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S I N T E Z A 

RAPORTULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂȚILOR 

DESFĂȘURATE DE I.P.J. DOLJ ÎN ANUL 2018 

Ședința ATOP – 28.01.2019 

 

Premize instituționale  

 

Anul 2018 a fost un an cu totul special atât prin prisma însemnătății istorice, fiind 

anul aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1918, dar și având în vedere 

evenimentele derulate la nivel național, cel mai important fiind desfășurarea 

Referendumului Național pentru revizuirea Constituției din octombrie 2018. 

 

De asemenea, întrucât anul 2018 a fost un an cu totul special prin prisma 

însemnătății istorice, fiind anul aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1918, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a organizat şi a participat la numeroase activităţi 

prilejuite de această ocazie şi din care amintim doar câteva: ”O viață cât un centenar”, 

Congresul Mondial de Poezie ”Mihai Eminescu” 2018 și lansarea volumului ”Istoria 

Poliției din Județul Dolj”. 

 

Realizări din domeniul de competență 

Cel mai important rezultat obținut în ceea ce privește combaterea criminalității 

constă în scăderea numărului infracțiunilor sesizate la nivelul județului Dolj, de la 

14.289 de fapte în anul 2017, la 13.708 infracțiuni sesizate în cursul anului 2018. 

De remarcat că acest indicator confirmă tendința de scădere constantă a 

criminalității în județul Dolj în ultimii 5 ani, de la 19069 infracțiuni sesizate în anul 

2014, indicatorul scăzând constant până la valoarea de 13708, înregistrată anul trecut. 

 

Una dintre cele mai importante realizări ale IPJ Dolj în anul 2018 a fost 

obținută în domeniul siguranței traficului rutier și a constat în reducerea 

semnificativă a numărului numărului persoanelor decedate în urma accidentelor 

de circulație, de la 79 de persoane decedate în cursul anului 2017, reușindu-se 

diminuarea numărului acestora până la 62 de persoane decedate în accidente 

rutiere în anul 2018, rezultând astfel o scădere cu – 17 persoane decedate față de 

anul 2017. 

Această diminuarea considerabilă a indicatorului respectiv a fost posibilă și 

datorită faptului că, la începutul anului 2018, acest aspect a fost unul prioritar pentru 
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conducerea Inspectoratului, motiv pentru care au fost dispuse și efectuate analize 

complexe cu privire la condițiile și cauzele care au favorizat producerea de accidente de 

circulație grave, concluziile rezultate stând la baza unor decizii manageriale, care, iată 

că și-au dovedit eficiența. Una dintre măsurile care au fost luate a fost aceea de a crește 

numărul și frecvența filtrelor rutiere strict pe tronsoanele de drum, dar și pe intervalele 

orare în care se produc cu preponderență accidente grave, ceea ce a condus la scăderea 

semnificativă a numărului persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere. 

Acest succes profesional al polițiștilor de la formațiunile de poliție rutieră și de 

ordine publică este cu atât mai relevant cu cât, în decursul anului trecut, numărul 

autovehiculelor înmatriculate în județul nostru a crescut cu nu mai puțin de 20.158 

autovehicule, per total, numărul autovehiculelor înmatriculate în județul Dolj fiind, în 

prezent de 246.862, în condițiile în care infrastructura rutieră nu a cunoscut extinderi 

sau îmbunătățiri relevante. 

Totodată, numărul posesorilor de permise de conducere a crescut cu 4.616 

persoane în anul 2018, ajungând în prezent la un total de 247.231 posesori de permise 

de conducere în județul Dolj. 

În decursul anului 2018, polițiștii IPJ Dolj au constatat un număr de 1474 de 

infracțiuni comise pe drumurile publice, din care 631 la regimul circulației și au reținut 

în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice un 

număr de 6484 permise de conducere. 

 

În ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității economice, polițiștii 

serviciului specializat s-au preocupat îndeosebi de cele două domenii prioritare, și 

anume evaziunea fiscală și contrabanda cu produse din tutun. Astfel, în 2018, au fost 

instrumentate și definitivate cercetările în 171 de dosare penale privind fapte de 

evaziune fiscală și 111 dosare penale privind fapte de contrabandă cu produse din tutun. 

În cadrul activităților desășurate pe linie de contrabandă, au fost cercetate 128 de 

persoane, fiind dispusă măsura reținerii pentru 18 persoane și areste preventiv pentru 9 

dintre acestea. Totodată au fost indisponibilizate 546.350 țigarete care nu aveau aplicat 

timbru fiscal și erau comercializate cu încălcarea prevederilor legale. 

 

Pe linia infracționalității din domeniul arme, explozivi, substanțe periculoase, au 

fost constatate 189 de infracțiuni, din care 64 la regimul armelor și munițiilor și au fost 

indisponibilizate 49 de arme, din care 21 letale și 28 neletale.  
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În ceea ce privește activitățile desfășurate pentru deservirea comunității, se 

remarcă faptul că apelurile prin SNUAU 112 au cunoscut o scădere considerabilă, de la 

16.025 apeluri înregistrate în anul 2017, numărul acestora scăzând la 14.122 în cursul 

anului trecut. Din acest număr total, în 12.179 de cazuri, timpul de reacție al patrulelor 

de poliție a fost de sub 10 minute (84,21%), în 1243 de cazuri, timpul de reacție a fost 

de sub 15 minute, în 381 de cazuri timpul de reacție a fost de sub 20 de minute, iar în 

319 cazuri, patrulele de siguranță publică au reacționat în peste 20 de minute, situație 

cauzată de distanțele mari ce trebuie parcurse în mediul rural. 

În ceea ce privește alte activități operative dispuse în scopul deservirii comunității, 

menționăm cele 7 razii executate în cursul anului 2018, la care se adaugă 1927 acțiuni 

cu efective mărite, 3318 controale directe, precum și 20.206 intervenții la evenimente. 

 

Activitățile de prevenire a criminalității au avut la bază cele patru priorități 

asumate de IPJ Dolj, din care trei priorități naționale: „Prevenirea delicvenței juvenile și 

a victimizării minorilor”, „Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului”, „Prevenirea 

violenței în familie”, la care s-a adăugat prioritatea locală referitoare la „Reducerea 

numărului victimelor accidentelor rutiere”. Pentru realizarea acestor deziderate au fost 

inițiate și derulate 278 de întâlniri cu elevi, profesori și părinți, 1203 acțiuni în locuri 

publice, 123 întâlniri cu cetățeni, rezultând, în final 7890 de beneficiari direcți ai acestor 

activități. 

 

Referitor la managementul integrat al ordinii și siguranței publice, au fost 

desfășurate 479 de misiuni de menținere/asigurare a ordinii, din care 224 la manifestări 

cultural/sportive, 54 la manifestări comemorativ religioase, 34 la manifestări de protest 

și 167 la alte manifestări. S-a acționat zilnic cu o medie de 151 de patrule de siguranță 

publică (26 mixte, 125 independente), alcătuite, ca medie zilnică, din 278 polițiști și 

115 jandarmi. Totodată, pe raza de competență a IPJ Dolj a fost dispusă constituirea a 4 

zone speciale de siguranță publică, din care 2 în municipiul Craiova și câte 1 în Calafat, 

respectiv, Băilești. 

 

Activitatea poliției de proximitate în cursul anului 2018 s-a concretizat în 

soluționarea unui număr total de 1407 dosare penale și a 2137 sesizări, accentul 

punându-se pe realizarea funcției de interfață a poliției cu comunitatea, în acest sens 

fiind consiliate 4299 de persoane. Cel mai important este faptul că, în urma activităților 

desfășurate de polițiștii de proximitate, au fost aplanate 1037 de stări conflictuale care 

riscau să degenereze în fapte mai grave. 
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Referitor la siguranța în școli, s-a acționat în conformitate cu Planul Comun 

Local de Acțiune, la cele 547 de unități școlare alocate IPJ Dolj asigurându-se ordinea 

publică printr-un sistem compus din patrule de siguranță publică cu caracter permanent 

și prin includerea pe itinerariul de patrulare la orele de vârf, reușindu-se menținerea sub 

control a infracționalității în incinta sau în zona unităților școlare, fiind înregistrate 22 

de infracțiuni comise în aceste zone, cea mai mare parte constând în furturi (11) și loviri 

sau alte violențe (9), fără a fi săvârșite fapte de mare violență sau cu impact mediatic. 

 

Activitățile structurilor de suport 

Pe linie de resurse umane, au fost desfășurate activități de selecție a 1090 de 

candidați pentru unitățile de învățământ ale MAI, dintre aceștia 179 fiind declarați 

admiși, 44 la Academia de Poliție Al. I. Cuza București și 135 la școlile de agenți de 

poliție.  

În cursul anului 2018, au fost înregistrate 7 cazuri de desistare la fapte de corupție 

din partea polițiștilor din cadrul IPJ Dolj, după cum urmează: 

• Insp. pr. Pupaza Ionut, Asp. Fota Balaci Adrian si Ap. Talposi Alexandru (Biroul 

Rutier) – 350 lei; 

• Asa. Alecu Catalin,  Asa. Stoica Marius (Biroul Rutier) – 500 euro; 

• Asa. Balaci Alin,  Ap. Tapalaga Ion (Poliţia oraş Filiaşi) – 150 lei; 

• Ap. Ivan Mircea,  Ap. Grigoruta Danut (Secția 2 Poliție Craiova) –  200 euro; 

• Asp. Voicu Dragu Ionut (Politia oras Segarcea) - 100 euro; 

• Ap. Chivu Catalin  (Secția 6 Poliție Craiova) si elev Turlocu Bogdan – 500 euro; 

• Asa. Dugaesescu Mihai si Ag. Mitroi Cristian (Biroul Rutier) – 1 TV si mai 

multe sticle de bauturi spirtoase. 

Cu ocazia Zilei Naționale a României, pe 01.12.2018, au fost avansați în gradul 

profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, 32 de polițiști din cadrul IPJ 

Dolj, din care: 15 ofițeri și 17 agenți de poliție. 

Pentru merite deosebite în activitatea profesională, 3 polițiști din cadrul IPJ Dolj 

au primit distincția onorifică „ÎNDEPLINIREA ÎN CONDIȚII DEOSEBITE A 

MISIUNILOR ÎNCREDINȚATE” din partea Inspectorului Gneral al Poliției Române, 

după cum urmează: 
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 Agent șef principal de poliție Argetoianu Alexandru din cadrul Poliției Mun. 

Craiova-Comp. Conductori câini a găsit doi bărbați plecați voluntar de la 

domiciliu în direcții aleatorii, fiind cunoscuți cu afecțiuni psihice. 

 Agent de poliție Bîrsan Oana – SPR 12 Daneți a reușit găsirea unui bărbat de 81 

de ani, plecat de la domiciliu într-o noapte de iarnă. 

 Agent de poliție Glavă Adrian – Secția 4 Poliție Craiova a reușit găsirea unei 

fetițe de doi ani la o distanță de peste 3 km de domiciliu. 

 

Din punct de vedere al asigurării logistice, asigurarea unor condiții de muncă cât 

mai bune pentru polițiști, mai ales pentru cei din mediul rural, a fost o preocupare de 

bază a conducerii Inspectoratului, în cursul anului 2018 reușindu-se efectuarea de 

lucrări de renovare și reparații acoperișuri și șarpante pentru nu mai puțin de 16 posturi 

de poliție comunale, astfel: Bulzesti, Goiesti, Dobresti, Botosesti Paia, Calarasi, 

Farcas, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Amarastii de Jos, Vîrvoru de Jos, Pielești, 

Cernatesti, Unirea, Bistreț, Bratovoiești, Afumați. 

IPJ Dolj i-au fost alocate un număr de 48 de autoturisme noi, care au fost atribuite 

în principal către posturile de poliție comunale, formațiunile de ordine publică, poliție 

rutieră și Serviciul de Acțiuni Speciale. 

 

Pentru a veni în întâmpinarea semnalelor și solicitărilor venite din partea societății 

civile, precum și în ideea de a îmbunătăți confortul cetățenilor, am luat decizia de a 

deschide câte un ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar la fiecare secție de 

poliție urbană din municipiul Craiova. Această decizie a micșorat considerabil timpul 

de așteptare pentru cetățeni, doar în cele cinci luni de la înființarea acestor ghișee fiind 

eliberate nu mai puțin de 4.342 de certificate, direct de secțiile de poliție din Craiova, 

numărul total de certificate de cazier judiciar eliberate către cetățeni în anul 2018 

ridicându-se la 71.044. 

 

Accesarea fondurilor externe nerambursabile 

În cursul anului 2018, IPJ Dolj a depus cereri pentru două proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile: 

- „Promovarea conceptului de poliție de proximitate în zonele rurale, cu accent pe 

comunitățile de rromi sau alte comunități defavorizate socio-economic” – finanțat prin 

programul de cooperare România – Elveția, având un buget total 225.542,86 lei și care 

se află deja în curs de implementare la posturile de poliție Bratovoiești, Bistreț și 

Afumați. 
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- „Creșterea eficienței energetice și gestionarea eficientă a energiei pentru sediul 

Poliției oraș Filiași și SPR 15 Filiași”, proiect finanțat prin programul POR/SUERD 

/2017/1, prevăzut cu un buget total de 3.226.623,39 lei, care a fost aprobat de către 

autoritățile competente la nivel național și se află în fază de evaluare la finanțatorul 

european. 

 

 

ȘEFUL INSPECTORATULUI, 

                                           Comisar șef de poliție, 

Dr. CONSTANTIN NICOLESCU 


