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     I N F O R M A R E 
 privind activităţile desfăşurate  

 de lucrătorii Poliţiei municipiului Băilești 

în primele cinci luni din anul 2018 
  

 

Pe parcursul primelor cinci luni din anul 2018, activitatea poliţiştilor din cadrul 

Poliţiei municipiului Băilești şi a celor trei seccții de poliție rurală arondate s-a 

desfăşurat având ca fundament concluziile rezultate în urma analizei situaţiei 

operative de pe raza de competenţă, aceasta constituind baza creării cadrului 

operaţional necesar diminuării infracţionalităţii în general, în special a celei stradale, 

în vederea asigurării şi păstrării unui climat de siguranţă civică în zona de 

responsabilitate.  

Prin activităţile şi obiectivele propuse, s-a urmărit apărarea proprietăţii publice 

şi private, menţinerea unui climat de siguranţă civică în limitele normalităţii, sporirea 

siguranţei cetăţeanului, consolidarea încrederii şi respectului populaţiei faţă de 

instituţie, prevenirea şi combaterea criminalităţii, înlăturarea cauzelor şi condiţiilor 

care generează sau favorizează acest fenomen. 

  De asemenea  întreaga activitate desfăşurată pe parcursul primelor cinci luni  

a fost orientată către îndeplinirea obiectivelor generale stabilite prin Proiectul 

managerial al Şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj pentru anul 2018:   

 Creşterea gradului de siguranţă și protecție pentru cetățeni prin protejarea 

persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și 

siguranța transporturilor; 

 Eficientizarea activităţilor pe linia monitorizării şi destructurării grupurilor 

infracţionale ocazionale, cu precădere a celor care generează conflicte stradale;  

 Asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea 

evaziunii fiscale, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul 

achiziţiilor publice, precum şi prin protejarea intereselor financiare ale Uniunii 

Europene;  
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 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare 

dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale. 

 

În această perioadă, la nivelul subunităţii s-au depus eforturi pentru 

consolidarea instituţiei poliţiei, conform valorilor democraţiei şi în vederea revigorării 

culturii organizaţionale, activitatea fundamentându-se pe asigurarea nevoilor 

societăţii, folosirea eficientă a resurselor şi dezvoltarea parteneriatului cu toţi factorii 

sociali. 

Punerea în aplicare a planurilor de măsuri pe linii de muncă dispuse de 

conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliţiei 

Române şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj, adaptarea acestora la 

problematica şi specificul criminalităţii existente pe raza de competenţă, au constituit 

priorităţi ale tuturor lucrătorilor subunităţii, dar şi ale posturilor de poliţie arondate. 

          Municipiul Băilești şi comunele arondate, respectiv Giubega, Galicea Mare, 

Perișor, Radovan, Întorsura, Cioroiași, Siliștea Crucii, Rast, Negoi, Catane, Bistreț, 

Afumați, Urzicuța, Plenița, Orodel, Verbița, Caraula, Vîrtop și Izvoare sunt situate în 

partea de sud-vest a judeţului Dolj, totalizând o suprafaţa de 126.100 ha, în 

componenţa cărora se află un număr de 41 sate. 

 Teritoriul de competenţă este străbătut de DN 56 pe raza comunelor Galicea 

Mare, Giubega, Perișor și Radovan, DN 55 A pe raza comunelor Rast, Negoi, Catane, 

Bistreț, DJ 552 pe raza comunelor Vîrtop și Caraula, DJ 561 D pe raza  comunelor 

Plenița, Orodel, Vîrtop, Izvoare,  Giubega, Galiciuica, Băilești, Rast, DJ552A pe raza 

comunelor Perișor, Cioroiași, Afumați și Catane, DJ561A pe raza comunelor 

Urzicuța, Afumați și municipiul Băilești, precum şi mai multe drumuri comunale. 

Având în vedere că DN 56 care străbate comunele Galicea Mare, Giubega, 

Perișor și Radovan este deschis traficului internaţional, acesta prezintă interes din 

punct de vedere al situaţiei operative în sensul că pe fondul traficului intens pot 

apărea evenimente rutiere cu consecinţe deosebite. 

Municipiul Băilești şi comunele Afumați și Urzicuța sunt strabătute de cale 

ferată deschisă traficului feroviar intern, fiind amplasate 4 staţii C.F.R., respectiv, în 

Băilești, Boureni, Afumați și Urzicuța. 

     Pe raza municipiului Băilești şi a celor 20 de comune arondate locuiesc 

aproximativ 70.000 persoane, din care 20.000 în mediul urban şi 50.000 în mediul 

rural, unde vârsta medie este de 55-60 ani, întrucât majoritatea tinerilor locuiesc în 

mediul urban, ca urmare a lipsei locurilor de muncă din mediul rural. 

    Există mai multe zone care prezintă interes operativ, respectiv cartierul de 

rromi din zona Gării Băilești cu aproximativ 3.000 persoane, iar în mediul  rural  

comuna Urzicuța cu  aproximativ 3.200 persoane, comuna Catane cu circa 2.000  

persoane, comuna Negoi cu 3.000 persoane, precum și comunele Bistreț și Orodel. 
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      Municipiul Băilești, nu este amplasat pe niciunul din cele două drumuri 

naționale, însă este tranzitat de un număr mare de personae din comunele adiacente 

acestuia.  

În mediul urban este organizată  în data de 23 aprilie, sărbătoarea de “SFÂNTUL 

GHEORGHE” - Patronul spiritual al municipiului, ÎNĂLŢAREA - Ziua eroilor 

neamului, precum și Zilele Municipiului Băilești și Festivalul Zaibărului și al 

prazului. 

În  mediul rural sunt organizate evenimente cu ocazia sarbatorilor religioase, 

respectiv în comuna Plenița are loc sărbătoarea câmpenească anuală “Sărbătorii 

Bujorului”,  în comuna Galicea Mare se organizează „Sărbătoarea Trifonului,,  în 01 

februarie , precum și alte sărbători câmpenești de Paște , Rusalii sau alte sărbători 

ortodoxe. 

Aceste evenimente sau acţiuni determină aglomerări de persoane pe un spaţiu 

relativ mic, o intensificare a circulaţiei pe anumite drumuri publice, concentrarea unor 

bunuri si valori în perimetre restrânse, deplasări spre locurile de organizare a unor 

persoane din alte localităţi, inclusiv a unor elemente infractoare, creându-se, astfel, 

împrejurări si condiţii ce pot influenţa starea infracţională. 

          La Poliţia municipiului Băilești din structura organizatorică sunt vacante 8 

funcţii de polițiști (trei de ofiţer investigații criminale și 4 de agenți de ordine publică) 

şi o funcție de personal contractual, respectiv cea de la secretariat. 

În cadrul celor trei secții de poliție rurală arondate Poliției municipiului Băilești 

sunt vacante 33 funcții, din care 4 de ofițer și 29 de agent de poliție. 

Activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional a avut ca 

fundament cele patru programe de prevenire: ,,Programul de prevenire a 

infracţiunilor contra patrimoniului’’, ,,Programul de prevenire a delincvenţei 

juvenile şi victimizării minorilor’’, ,,Programul de prevenire a violenţei în familie’’, 

,,Programul de reducere a victimelor accidentelor rutiere’’ și s-a concretizat în 

organizarea şi executarea  a 115 acţiuni preventive (66 în mediul urban și49 în 

mediul rural), pe baza de plan propriu, precum și a dispozițiilor înaintate de IPJ Dolj. 

În cadrul acțiunilor s-a urmărit  cu prioritate prevenirea şi combaterea faptelor 

cu violenţă, a celor care aduc atingere ordinii publice, a activităţilor comerciale ilicite, 

a celor prin care se încalcă regulile privind circulaţia rutieră, regimul privind paza 

bunurilor sau regimul de evidenţa populaţiei, fiind constatate în total in cele cinci luni 

ale anului în curs 641 infracțiuni și aplicate 2.814 contravenţii (1.507 în mediul 

urban și 1307 în mediul rural) în valoare totală de 357.090 lei,  ponderea cea mai 

mare fiind reprezentată de contravenţiile pentru încălcarea normelor de circulaţie 

rutieră, prev. de OUG 195/2002-Rep, dar și pentru încălcarea normelor de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, prev. de Lg. 61-1991-Rep. 

           De asemenea pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a procesului de 

învăţământ şi pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile şi victimizării 
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minorilor, a consumului şi traficului de droguri în rândul elevilor, în unităţile de 

învăţământ, în baza protocoalelor de colaborare, s-a acţionat în permanenţă, fiind 

organizate şi executate 25 şedinţe la care au participat 200 elevi şi 30 cadre didactice.  

            La nivelul Poliţiei municipiului Băilești și a secțiilor de poliție rurală arondate 

au fost înregistrate 1.387 sesizări telefonice (269 în mediul urban și 1.118 în mediul 

rural), din care un număr de 928 au fost efectuate prin SNUAU 112, restul de 459 

fiind apeluri directe de la cetăţeni, la majoritatea acestor apeluri intervenindu-se în 

termen de până la 10 minute. 

           De asemenea, au fost identificaţi 8 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de care 

s-au luat măsurile prevăzute de lege (fie au fost predaţi familiilor, fie încredinţaţi 

centrelor de ocrotire). 

           În perioada de referinţă, poliţiştii au acordat o atenţie deosebită aspectelor 

sesizate de cetăţeni, fiind verificate şi rezolvate 197 petiţii, scrisori şi reclamaţii (32 în 

mediul urban și 165 în mediul rural). 

           În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 51 stări conflictuale 

(14 în mediul urban și 37 în mediul rural)şi au efectuat 46 controale şi verificări la 

sistemele de pază.  

Lucrătorii Politiei municipiului Băilești  și a secțiilor de poliție rurală arondate, 

desfăşoară activităţi în comun cu lucrătorii  din cadrul I.J.J - GSI Băilești, în 

conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea şi 

executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, precum și cu 

polițiști locali din cadrul Poliției Locale Băilești. 

Totodată, pentru evidența situației operative din anumite domenii specifice, se 

execută misiuni împreună cu funcționari ai Direcțiilor Silvice, Gărzii Naționale de 

Mediu, Directiilor Sanitar-Veterinare si SC Cez Distribuție SA. 

         Şi în perioada următoare, poliţiştii vor avea în atenţie analizarea şi 

monitorizarea permanentă a fenomenului infracţional, în scopul aplicării măsurilor 

legale. 

        În ceea ce privește infracționalitatea sesizată, în perioada de referință, au fost 

sesizate 641 infracțiuni (214 în mediul urban și 427 în mediul rural).  

  Din totalul de 641 infracțiuni  sesizate: 

                  - 337 infracțiuni sunt de natură judiciară (115 în urban  și  222 în rural); 

                 - 28 infracțiuni  de natură economică (3 în urban  și 25 în mediul rural); 

         - 276 infracțiuni de altă natură (96 în urban  și 180 în mediul rural); 

        -  102 infracțiuni constatate în flagrant (36 în urban  și 66 în mediul rural); 

Principalele genuri de fapte comise sunt: furturi, loviri și alte violențe, 

ameninţări, precum şi infracțiuni la regimul rutier. 

Faptele cu violenţă se comit în zona localurilor publice de pe raza tuturor 

localităţilor, cât şi în familie, în urma unor conflicte spontane, în cele mai multe 

cazuri, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.  
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         Cadrele formaţiunilor de ordine publică atât din mediul urban, cât și din mediul   

rural au acţionat pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de material lemnos, 

rezultatele concretizându-se în constatarea a 12 infracţiuni (6 în urban și 6 în rural), 

prevăzute de  Legea nr. 46/2008 și aplicarea a 43 sancțiuni contravenționale (7 în 

urban și 36 în rural) la Legea 171/2010. 

Conştientizând că infracțiunile comise de autori necunoscuţi, indiferent de 

natura lor, au un impact negativ asupra cetăţenilor, polițiștii subunităţii și ai secțiilor 

de poliție rurale, s-au mobilizat în desfăşurarea de activităţi preventive, iar atunci 

când s-au comis, au desfăşurat activităţi pentru identificarea şi prinderea autorilor, 

recuperarea prejudiciilor cauzate şi tragerea la răspundere penală a acestora. 

 Pe parcursul perioadei analizate, la nivelul Poliţiei municipiului Băilești au 

fost înregistrate 45 fapte penale cu AN, au fost soluţionate 52 dosare, iar la posturile 

de poliţie au fost înregistrate 112 fapte penale cu AN și au fost soluţionate 118. 

        Activitatea pe linie rutieră în perioada de referinţă, s-a desfăşurat în conformitate 

cu dispoziţiile  IGPR şi IPJ Dolj, adoptându-se un sistem unitar de măsuri care să 

conducă la asigurarea fluenţei traficului rutier, prevenirea si combaterea  

evenimentelor în acest domeniu de activitate. 

          În raport cu extinderea parcului auto de pe raza de competenţă au fost luate 

măsuri pentru întărirea disciplinei în rândul participanţilor la trafic, măsuri care au 

constat în principal în activitatea de prevenire şi combatere a încălcării regulilor de 

circulatie. 

          În  primele cinci luni din anul  2018,  lucrătorii din cadrul compartimentului 

rutier au executat 24 acţiuni pe bază de plan propriu, atât pe raza municipiului, cât şi 

la comunele arondate şi au participat la încă 93 de actiuni dispuse de Serviciul Rutier 

Dolj. Lucrătorii compartimentului rutier  au  constatat 21 infracţiuni în flagrant la 

regimul rutier, au aplicat 1.033 sancţiuni contravenţionale. 

       Aceste contravenții au vizat, în special, nerespectarea regimului de viteză, 

nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea regulilor de prioritate, conducerea 

autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, opriri neregulamentare și alte 

abateri. 

          De asemenea, au fost reţinute 147 permise de conducere în vederea suspendării. 

          Cu toate activităţile întreprinse şi măsurile de prevenire şi combatere a  

evenimentelor rutiere de pe raza de competenţă în perioada analizată au fost 

înregistrate cinci accidente grave.     

         În ceea ce privește cauzele generatoare ale  producerii accidentelor  s-a constatat 

că  aceastea se datorează consumului de alcool, neadaptării vitezei la condițiile de 

trafic, neacordării de prioritate, precum și altor preocupari in timpul condusului. 

 În perioada analizată, la Poliția municipiului Băilești și a secțiilor de poliție 

rurale nu au fost cazuri de abuzuri ale poliției în timpul anchetelor efectuate și nici 

sesizări ale persoanelor privind astfel  de abuzuri. De asemenea nu au fost înregistrate 
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rețineri ilegale de persoane sau orice alte situații care să presupună încălcarea 

drepturilor omului. S-a solicitat permanent prestanță și ținută decentă, regulamentară, 

a polițiștilor ce vin în contact direct cu publicul, dar mai ales prezență activă în stradă 

și intervenție operativă și eficientă la solicitările cetățenilor. 

În final, putem concluziona că principalele cauze care favorizează 

infracţionalitatea în zona de competenţă a Poliţiei municipiului Băilești sunt: 

- Neglijenţa manifestată de cetăţeni în asigurarea sistemelor de acces în 

locuinţe sau în societăţi comerciale; 

- Îmbătrânirea populaţiei, persoanele vărstnice fiind victime ale diferitelor 

infracțiuni; 

- Consumul frecvent de alcool; 

- Lipsa iluminatului public ori iluminatul necorespunzător; 

- Lipsa pazei comunale pe timp de noapte în localităţile rurale; 

- Starea socio-economică precară a populaţiei de pe raza de competenţa care 

afectează mulţi cetăţeni, lipsa unor mijloace minime de existenţă ale 

autorilor şi familiilor acestora; 

- Numărul mare de minori lăsaţi de  părinții plecați la muncă în străinătate în 

grija altor persoane; 
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                                  Comisar șef de poliție, 
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