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INFORMARE 

privind Planul de măsuri pentru asigurarea climatului 

de ordine și siguranță publică în sezonul rece și pe timpul  

Sărbătorilor de iarnă 2018 – 2019 

 

În buna tradiție a sărbătorilor de iarnă (Naşterea Domnului – Crăciunul, Anul Nou şi Boboteaza), 

în județul Dolj se organizează multiple activităţi în spaţiul public, cu participarea unui număr mare de 

cetățeni, fiind preconizate aglomerări de persoane în locurile în care se organizează târguri, spectacole 

sau alte activităţi cultural-artistice, în zona pieţelor, supermarketurilor, a gărilor şi autogărilor, sporirea 

valorilor de trafic pe căile rutiere şi feroviare, precum şi o creştere a activităţilor comerciale specifice 

sezonului de iarnă. 

 În acest context, toate structurile operative ale I.P.J. Dolj vor adopta măsuri specifice pentru 

menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zonele cu o fluenţă mare de public, prin iniţierea de acţiuni 

pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu violenţă, a evaziunii fiscale şi a altor fapte care aduc 

prejudicii patrimoniului public şi privat, precum şi pentru prevenirea şi combaterea cu fermitate a 

fenomenului infracţional şi contravenţional din domeniul silvic. 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

- Îmbunătățirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creşterea capacităţii de intervenţie, 

precum şi consolidarea parteneriatului cu societatea civilă prin acţiuni preventive şi de comunicare 

publică;  

- creșterea vizibilității și, implicit, a autorității poliţistului; 

- prevenirea tulburării ordinii publice pe timpul adunărilor cu public numeros, prin prezența 

activă în zonele aglomerate, inclusiv în zonele lăcașurilor de cult în scopul descurajării comiterii de 

fapte antisociale;  

- asigurarea desfășurării unui trafic normal pe drumurile publice și adoptarea unor măsuri 

suplimentare, specifice sezonului rece pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere; 

- menţinerea climatului de normalitate în zona frontierei de stat şi asigurarea fluenţei traficului 

autovehiculelor şi persoanelor în punctele de intrare/ieşire în/din ţară; 

- asigurarea de către structurile de acţiuni speciale a unei riposte imediate şi eficiente pentru 

contracararea eventualelor ameninţări asimetrice.   



- Stabilirea și aplicarea măsurilor necesare, împreună cu administratorul drumurilor publice, 

care să asigure menţinerea viabilităţii autostrăzilor şi drumurilor naţionale, respectiv instalarea 

semnalizării rutiere specifice sezonului rece, solicitarea montării panourilor parazăpezi pe zonele 

autostrăzilor, drumurilor naționale și județene cu risc mare de înzăpezire. 

- Instituirea unor restricţii privind circulaţia pe drumurile publice, inclusiv închiderea 

acestora, după caz, concomitent cu informarea cetățenilor și instalarea semnalizării de drum public 

închis, în condiţiile legii. În cazul drumurilor care tranzitează frontiera de stat vor fi dispuse măsuri de 

informare a autorităţilor statelor vecine. 

 

MĂSURI SPECIFICE:  

 

 a) Pe linie de ordine publică 

1. Instituirea graduală a măsurilor şi dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică, anterior şi pe 

timpul manifestaţiilor publice, ţinând cont de locul de desfăşurare, factorii de mediu, gradul de risc etc. 

2. Cooperarea cu efectivele de jandarmi şi poliţia locală în vederea eficientizării dispozitivelor de 

siguranţă publică prin mărirea numărului de patrule mixte pentru prevenirea infracţionalităţii stradale pe 

raza localităţilor urbane şi rurale cu accent pe misiunile de patrulare în zonele aglomerate şi locurile de 

comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă (târguri, oboare, pieţe etc.). 

3. Pregătirea antivictimală a persoanelor vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate, 

precum şi identificarea familiilor ai căror membri sosesc din străinătate pentru petrecerea sărbătorilor de 

iarnă şi cunoaşterea relaţiilor dintre aceştia, în scopul prevenirii producerii unor evenimente cu 

consecinţe grave. 

4. Pentru prevenirea şi combaterea furturilor de animale şi a comercializării ilegale de animale 

şi produse de origine animalieră pe raza judeţului Dolj, se vor desfăşura următoarele activităţi:  

 - verificarea respectării legislaţiei privind comercializarea animalelor şi a produselor din carne;  

 - verificarea modului de respectare a legislaţiei privind organizarea şi efectuarea  transporturilor 

de animale şi produse de origine animală; 

 - depistarea persoanelor cu preocupări infracţionale în acest domeniu; 

 - identificarea şi verificarea legalităţii funcţionării abatoarelor; 

 - depistarea persoanelor care se ocupă cu sacrificarea şi comercializarea ilegală a animalelor şi a 

produselor animale. 

5. Organizarea și executarea de acțiuni pe linia prevenirii şi combaterii furturilor de material 

lemnos şi a „pomilor de Crăciun”  

  - verificarea legalităţii transporturilor materialelor lemnoase şi „pomilor de Crăciun”; 

  - verificarea legalităţii comercializării „pomilor de Crăciun” în pieţe, târguri şi oboare; 

  - asigurarea intervenţiei operative la evenimentele sesizate prin SNUAU 112 referitoare la 

transporturi de material lemnos; 

  - valorificarea informaţiilor implementate în aplicaţiile IWOODTRAKING şi SUMAL. 

 

 



b) Pe linie de siguranţă rutieră 

- Monitorizarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei circulaţiei întreprinse de serviciile 

rutiere teritoriale pe timpul sărbătorilor de iarnă, în zonele şi în perioadele în care se înregistrează 

valori ridicate de trafic. 

- Analizarea permanentă a dinamicii traficului rutier şi organizarea de acţiuni punctuale pentru 

eliminarea factorilor de risc identificaţi. 

- Informarea permanentă a participanţilor la trafic cu privire la condiţiile meteo-rutiere de deplasare, 

la nivel central, de către Centrul INFOTRAFIC şi, respectiv, local, de către purtătorii de cuvânt ai 

unităţilor teritoriale de poliţie. 

- Asigurarea flexibilităţii dispozitivelor de circulaţie de către unităţile teritoriale, pentru o reacţie 

promptă şi eficientă la eventuale situaţii de urgenţă specifice perioadei de iarnă. 

- Suplimentarea numărului patrulelor de poliţie, pe timp de zi şi noapte, de regulă în zonele şi pe 

arterele intens circulate, în raport de evoluţia situaţiei operative. 

- Verificarea pregătirii administratorilor de drumuri cu mijloace tehnice şi materiale specifice de 

intervenţie, pentru a se manifesta mai multă receptivitate şi operativitate din partea acestora în ceea 

ce priveşte intervenţia eficientă în vederea menţinerii stării de viabilitate a drumurilor. 

- Organizarea unor acţiuni în vederea controlului în trafic a stării tehnice a vehiculelor şi a dotării 

acestora cu anvelope de iarnă sau lanţuri/dispozitive antiderapante omologate; 

 

Se va respecta şi se vor continua activităţile prevăzute în Dispoziţia Şefului Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Dolj nr. 12373/16.11.2017 privind organizarea de filtre rutiere de către structurile de 

poliţie rutieră şi de ordine publică (din mediile rural şi urban) pe principalele artere de circulaţie 

(DE/DN/DJ/DC), zilnic, în intervalul orar 1700-2000, în vederea prevenirii şi combaterii abaterilor la 

regimul rutier şi a diminuării accidentelor de circulaţie. 

 

c) Pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase 

- Executarea unor controale încrucişate la societăţile comerciale implicate în operațiuni cu articole 

pirotehnice, inclusiv la locurile de depozitare, în vederea stabilirii legalităţii activităților derulate, 

destinaţiei finale a articolelor pirotehnice, a stocurilor existente şi a modului de asigurare a 

securităţii acestora.  

- Efectuarea de verificări şi controale în complexele comerciale, pieţe, târguri sau alte locuri de 

comercializare identificate pe raza de competenţă, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor de 

deţinere şi comercializare către populaţie sau persoane juridice a articolelor pirotehnice.  

- Identificarea persoanelor juridice şi fizice care efectuează operaţiuni fără drept cu articole 

pirotehnice şi luarea faţă de acestea a măsurilor prevăzute de Legea nr. 126/1995 privind regimul 

materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare. 

- Participarea la activităţile organizate în conformitate cu prevederile planurilor de acţiune/măsuri 

aflate în vigoare. 

 

 



  d) Pe linie de investigaţii criminale 

- Inițierea și executarea de activităţi specifice în zonele şi mediile pretabile comiterii de furturi şi 

tâlhării. 

- Intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor comise cu violenţă în zona 

barurilor, cluburilor, locurilor de cazare şi altor locuri pretabile, precum şi monitorizarea stărilor 

conflictuale. 

- Monitorizarea grupurilor de infractori aflaţi în evidenţă cu furturi din locuinţe care pot acţiona în 

lipsa proprietarilor/chiriaşilor de la domiciliu. 

- Participarea la acţiunile organizate în conformitate cu prevederile planurilor de acţiune/măsuri aflate 

în vigoare. 

  

e) Pe linie de investigare a criminalităţii economice 

- Descoperirea şi investigarea cazurilor de evaziune fiscală la agenţii economici din marile complexe 

comerciale (companiile en-gros şi companiile de retail) de pe raza jud. Dolj, care comercializează 

mărfuri alimentare (carne, produse din carne congelate, ouă, lapte şi altele), legume-fructe, alcool, 

băuturi alcoolice şi ţigări, obiecte ornamentale pentru sărbătorile de iarnă. 

- Efectuarea de verificări la operatorii economici care comercializează mărfuri din categoriile 

menționate în pieţele şi târgurile de sezon cu privire la proveniența mărfurilor, evidențierea 

veniturilor rezultatea din comercializarea acestora, emiterea bonurilor fiscale, deținerea avizelor și 

autorizațiilor legale etc.; 

- Descoperirea şi investigarea ilegalităţilor comise cu ocazia efectuării importurilor/operaţiunilor 

intracomunitare şi comercializării acestor produse pe teritoriul României, prin efectuarea de 

verificări la societăţile comerciale destinatare ale mărfurilor și stabilirea legalității circuitelor 

comerciale.  

 

 

 

ȘEFUL INSPECTORATULUI, 

                                    Comisar șef de poliție, 

Dr. Constantin NICOLESCU 


