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INFORMARE 

privind activităţile desfăşurate de lucrătorii 

Poliţiei oraşului Segarcea în primele 9 luni ale anului 2018 

   

 

În perioada analizată, la nivelul Poliţiei oraş Segarcea 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. 

 Activitatea lucrătorilor Poliţiei oraşului Segarcea în primele 9 luni ale anului 2018 

a fost organizată şi s-a desfăşurat în baza planurilor de activităţi trimestriale întocmite la 

nivelul subunităţii şi aprobate de conducerea I.P.J. Dolj, planuri în care au fost 

prevăzute sarcinile rezultate din ordinele şi dispoziţiile M.A.I., I.G.P.R. şi I.P.J. Dolj, 

fiind stabilite totodată activităţi specifice pentru fiecare formaţiune şi lucrător, în funcţie 

de evoluţia situaţiei operative de pe zona de competenţă.  

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. 

     În acest context, având în vedere şi obiectivele stabilite conform Proiectului 

managerial al şefului I.P.J. Dolj, s-a acţionat permanent pentru crearea unei imagini 

pozitive a instituţiei în rândul cetăţenilor, creşterea profesionalismului poliţiştilor 

implicaţi în acţiuni de prevenire şi combatere a criminalităţii, combaterea corupţiei 

interne, creşterea vitezei de reacţie la solicitările cetăţenilor cât si pentru asigurarea unui 

climat de ordine si siguranţă publică pe raza oraşului, astfel că în această perioadă în 

oraşul Segarcea nu au fost înregistrate evenimente deosebite care să atragă atenţia 

opiniei publice. 

      Aceleaşi aspecte  au fost urmărite de conducerea Poliţiei oraşului Segarcea şi în 

mediul rural astfel că nici în cele 13 localităţi aflate în competenţa noastră respectiv 

Cerăt, Lipovu, Giurgiţa, Bârca, Goicea, Cârna, Măceşu de Jos, Măceşu de Sus, Gighera, 

Gângiova, Valea Stanciului, Drănic şi Calopăr nu s-au înregistrat evenimente cu impact 

în rândul opiniei publice. 

În urma reorganizării activităţii I.P.J. Dolj, în mediul rural, pe raza de competenţă 

a subunităţii au fost înfiinţate 2 secţii de poliţie rurală, respectiv Secţia 13 poliţie rurală 

Segarcea, care are în competenţă 5 comune (Calopăr, Drănic, Valea Stanciului, 

Gângiova şi Gighera) şi Secţia 14 poliţie rurală Bârca, ce are în competenţă 8 comune 
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(Lipovu, Cerăt, Giurgiţa, Bârca, Goicea, Cârna, Măceşu de Jos şi Măceşu de Sus), cele 

2 secţii de poliţie rurală fiind subordonate operativ Poliţiei oraş Segarcea. 

 În mediul urban, activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional 

s-a concretizat în organizarea şi executarea, unui număr de 212 acţiuni şi a numeroase 

controale, urmărindu-se 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. 

 Cu ocazia activităţilor preventive desfăşurate, au fost constatate 21 infracţiuni, a 

fost prinsă şi încarcerată o persoană care poseda mandat european de arestare, a fost 

depistat un minor plecat de la domiciliu urmărit la nivel naţional, au fost identificaţi 4 

autori ai unor fapte penale rămase in eveidente cu autori necunoscuţi, fiind soluţionate 3 

astfel de dosare, au fost constatate 1795 contravenţii, sancţionate cu amenzi în valoare 

de 468000 lei. 

 Cadrele subunităţii au constatat 88 sancţiuni contravenţionale conform 

Lg.61/1990, 1657 sancțiuni contravenționale   conform OUG 195/2005, 7 sancțiuni 

conform Lg.12/1990, 17 sancțiuni conform Lg. 145/2014, 2 sancțiune conform Lg. 

8/1996, 5 sancțiuni conform HG 301/2012, 6 sancțini conform OUG 55/ și 7 sancțiuni 

la OUG 34/2008, fiind confiscate bunuri in valoare de 336 lei si suma de 75 lei. 

 Analiza pe genuri şi comparativă a infracţionalităţii sesizate, la nivelul Poliţiei 

oraş Segarcea (inclusiv mediul rural) evidenţiază faptul că în primele 9 luni 2018 au fost 

sesizate un număr de 598 infracţiuni (-61), din care 47 de natură economică (-42), 306 

de natură judiciară (-6) şi 245 de altă natură (-13). 

 La infracţiunile contra persoanei se observă o crestere cu 2,09%, respectiv cu 3 

fapte mai multe ca în primele 9 luni 2017 (în mediul urban acestea se mentin la 39 fapte, 

iar în mediul rural cresc cu 3 fapte). În ceea ce priveşte infracţiunile contra integrităţii 

corporale sau sănătăţii acestea scad cu 7,69%. Infracţiunile care aduc atingere 

domiciliului şi vieţii private scad cu 14,28%, iar infracţiunile contra libertăţii şi 

integrităţii sexuale cresc cu 4 fapte, de la 2 la 6. 

 La infracţiunile contra patrimoniului se constată o crestere cu 7,03% faţă de 

primele 9 luni 2017, de la 199 la 213. În mediul urban acestea se mentin la 34 fapte, iar 

în mediul rural cresc cu 8,48%, de la 165 la 179. 

 Dintre infracţiunile contra patrimoniului, ponderea cea mai ridicată este 

reprezentată de infracţiunile de furt, respectiv  71,36%  din totalul infracţiunilor contra 

patrimoniului. Furturile cresc cu 7,40%, de la 141 la 152. Infracţiunile de furt din 

locuinţe scad cu 4 fapte, de la 24 la 20 (-16,66%), cele din curţi, anexe gospodării scad 

cu 9 fapte (-22,5%), cele din societăţi comerciale cresc cu 3 fapte, de la 7 la 10, 

infracţiunile de furt de animale se mentin la 3 fapte,  iar infracţiunile de furt de păsări 

cresc cu o fapta, de la 4 la 5, (+25%).  

 În aceeaşi perioadă, au fost constatate un număr de 205 infracţiuni, din care 22 

de natură economică,  88 de natură judiciară şi 95 de altă natură. În mediul urban au fost 

constatate 76 infracţiuni, din care 2 de natură economică,  31 de natură judiciară şi 43 de 

altă natură.  

  Exemplificăm fermitatea de care au dat dovadă lucrătorii, in cazul 

comiterii infracțiunii de tentativa de viol săvârșită în dimineata zilei de 29.07.2018, 

asupra numitei Stanciu Elena, de 81 ani din or. Segarcea, jud. Dolj, fapta sesizata initial 
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cu A.N., când în urma cercetărilor efectuate a fost identificat autorul în persoana 

numitului MAVRICHIE DĂNUŢ zis Dinte de 18 ani din orasul Segarcea, jud. Dolj, 

stabilindu-se că în dimineata zilei de 29.07.2018 acesta a pătruns fără drept în locuinţa 

persoanei vătămate Stanciu Elena, pe fereastră, după ce în prealabil a spart geamul şi a 

mers în dormitor unde  a încercat, prin constrângere, să întreţină relaţii sexuale cu 

persoana vătămată, acţiune întreruptă de fiul victimei, Stanciu Ştefan, cu această ocazie 

autorul lovind cu pumnii, atât pe Stanciu Ştefan, cât și pe Stanciu Elena, asigurandu-și 

scăparea.  

S-a dispus reţinerea acestuia pe o perioadă de 24 ore, ulterior instanţa a dispus 

măsura arestării preventive pe o perioadă de 30 zile, faţă de acest. 

Pe linia rezolvării dosarelor penale cu A.N., raportăm că rezultatele obţinute au 

fost bune, înregistrându-se o scădere cu 4 dosare faţă de începutul anului.  

 Dinamica faptelor penale cu A.N. în primele 9 luni 2018 se prezintă astfel: 

existente la începutul anului = 44, înregistrate = 16, rezolvate = 20, din care 13 prin 

identificarea autorilor (65%), rămânând în lucru la sfârşitul perioadei un număr de 40 

dosare penale cu autori necunoscuţi (-4). 

 Activitatea de soluţionare a dosarelor penale cu autor cunoscut a înregistrat un 

trend pozitiv, dinamica prezentându-se astfel: existente = 156, înregistrate = 135, 

soluţionate = 168, rămase = 123 (-33). 

Activităţile pe linia poliţiei rutiere pe raza oraşului Segarcea şi a celor 2 secţii 

de poliţie rurală din zona de responsabilitate s-au concretizat în executarea a 124 

acţiuni, ocazii cu care au fost constatate au fost constatate un număr de 1529 abateri de 

la normele rutiere şi alte acte normative în valoare de 443.410 de lei, s-au reţinut un 

număr de 96 permise de conducere din care pentru alcool 34, certificate de înmatriculare 

retrase 49, iar cu ocazia activităţilor desfăşurate s-au constatat un număr de 74 fapte 

penale din care 43 la regimul circulaţiei, iar 31 de altă natură. 

 Pe linie de educaţie rutieră lucrătorii formaţiunii s-au deplasat la unităţile şcolare, 

unde au fost prezentate copiilor materiale de educaţie rutieră în scopul pregătirii 

acestora de a respecta regulile de circulaţie rutieră în vederea prevenirii implicării lor în 

accidente rutiere. 

 În primele 9 luni 2018, pe raza de competență, s-au produs 6 accidente grave de 

circulaţie (-3), soldate cu 3 morti (0),  3 raniti grav (-5) si un ranit usor (-5), 

înregistrându-se 21 accidente de circulaţie uşoare, soldate cu rănirea uşoară a 28 

persoane. Cele 6  accidentele grave de circulaţie s-au produs pe raza or. Segarcea (2), 

Macesu de Jos (1), Bârca (1), Gangiova (1) si Valea Stanciului (1), cauzele producerii 

accidentelor fiind neatentia in conducere, respectiv abatere pieton. 

În perioada analizată, formaţiunea poliţiei rutiere s-a confruntat cu o situaţie 

operativă complexă datorită condiţiilor grele de circulaţie în sezonul de iarna şi datorită 

creşterii gradului de indisciplină în rândul tuturor categoriilor de participanţi la trafic cât 

şi a creşterii valorilor de trafic în orice zi a săptămânii. 

 La nivelul subunităţii nu se află în evidenţă accidente de circulaţie cu autori 

neidentificaţi.  

 Activitatea pe linie de ordine publică în mediul urban s-a concretizat în 

executarea a 40 acţiuni şi mai multe controale, majoritatea acestora având ca teme 
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prevenirea încălcărilor normelor de convieţuire socială şi paza bunurilor, activităţi ce au 

condus la prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură judiciară, detensionarea a 

198 stări conflictuale stări conflictuale, punerea în legalitate a 40 persoane, efectuarea 

a 44 verificări în scrisori şi sesizări ale cetăţenilor, executarea a 21 mandate de aducere 

emise de instanţele de judecată, participarea la 32 activităţi de menţinere a ordinii 

publice, au efectuat 36 verificări la solicitarea DGASPC și au intervenit la  140, 

evenimente semnalate de cetăţeni prin SNUAU 112, au înmânat 54 ordine de chemare 

pentru clarificarea situației militare emise ce Centrul Militar Zonal Dolj și au înmânat 

166 de invitații emise de Serviciul Comunitar de Evidența a Persoanelor Segarcea. 

 Cu ocazia activităţilor preventive desfăşurate, precum şi a celor curente, au fost 

constatate 226 contravenţii, sancţionate cu amenzi în valoare de 57205 lei, fiind 

constatate 8 infracţiuni în flagrant. 

 La nivelul subunităţii au fost iniţiate şi sunt în curs de derulare Proiectele de 

Security Marketing „Violența în școli –” Școala de Arte și Meserii ”, având în vedere că 

la nivelul oraşului Segarcea au crescut numărul sesizărilor privind săvârșirea acestor 

gen de fapte. De asemenea, a fost finalizat în luna iulie 2018 Proiectul de Security 

Marketing – „Violenţa în şcoli – ”Liceul Tehnologic Horia Vintilă”.  

 O atenţie deosebită a fost acordată activităţii de prevenire şi combatere a 

infracţiunilor comise în stradă, astfel că în urma cooperării cu jandarmii prin 

constituirea patrulelor mixte, cât şi cu poliţiştii locali,  infracţionalitatea stradală este 

redusă.  

 Prin activităţile desfăşurate de către poliţiştii de ordine publică şi în primul rând 

de cei de siguranţă publică şi proximitate, s-a urmărit ca aceştia să se afle permanent în 

mijlocul comunităţii, să cunoască problemele care apar, să se asigure prezenţa 

elementului poliţienesc în zona unităţilor de învăţământ, astfel încât elevii să fie 

permanent în siguranţă. Pozitiv este faptul că nu au fost situaţii în care să fie implicaţi 

elevi sau adolescenţi care să fi comis infracţiuni în şcoli, fenomenul fiind ţinut sub 

control prin patrulări permanente în preajma acestor instituţii, de cele mai multe ori în 

parteneriat cu jandarmii şi poliţiştii locali. De asemenea, poliţiştii de proximitate au 

păstrat o legătură permanentă cu directorii instituţiilor de învăţământ, participând activ 

la şedinţele cu profil educativ pe linia prevenirii infracţiunilor şi a altor fapte antisociale. 

În mediul rural, la nivelul celor 2 secţii de poliţie rurală, activitatea de 

prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, în mediul rural, s-a concretizat în 

organizarea şi executarea unui număr de 254 acţiuni şi a numeroase controale, 

urmărindu-se 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, cât şi a fondului cinegetic şi piscicol, ocazie cu 

care au fost constatate 109 infracţiuni, identificati 49 autori de infractiuni, respectiv 28 

autori ai unor fapte penale ramase in evidenta cu A.N., au fost aplicate 2540 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 859.013 lei, au fost prinse şi încarcerate în arest un 

număr de 14 persoane care posedau M.E.P.I., au fost ridicate în vederea confiscării 394 

kg peşte specia caras, stiuca, salau, crap şi 31 setci din plasă monofilament, în lungime 

totală de 2950 m, 4 prostovoale si o plasa comerciala de pescuit. 

 Analiza pe genuri şi comparativă a infracţionalităţii sesizate, în mediul rural, 

evidenţiază faptul că în primele 9 luni 2018 au fost sesizate un număr de 455 infracţiuni 
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(-38), din care 40 de natură economică (-36), 267 de natură judiciară (+11) şi 148 de 

altă natură  (-13). 

 În aceeaşi perioadă, au fost constatate un număr de 225 infracţiuni, din care 34 

de natură economică, 114 de natură judiciară şi 77 de altă natură. 

 În mediul rural, dinamica faptelor penale cu A.N. în primele 9 luni 2018 se 

prezintă astfel: existente la începutul anului = 149, înregistrate = 106, rezolvate = 107, 

rămase în lucru = 148 (-1). 

 În perioada analizată, urmare a probatoriului administrat în cauzele instrumentate, 

lucrătorii celor 2 secţii de poliţie rurală au dat dovadă de fermitate, cercetând în stare de 

reţinere pe o perioadă de 24 ore un număr de 19 suspecţi/ inculpaţi, din care faţă de 10 

inculpati instanţa a dispus măsura preventivă a arestului preventiv pe o perioadă de 30 

de zile, faţă de 8 inculpaţi a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar iar faţă 

de un inculpat cercetarea în stare de libertate. 

 Exemplificăm fermitatea de care au dat dovadă lucrătorii Secţiei 13 Poliţie Rurală 

Segarcea, sprijiniti de lucrători din cadrul Poliţiei oraş Segarcea, P.P. Valea Stanciului,  

Gângiova şi Gighera, cu privire la faptele săvârşite în noaptea de 26/27.08.2018,  când 

autori necunoscuti au distrus autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare 

DJ-69-ANM, aparținând S.C. Cerealcom SRL, pe câmp, pe raza com. Valea Stanciului, 

autoturismul Nissan cu nr. de înmatriculare DJ-86-MLS, aparținând S.C. Solarex Impex 

SRL, pe raza com. Gângiova și l-au lovit pe conducătorul auto Hoarcă Nicolae, care 

asigura paza culturii de porumb, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 

60-65 zile de îngrijiri medicale și au distrus pe raza com. Gighera,  geamurile tractorului 

John Deere apartinând SC Isolde SRL, agresând fizic și pe numitul Rață Marin din com. 

Măceșu de Jos, jud. Dolj, ce asigura paza culturii de porumb. 

Prin extinderii cercetărilor și prin mijloace specifice au fost identificați autorii în 

persoana numiților: Tunca Ionut Marius, 29 de ani,Tunca Nicolae Daniel, 25 de ani, 

Slodoneanu Stefan Cosmin, 18 ani, Jalia Constantin, 50 de ani, Jalia Gabriel, 43 de ani, 

Jalia Marian, 25 de ani, Luca Ionuț Marius, 21 de ani și Jalia Mihăiță, de 19 ani, toți din 

com. Valea Stanciului, jud. Dolj, fără ocupaţie, cu antecedente penale. 

Fata de cei 8 inculpati, lucrătorii de poliţie au dispus masura retinerii pe o 

perioada de 24 de ore, Parchetul de pe langa Judecatoria Segarcea, luand masura 

controlului judiciar, pe 60 de zile, fata de 7 dintre acestia, iar unul cercetat in stare de 

libertate. 

De asemenea, exemplificăm fermitatea de care au dat dovadă lucrătorii Secţiei 14 

Poliţie Rurală Barca sprijiniti de lucratori din cadrul Politiei oras Segarcea si P.P. Cerat, 

care la data de 16.02.2018, ora 0221, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de Manolea 

Ana, 56 ani, fără ocupație, din localitate, despre faptul că a fost violata de către 

Arghișan Petrișor Adi, în vârstă de 21 ani, din aceeași localitate.  

Din cerectari, s-a stabilit că în data de 16.02.2018, în jurul orei 0130, Arghișan 

Petrișor Adi a pătruns în locuința pv situată pe str. Trandafirilor nr. 7 din com. Cerăt și a 

întreținut raport sexual cu aceasta prin constrângere.  

Prin ordonanța din data de 16.02.2018 s-a dispus punerea în mișcare a urmăririi 

penale pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, faptă prev. de art. 218, alin. 1 și violare 

de domiciliu, faptă prev. de art. 224, alin. 2 Cod Penal cu aplic. art. 38, alin. 1 Cod 

Penal, s-a luat măsura reținerii inculpatului pe o durată de 24 de ore pentru săvârșirea 

infracțiunilor menționate, în aceeași zi fiind prezentat Judecătoriei Segarcea cu 
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propunere de arestare preventivă, instanţa de judecată în urma analizării materialului 

probatoriu administrat a emis mandat de arestare preventivă pe numele acestuia pentru o 

perioadă de 30 zile, a fost introdus în CRAP Dolj. 

               Exemplificăm fermitatea de care au dat dovadă lucrătorii Secţiei 14 Poliţie 

Rurală Barca sprijiniti de lucratori din cadrul Politiei oras Segarcea si P.P. Lipovu, in 

cazul comiterii infracțiunii de viol săvârșită în seara zilei de 26.03.2018, asupra numitei 

Cîmpeanu Lavinia Maria, de 13 ani din com. Calopăr, jud. Dolj. Acesta a fost 

prezentată Institutului de Medicină Legală Craiova în vederea efectuării unei expertize 

medico-legale, rezultatele preliminare fiind că aceasta ,,prezintă o deflorare completă 

recentă, posibil produsă în data de 26.03.2018 iar la nivel vulvo-vaginal prezintă o 

plagă, posibil produsă în data de 26.03.2018, în condițiile unui raport sexual”. 

           În baza probatoriului administrat, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea a 

dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Fieraru Marius, din 

com. Lipovu, jud. Dolj, CNP- 1780615167346. Acesta s-a sustras cercetărilor, fapt 

pentru care a fost dat în consemn la frontieră în vederea identificării. La data de 

28.03.2018, lucrători din cadrul Poliției oraș Segarcea, Secției 14 Poliție Rurală Bârca și 

Postului de Poliție Lipovu în baza informațiilor deținute și prin mijloace specifice, l-au 

identificat pe raza com. Lipovu pe Fieraru Marius, într-o casă părăsită, unde acesta se 

ascundea. Inculpatul Fieraru Marius a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Segarcea cu propunere de arestare preventivă, propunerea fiind însușită de către unitatea 

de parchet și promovată judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei 

Segarcea care a dispus față de acesta, arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile 

pentru infracțiunile precizate, fiind introdus în CRAP Dolj.  

De asemenea exemplificăm fermitatea de care au dat dovadă lucrătorii Secţiei 14 

Poliţie Rurală Barca sprijiniti de lucratori din cadrul P.P. Giurgita si P.P. Cerat, la data 

de 30.06.2018, cand lucrătorii Postului de Poliție Giurgița, au fost sesizaţi prin SNUAU 

112, de numitul Dragoș Marius, de 28 ani, din localitate, despre faptul că fost victima 

unei agresiuni fizice. 

           La fața locului s-au deplasat lucrători din cadrul secției și a postului de poliție, 

care au  stabilit că în seara zilei de 30.06.2018, în jurul orei 22:20, pe fondul unui 

conflict spontan, numiții; Badu Pampi, de 32 ani, Badu Gheorghe, de 29 ani și Badu 

Nicușor, de 28ani, țoți din com. Giurgița, jud. Dolj, aflându-se sub influența băuturilor 

alcoolice, pe str. Calea Dunării, din com. Giurgița, au lovit cu pumnii și cu bâtele  pe 

numitul Predu Aurel, de 46 ani, din aceeași localitate, provocându-i leziuni în zona 

mâinilor. În continuare cei trei au pătruns fără drept în curtea locuinței numitului Dragoș 

Marius, de 28 ani, situată pe str. Calea Dunării, nr. 5, din com. Giurgița, jud. Dolj, l-au 

amenințat cu moartea, l-au lovit cu pumni și picioarele și i-au distrus ușa de acces în 

locuință, creându-i un prejudiciu în valoare de 700 lei.  

A fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 193, 

art. 224, art. 206, art. 253 si art. 371 Cod Penal. 

 Față de cei trei s-a luat măsura reținerii pe o perioadă de 24 ore, susnumiții au fost 

prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea cu propunere de arestare 

preventivă, propunere însușită de către unitatea de parchet și promovată judecătorului de 

drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Segarcea, care a dispus față de inculpații 

Bădu Nicușor, Bădu Pampi și Bădu Gheorghe arestarea preventivă pe o perioadă de 30 

zile. 
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 Pentru o mai bună cunoaştere a situaţiei operative din zona de competenţă şi 

pentru realizarea unui schimb operativ şi eficient de informaţii între posturi, s-au 

efectuat analize cu lucrătorii formaţiunii poliţie rurală şi cu şefii de posturi, stabilindu-se 

cu aceste ocazii modurile de acţiune şi colaborare pentru rezolvarea diferitelor situaţii 

apărute. 

 Pe linie administrativă s-a acordat atenţie întreţinerii mijloacelor materiale din 

dotare, a autoturismelor, aparaturii de transmisiuni şi a celorlalte bunuri. 

 Poliţia oraş Segarcea îşi desfăşoară activitatea într-o clădire aparţinând 

Consiliului Judeţean Dolj, majoritatea birourilor fiind utilate prin eforturi financiare 

personale, astfel încât să asigure poliţiştilor dar şi cetăţenilor care se prezintă cu diverse 

probleme judiciare un confort şi o atmosferă de apreciat. 

 Cadrele subunităţii au avut un comportament bun, nefiind comise abateri 

disciplinare de către acestea. 

 Relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale sunt bune, de colaborare. 

 O strânsă colaborare există şi în relaţiile cu Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Segarcea, procurorii acordând sprijin lucrătorilor de cercetare penală ai poliţiei 

judiciare, implicându-se activ în coordonarea şi supravegherea activităţii de cercetare 

penală, contribuind astfel la menţinerea  unui climat de siguranţă publică.   

 În această perioadă subunitatea se confruntă cu un deficit mare de personal, atât la 

nivelul Poliţiei oraş Segarcea, cât şi  la nivelul posturilor comunale de poliţie arondate  

astfel că, până la încadrarea acestora, este necesar un efort mai mare din partea 

lucrătorilor Poliţiei oraş Segarcea pentru ca, pe raza comunelor, activităţile specifice să 

se realizeze în bune condiţii dar şi pentru ca drepturile poliţiştilor care îşi desfăşoară 

activitatea în mediul rural să fie asigurate.    

 Din această perspectivă, având în vedere şi o preconizată creştere a criminalităţii 

în perioada următoare generată şi de criza migranţilor, apreciem că eforturile umane ale 

poliţiştilor şi dorinţa acestora de a lupta împotriva criminalităţii trebuie să fie dublate şi 

de alocarea unor sume care să susţină logistic şi să permită încadrarea cu personal a 

posturilor vacante. 

Vom fi în slujba cetăţenilor acestei comunităţi şi împreună cu reprezentanţii 

autorităţilor locale vom încerca să ne facem cât mai bine datoria, să identificăm riscurile 

şi soluţiile necesare astfel încât să protejăm populaţia împotriva criminalităţii.    

 

ŞEFUL POLIŢIEI, 

Comisar-şef de poliţie 

Călărăşanu Cătălin - Ionuţ 
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