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Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ,
fără personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr.787/2002 şi Legii nr.218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în scopul asigurării bunei desfăşurări
şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială din
care face parte.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură prin activitatea sa,
reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat
de siguranţă şi securitate publică.
În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite
hotărâri cu caracter de recomandare.
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Autoritatea Teritorială de Ordine Publică nu are competențe în problemele
operative ale poliției.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică are următoarele atribuţii:
a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi
indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor
comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de
poliţie;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care
îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, potrivit prezentei legi;
d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile
neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
e) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care
se dă publicităţii (Legea nr. 218/2002);
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr.218/2002, Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de
lucru.
COMPONENŢA A.T.O.P. GORJ
1. Valentin Popa

- consilier județean – PREȘEDINTE

2. Milosteanu Gheorghe

- consilier județean

3. Drăgoi Alecu

- consilier județean
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4. Orzan Gheorghe

- consilier județean

5. Dumitrașcu Maria

- consilier județean

6. Borcan Marius

- reprezentant al comunității

7.Parepa Gheorghe

- șeful Inspectoratului de Poliție al Judetului Gorj

8. Popescu Florin

- șeful Inspectoratului de Jandarmi Judetean Gorj

9. Dumitrașcu Mihăiță Liviu

- șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj

10. Urdea Florin

- director executiv, Poliția Locală Tg-Jiu

11. Arjoca Sorin Gabriel

- subprefect

12. Lăzăroiu Alin Constantin

- reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor

13. Pungan Marian Constantin

- consilier județean

14. Șarapatin Elvira

- consilier județean

15. Pavel Nelu

- consilier județean

Secretariat Executiv
Săulescu Ion – consilier juridic

COMPONENŢA COMISIILOR DE LUCRU ALE A.T.O.P.
Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii:

1. Valentin Popa

- consilier județean - PRESEDINTE A.T.O.P.

2. Urdea Florin

- director executiv, Poliția Locală Gorj

3. Borcan Marius

- reprezentant al comunității

4. Parepa Gheorghe

- șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj

5. Dumitrașcu Mihăiță Liviu

-șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj
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Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă
minimali:
1. Pavel Nelu

- consilier județean

2. Orzan Gheorghe

- consilier județean

3. Dumitrașcu Maria

- consilier județean

4. Arjoca Sorin Gabriel

- subprefect

5 .Drăgoi Alecu

- consilier județean

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi
drepturile omului:
1 Milosteanu Gheorghe

- consilier județean

2. Șarapatin Elvira

- consilier județean

3. Pungan Marian

- consilier județean

4. Lăzăroiu Alin Constantin

- reprezentant Corpul National al Polițiștilor

5. Popescu Florin

- șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj

Modificări intervenite în componența ATOP cursul anului 2016:
- prin Hotărârea CJ Gorj, nr.18/2016, dl. Dascălu Constantin Marius Costinel
este validat în locul d-lui Parepa Gheorghe;
- prin Hotărârea CJ Gorj, nr.30/2016, se validează ATOP Gorj în următoarea
componență nominală:

1. Valentin Popa

- consilier județean - PRESEDINTE

2.Șarapatin Elvira

- consilier județean

3. Milosteanu Gheorghe

- consilier județean

4.Prunariu Mihai-Octavian

- consilier județean
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5. Dumitrașcu Maria

- consilier județean

6. Borcan Marius

- consilier județean

7. Călinoiu Ion

- reprezentant al comunității

8. Lorincz Rozalia-Doina

- reprezentant al comunității

9. Pavel Nelu

- reprezentant al comunității

10. Arjoca Sorin Gabriel

- subprefect

11. Dascălu Marius Costinel

- șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj

12. Popescu Florin

- șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj

13. Dumitrașcu Mihăiță Liviu
14. Urdea Florin
15. Lăzăroiu Alin Constantin

- șeful Inspectoratului pentru Situatii de Urgență Gorj
- director executiv, Poliția Locală Tg-Jiu
- reprezentantul Corpului National al Polițiștilor

Prin Hotărârea CJ Gorj nr.90/2016, se modifică componența ATOP prin
validarea următoarelor persoane:
-

dl. Muscălescu Ion Cristian, în locul d-lui Dascălu Marius Costinel;

-

dl. Șuță Traian Mihail, în locul d-lui Dumitrașcu Liviu Mihăiță;

-

dl. Roșu Dorel, în locul d-lui Popescu Florin.
Prin dispoziția Președintelui CJ Gorj, nr.320/2016, d-na Mareș Hermina

Daniela preia atribuțiile specifice secretariatului executiv în locul d-lui Săulescu
Ion.

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE 2016
În conformitate cu prevederile Planului anual strategic al A.T.O.P., pentru anul
2016, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj s-a implicat alături de
Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, în realizarea obiectivelor propuse:
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 creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea
persoanei,

protejarea

patrimoniului,

siguranța

stradală,

rutieră

și

transporturilor;
 prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere,
destructurarea grupărilor infracționale;
 asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a
infracțiunilor in domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția
intereselor financiare ale U.E;
 asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și
informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a
Poliției Române.
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII TERITORIALE DE
ORDINE PUBLICĂ

În anul 2016, A.T.O.P. s-a întrunit în 7 ședințe de plen:
11.03- cu următoarea ordine de zi:
 raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2015;
 planul strategic al Inspectoratului de Poliție Gorj ;
 diverse;
09.05- cu următoarea ordine de zi:
 informare privind măsurile întrepinse de Inspectoratul de Poliție Gorj în
vederea asigurării și ordinii publice în perioada campaniei electorale ;
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 informare privind măsurile întrepinse de Inspectoratul de Jandarmi Gorj
în vederea asigurării și ordinii publice în perioada campaniei electorale ;
 diverse;
30.06 - cu următoarea ordine de zi:
 constituirea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
28.07- cu următoarea ordine de zi:
 informare privind măsurile întreprinse de Poliția Mun. Tg-Jiu pentru
aplanarea conflictului izbucnit între cetățenii de etnie romă din cartierul
Pandurașul;
 informare privind asigurarea pazei de către Poliția Locală Tg-Jiu a
operelor lui C-tin Brâncuși;
 diverse;
24.08- cu următoarea ordine de zi:
 informare privind măsurile întreprinse de I.P.J. Gorj în vederea începerii
noului an școlar;
 informare privind măsurile întreprinse de I.J. Gorj în vederea începerii
noului an școlar;
 informare privind măsurile întreprinse de I.S.U. Gorj în vederea începerii
noului an școlar;
 informare privind măsurile întreprinse de Poliția Locală Tg-Jiu în vederea
începerii noului an școlar;
 diverse;
12.10- cu următoarea ordine de zi:
 informare privind infracționalitatea forestieră la nivelul Județului Gorj ;
 diverse;
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24.11- cu următoarea ordine de zi:
 prezentarea noilor membri ai ATOP;
 informare privind activitățile specifice derulate de I.P.J. Gorj pentru
menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice, premergător și pe
timpul desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților;
 diverse;
În cadrul comisiilor de specialitate s-au analizat următoarele teme:
 măsuri întreprinse de IPJ Gorj în vederea asigurării ordinii și siguranței în
zona unităților de învățământ în anul 2015;
 măsuri privind activitățile desfășurate de IPJ Gorj în piețe, târguri și
oboare în anul 2015;
 activități desfășurate pentru prevenirea accidentelor și asigurarea
siguranței rutiere în anul 2015;
 activități desfășurate de IPJ Gorj pentru menținerea climatului de ordine și
siguranță civică, pe timpul Sf. Sărbători de Paști;
 evoluția criminalității stradale în semestru I/ 2016;
 activități desfășurate de Poliția de proximitate;
 activitatățile desfășurate de Poliția Mun. Tg-Jiu cu ocazia deschiderii
anului școlar 2016-2017;
 activitățile

desfășurate

de

Asociația,,Pro-Europa”,privind

actul

educațional în rândul romilor;
 activitatea desfășurată de Poliția Locală Tg-Jiu;
 informarea cetățenilor cu privire la deplasarea în județ și în afara acestuia
în condiții de siguranță pe perioada de iarnă;
 plan de acțiuni ale Poliției Locale pentru sărbătorile de iarnă;
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 infracționalitatea forestieră la nivelul Județului Gorj pe ultimele 9 luni;
 informări trimestriale asupra eficienței activității serviciului polițienesc și
a asigurării securității si siguranței civice a comunității prin prisma
încadrării în limitele indicatorilor minimali de performanță;
 analize periodice privind gradul de victimizare rutieră;
 campanii de prevenire a accidentelor;
 achiziționarea unor bunuri;
 informări trimestriale cu privire la dinamica accidentelor de circulație
soldate cu victime, comparativ cu perioada similară a anului trecut;
 informări privind 5 campanii inițiate la nivel local:
 campania pentru prevenirea infracțiunilor de furt din societăți comerciale;
 campania pentru prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe;
 campania pentru prevenirea infracțiunilor de înșelăciune;
 campania pentru prevenirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe;
 campania pentru prevenirea accidentelor rutiere;
Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a prezentat Autorității Teritorială de Ordine
Publică Raportul asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2016.
În cadrul ședinței Autorității Teritorială de Ordine Publică din data de 9 martie
2017 s-a analizat modul de îndeplinire a sarcinilor reieșite din planul strategic pe
anul 2016, al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, ocazie cu care s-a
constatat că această instituție și-a atins obiectivele esențiale îndeplinirii misiunii cu
care a fost învestită, pentru asigurarea unui climat normal de ordine și siguranță
publică.
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Cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Gorj, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică se va implica în realizarea proiectelor propuse pentru îmbunătățirea
ordinii publice și a siguranței persoanei în Județul Gorj, prin efortul conjugat al
instituțiilor implicate.
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RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI SERVICIULUI POLIŢIENESC ÎN ANUL
2016

OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 2016
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi
siguranţa transporturilor.
 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere,
destructurarea grupărilor infracţionale.
 Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a
infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia
intereselor financiare ale Uniunii Europene.
 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a
Poliţiei Române.
Activitatea managerială a fost orientată pe eficientizarea modului de gestionare
a resurselor umane şi materiale pentru asigurarea gradului de siguranţă şi protecţie
a cetăţenilor, combaterea infracţionalităţii şi creşterea calităţii serviciului
poliţienesc, fiind implementate următoarele principii:
 coordonarea integrată a poliţiştilor şi direcţionarea către principalele
segmente de criminalitate;
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 intervenţia operativă la solicitările cetăţenilor;
 promovarea unui management proactiv al activităţilor operative, de
anticipare şi prevenire a criminalităţii;
 responsabilizarea personalului pentru îndeplinirea standardelor profesionale
şi a criteriilor de evaluare a performanţelor;
 axarea activităţilor de constatare şi soluţionare pe calitatea actelor de
procedură şi complexitatea cauzelor;
 aplicarea conceptului de management al calităţii.

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI
INFRACŢIONAL

Prevenirea criminalităţii
Prevenirea criminalităţii constituie, alături de combaterea acesteia, unul
dintre atributele esenţiale ale activităţii Poliţiei, obiectivul prioritar al acesteia
fiind diminuarea potenţialului criminogen, a cauzelor criminalităţii şi reducerea
prejudiciilor, astfel că acţiunile preventive au fost orientate spre rezolvarea unor
probleme punctuale, cu rezultate cuantificabile şi au inclus dezbateri, întâlniri cu
grupuri ţintă, acţiuni stradale, organizarea de puncte de informare, expoziţii,
distribuirea de pliante.
Activităţile de prevenire s-au derulat în concordanţă cu cele 2 domenii de
acţiune prioritară:
 prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
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 prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului,
Au fost întocmite 2 programe locale de prevenire a criminalităţii.
Programul pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor
301 activităţi informativ - preventive, dintre care 253 activităţi la unităţile
de învăţământ, întâlniri, dezbateri cu tematică specifică pentru elevi, 32
activităţi la Centrele de tip familial şi 16 activităţi pe linia prevenirii
absenteismului, cu 11470 beneficiari.
Beneficiarii acestor activităţi: aproximativ 12.000 de elevi, părinții și cadre
didactice.
Programul pentru prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului
 351 activităţi informativ-preventive pe linia prevenirii infracţiunilor de
înşelăciune, furturile din societăţile comerciale şi din locuinţe, aproximativ
20.0000 beneficiari.

5 CAMPANII INIŢIATE LA NIVEL LOCAL :
 Campania pentru prevenirea infracțiunilor de furt din societăți
comerciale;
 Campania pentru prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe;
 Campania pentru prevenirea infracțiunilor de înșelăciune;
 Campania pentru prevenirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe;
Campania pentru prevenirea accidentelor rutiere.
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Criminalitatea stradală

Infracţiunile stradale au scăzut cu 10,78 %.
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Date fiind măsurile dispuse în perioada analizată, precum și dispunerea
judicioasă a efectivelor pe teren, trebuie menționat faptul că acesta este al
patrulea an consecutiv în care scade infracționalitatea stradală (409
infracțiuni în 2013, 336 în 2014, 306 în 2015 şi 273 în 2016).
Infracţionalitatea stradală sesizată:
- mediul urban - s-a redus cu 8,4% (de la 262 fapte la 240),
- mediul rural - s-a redus cu 25 % (de la 44 fapte la 33).
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Se înregistrează un trend descendent
 tâlhărie cu 40 % (de la 10 la 16 fapte),
 furturile din auto cu 38,58 % (de la 70 la 43 fapte),
 furturile de componente din exteriorul autovehiculelor cu 52,73 % (de la 55
la 26 ).
 infracţiunile de furt din societăți comerciale (de la 46 la 45 fapte).
Pe fondul acestei scăderi generale, s-au înregistrat, totuși, creşteri pentru
anumite genuri de fapte, respectiv :
 cresc furturile din poşete şi buzunare de la 18 la 19;
 cresc furturile de auto de la 12 la 16 fapte;
 cresc furturile de plăcuţe de înmatriculare de la 9 la 10 fapte.
Nu au fost înregistrate infracţiuni de tentative de tâlhărie, tentative de
viol, violuri, lovituri cauzatoare de moarte sau infracţiuni de ultraj, care
să fi fost săvârşite în mediul stradal.
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Criminalitatea în mediul rural
Infracţiunile sesizate în mediul rural prezintă o scădere de 730
fapte la 4.874 fapte în anul 2016 de la 5.604 fapte în anul 2015 (- 13,03 %).
Ponderea infracţiunilor sesizate este deţinută de cele contra persoanei de
1.623 fapte anul 2016, faţă de 1.715 fapte în anul 2015 (- 5,36 %) şi cele
contra patrimoniului 1.635 fapte în anul 2016, faţă de 2.050 fapte în anul
2015 (- 20,24 %).
Infracţiunile grave în anul 2016 sunt reprezentate de 4 tentative de omor, 8
tâlhării şi 8 violuri faţă, de 2 omoruri, 3 tentative de omor, 12 violuri şi 10
tâlhării sesizate în anul 2015.
Nu s-au înregistrat infracţiuni de omor sau lovituri cauzatoare de
moarte.

Criminalitatea în mediul urban
Au fost sesizate 4.819 infracţiuni, în scădere cu 16,61 % faţă de anul 2015
(5.779 infracţiuni).
Infracţiunile contra patrimoniului înregistrează un trend descendent de
19,17%, de la 1.977 fapte în anul 2015, la 1.598, în anul 2016.
Pe genuri de fapte situaţia se prezintă astfel:Scad furturile din societăţi
comerciale de la 141 la 136 fapte (-3,55 %);
Cresc furturile din locuinţe de la 147 la 168 fapte (+14,29%);
Scad furturile din buzunare, poşete, genţi de la 74 la 57 fapte (-22,97 %);
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 Scad furturile din auto de la 83 la 50 fapte (-39,76 %);
 Scad furturile de auto de la 19 la 18 fapte (-5,26 %).
În cazul infracţiunilor contra persoanei înregistrate în mediul urban,
acestea au scăzut de la 1.543 în anul 2015, la 1.425 în anul 2016 (-7,65%).
În cazul acestui gen de infracţiuni, predomină lovirile şi alte violenţe –
562, faţă de 667 în anul 2015 (-15,74 %), ca şi ameninţările, respectiv 316
în anul 2016 faţă de 340 în anul 2015 (-7,06 %).

Promovarea siguranţei traficului rutier

În anul 2016, activitatea pe linie de poliţie rutieră a urmărit îndeplinirea
cerinţelor prevăzute în Programul de acțiune al Politiei Rutiere 2012 - 2016,
având ca obiectiv principal siguranţa traficului rutier prin reducerea
numărului accidentelor grave de circulaţie şi a consecinţelor acestora, în
special a persoanelor decedate, în vederea atingerii obiectivului asumat
la nivel european, de reducere a numărului persoanelor decedate din
accidente cu 50 % până în anul 2020, luând ca referinţă anul 2010.

DINAMICA ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE
Urmare măsurilor dispuse pe cele patru direcţii de acţiune adoptate de la
finele anului 2016, se înregistrează scăderi la toţi indicatorii ai riscului rutier,
aspect ce denotă o creştere semnificativă a gradului de siguranţă rutieră.
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Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii
În anul 2016 activitatea poliţiştilor de proximitate s-a desfăşurat cu
respectarea competenţelor de efectuare a activităţilor de cercetare penală
atribuite de cadrul dispoziţional în vigoare din anul 2015, când poliţiştilor de
proximitate le-au fost stabilite competenţe de efectuare a activităţilor de
cercetare penală şi cu privire la infracţiuni de furt săvârşite din societăţi
comerciale de pe rafturi, în timpul programului sau furt între membrii
familiei, distrugere, înşelăciune, comise în formă simplă, fără mod de
operare etc.
- 47 de poliţişti de proximitate au soluţionat un număr de 1.370
dosare penale (-190 faţă de anul 2015), această scădere fiind datorată
dinamicii de personal ca urmare a pensionării lucrătorilor cu experienţă.

Activităţi desfăşurate :
 persoane consiliate: 4.698 (+ 868 faţă de 2015);
 stări conflictuale aplanate: 588 (+ 44 faţă de 2015);
 activităţi desfăşurate cu asociaţiile de proprietari: 366 (+ 48 faţă de 2015);
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 activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor: 612 (+308 faţă de 2015);
 activităţi desfăşurate cu administraţia publică locală: 227 (+53 faţă de 2015);
 activităţi desfăşurate în unităţile de învăţământ: 4.448 (+298 faţă de 2015);
 activităţi desfăşurate cu O.N.G. - uri: 39 (+23 faţă de 2015).

Siguranţa comunităţii
 1.477 acţiuni cu efective lărgite;
 1.648de misiuni de ordine pe timpul adunărilor publice;
 1.195 deţinători de arme verificaţi;
 3.649 de intervenţii la solicitarea cetăţenilor (altele decât intervenţiile la
evenimentele semnalate prin SNUAU 112).
Rezultate:
 2.796 de stări conflictuale aplanate;
 1.235 de infracţiuni descoperite în flagrant, cu ocazia activităţilor operative
executate;
 223 de minori lipsiţi de supraveghere depistaţi din care 180

predaţi

părinţilor şi 43 predaţi autorităţilor.
 Intervenţii la evenimentele semnalate prin SNUAU 112
 6.000 sesizări prin SNUAU 112 (37,93 % dintre solicitări au fost în mediul
urban şi 62,06% în mediul rural). Se constată o îmbunătăţire semnificativă a
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timpului de intervenţie, în 86,66% din totalul sesizărilor prin SNUAU 112.,
intervenţia realizându-se în mai puţin de 10 minute

Siguranţa în şcoli
Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor, a
delincvenţei juvenile şi siguranţa celor care le frecventează, reprezintă preocupări
primordiale ale Poliţiei Române în fiecare an şcolar.
- 10.740 patrulări
- 2.415

acţiuni preventive în comun cu reprezentanţi ai unităţilor de

învăţământ
-

2.361 şedinţe unde au fost abordate teme pentru prevenirea evenimentelor
negative în şcoli.

- 30 infracţiuni (cu 5 mai puţine faţă de anul 2015), toate în incinta unităţilor de
învăţământ preuniversitar, în afara ariei de acţiune directă a poliţiştilor, ceea ce
reprezintă o medie de 0,053 infracţiuni/unitate de învăţământ.
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COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
Infracţiuni sesizate
- 9.703 infracţiuni faţă de 11.397 în 2015, fiind înregistrată o scădere de -14,86
%, menţinându-se astfel trendul descrescător din ultimii ani.
INDICATORI

2015

2016

(+/-)

%

Infracţiuni sesizate - TOTAL

11.397

9.703

-1.694

-14,86

- economico-financiare

1.761

1.157

-604

-34,47

- judiciare

6.381

5.502

-879

-13,78

- altă natură

3.255

3.047

-208

-6,39

În funcţie de mediul de producere a infracţiunilor sesizate, evoluţia criminalităţii
judiciare se prezintă astfel:
 în mediul urban: 4.819 infracţiuni (49,65% din totalul infracţiunilor
sesizate)
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 în mediul rural: 4.874 infracţiuni (50,23 % din totalul infracţiunilor
sesizate).

Criminalitatea economico-financiară
Comparativ cu anul 2015, infracționalitatea economico-financiară sesizată a
înregistrat un trend descendent, de la 1.761 la 1.157 (- 34,47 %).
- 39 de rechizitorii / 48 în 2015.

- s-a propus declinarea la DNA/DIICOT, a 19 cauze penale (DNA-15, DIICOT4). Dosarele penale în care s-a propus declinarea competenţei sunt în domeniile
evaziune fiscală (3), înşelăciune (7), corupţie-achiziţii publice(3), şi alte domenii
(6).
 În anul 2016 au fost constatate 150 infracţiuni de evaziune fiscală fiind
dispusă continuarea urmăririi penale faţă de 150 suspecţi şi 17 infracţiuni de
contrabandă, fiind dispusă continuarea urmăririi penale faţă de 14 suspecţi.
Finalitatea activităţii de urmărire penală în domeniul evaziunii fiscale s-a
concretizat prin întocmirea a 15 rechizitorii, pentru comiterea de infracţiuni
de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 din Legea 241/2005.
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 În vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii specifice drepturilor de
proprietate intelectuală, au fost constatate 6 infracţiuni (2 la Legea 8/1996 şi
4 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice), fiind
cercetaţi 6 suspecţi.
Valoarea prejudiciului recuperat
La emiterea rechizitoriului a fost recuperat un prejudiciu total de 8.160,98 mii lei,
în scădere cu 291,50 mii lei faţă de perioada similară

a anului trecut când

prejudiciul recuperat a fost de 8.452,495 mii lei.
Procentul prejudiciului recuperat din cel reţinut la emiterea rechizitoriului este de
66,50%, faţă de perioada similară a anului trecut când a fost de 39,38%.
În anul 2016 s-a recuperat în numerar sau efectiv în cont bancar prejudicii în
cuantum total de 14.179,17 mii lei, faţă de perioada similară a anului 2015 când s-a
recuperat suma de 2.575,88 mii lei.
În urma activităţilor preventive, au mai fost aplicate 1.349 sancţiuni
contravenţionale, conform prevederilor Legii nr. 12/1990, republicată, în valoare
totală de 1.111,45 mii lei.

Activităţi GLO
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
numărul 69/2010 şi Deciziei nr. 1 a Grupului de Lucru Interinstituţional la nivelul
judeţului Gorj, Grupul de Lucru Operaţional a acţionat într-o perspectivă axată pe
priorităţi comune între parchete, poliţie şi celelalte instituţii competente - autorităţi

23

fiscale, autorităţi vamale şi structuri de informaţii, pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale în domeniile prioritare de manifestare ale acestui fenomen.
În anul 2016 a fost dispusă începerea urmăririi penale în 182 cauze penale, fiind
instituite 70 măsuri preventive (36 reţineri, 13 arestare preventivă, 15 control
judiciar, 6 arest la domiciliu). În această perioadă a fost recuperat prejudiciu în
condiţiile art. 10 din Legea 241/2005, în cuantum total de 992.684 lei.
Finalitatea activităţii de urmărire penală în domeniul evaziunii fiscale s-a
concretizat prin întocmirea a 27 de rechizitorii din care 6 în domeniul construcţii şi
materiale de construcţii, 2 în domeniul materialului lemnos, 2 în domeniul
transporturilor, 3 în domeniul tutun şi 14 în alte domenii.
În baza acţiunilor generate la nivel naţional (Vatra 2015, Smoke 2015, Shut 2015,
etc.) în perioada analizată lucrătorii de poliţie în colaborare cu alte instituţii de
aplicare a legii (ANAF, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor,
Direcţia Sanitar Veterinară, Garda de Mediu, A.N.R.M., Direcţia Silvică, etc.), în
urma verificărilor efectuate, au constatat şi aplicat 2.689 contravenţii în valoare de
5.646.840 lei, fiind, de asemenea, ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare
de 1.262.137 lei (ţigarete, alcool, cafea, cereale şi legume fructe etc.

Criminalitatea gravă, comisă cu violență
- sesizate 5.502 infracţiuni judiciare (-879 faţă de perioada similară a anului
2015), în scădere cu 13,78 % comparativ cu anul precedent.
Dintre acestea, cele privind criminalitatea gravă comisă cu violenţă nu prezintă
în judeţul Gorj o pondere semnificativă, aceasta reprezentând doar 0,58% din
totalul infracţiunilor judiciare sesizate.
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INFRACŢIUNI

CU

VIOLENŢĂ

Evoluţie
2012

2013

2014

2015

2016

procentuală
2015 / 2016

Omorul

4

6

4

2

-

- 200%

Tentativa de omor

4

2

4

3

7

+133%

născutului săvârşită de către 5

1

4

1

1

-

Uciderea ori vătămarea nou-

mama
Vătămarea corporală

73

44

7

3

6

+100%

Lovituri cauzatoare de moarte

0

0

0

1

1

-

Tâlhăria

30

41

33

28

22

-22%

Criminalitatea contra patrimoniului
Infracţiunile contra patrimoniului sunt favorizate de factori de ordin socioeconomic (şomajul, lipsa unor soluţii de reintegrare socială, degradarea mediului
educaţional) şi legislativi. La acestea se adaugă lipsa reacţiei publice la comiterea
unor astfel de fapte şi tratarea cu superficialitate a măsurilor de protecţie
recomandate de poliţie.
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EVOLUŢIA

Evoluţie

INFRACŢIUNILOR

CONTRA 2012

2013

2014

2015

2016

PATRIMONIULUI
TOTAL

infracţiuni

procentu

2016/201
contra

6213

5860

4088

4031

3.236

19,72%

Furtul

3459

3100

2270

2.238

1.834

-18,05%

Tâlhăria

30

41

33

28

22

-21,43%

Tulburarea de posesie

515

604

384

335

250

-25,37%

Distrugerea

1214

1046

814

798

676

-15,29%

Înşelăciunea

628

716

397

448

291

-35,04%

patrimoniului

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase
La finele anului 2016, în evidenţele Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe
Periculoase cât şi în baza de date electronică a Registrului Naţional al Armelor
integrat, erau înregistrate şi autorizate 1.864 persoane fizice, care deţin 2.321 arme
letale şi 766 arme neletale, 54 persoane juridice care deţin 729 arme, din care 523
letale şi 206 arme neletale.
Au fost organizate şi desfăşurate 198 acţiuni în baza planurilor de acţiune
întocmite la nivelul I.G.P.R. şi a planurilor proprii (Cinegetic 2016; Import 2016;
Ofensiva 2016; Fitos II 2016; Alerte; Arme Ilegale), din care: 87 pe linie de arme,
26 pe linie braconaj, 85 pe linie de explozivi şi substanţe periculoase.
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Urmare a activităţilor desfăşurate, au fost constatate 432 infracţiuni (+89,47 %
faţă de anul 2015), pe genuri situaţia prezentându-se astfel :
 185 infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor (+ 26,71 %);
 35 infracţiuni la regimul materiilor explozive (+ 12,90%);
 173 infracţiuni de braconaj cinegetic (+ 961,11 %);
 5 infracţiuni la protecţia mediului;
 34 infracţiuni pentru alte acte normative (+ 28%).

Rezultate obţinute:
 infracţiunile silvice constatate în flagrant 106 ( + 17 faţă de anul 2015 )
 confiscat un volum de 3.188 mc material lemnos, cu 1.817,80 mc mai mult
decât în anul 2015, din care:
- 478,57 mc lemn lucru,
- 529,61 mc cherestea
- 2.179,81 mc lemn foc.
Au fost aplicate 919 contravenţii la Legea 171/2010 (+242 faţă de anul 2015) şi 9
(+7) contravenţii la H.G. 470/2014, în cuantum total de 2.307.866 lei. Totodată, au
fost confiscate 27 (+12) ferăstraie mecanice, 12 (+5) topoare, 18 (+17) atelaje hipo
şi 4 (+2) bunuri de altă natură.
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COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ
Cooperarea cu celelalte instituţii de aplicare a legii
Având în vedere atât actualul context legislativ și socio-economic, cât şi evoluţia
fenomenului infracţional, se poate aprecia că, în prezent, efectivele de poliţie nu
pot acţiona eficient fără a avea o cooperare permanentă, sistematică şi eficientă cu
alte instituţii ale statului, dar și cu unităţi economice cu capital public sau
organizaţii non-guvernamentale.
În această perioadă, subliniem buna colaborare profesională cu parchetele şi
instanţele judecătoreşti, D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Gorj,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia
Copilului Gorj şi alte instituţii publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
În cadrul activităţii de combatere şi prevenire a criminalităţii, în cursul anului
2016, s-a înţeles necesitatea unei abordări interinstituţionale la nivelul I.P.J. Gorj în
vederea obţinerea unei finalităţi judiciare concrete. Schimbul de informaţii sau
realizarea de task-force-uri pe problemele identificate ca fiind prioritare sunt
obiective care au fost urmărite permanent prin dezvoltarea sau reevaluarea
sistemului relaţional al inspectoratului.

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ
Subliniem colaborarea cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în ceea ce
priveşte stabilirea de obiective şi sarcini precise pentru menţinerea ordinii şi
siguranţei civice pe raza de competenţă şi asigurarea finanţării unor proiecte.
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Şi în acest an, s-a redimensionat

sistemul relaţional cu celelalte instituţii de

aplicare a legii, organizaţii neguvernamentale, mass-media etc., pe domenii
specifice de activitate şi, îndeosebi, pe linia schimbului de date şi informaţii, în
raport cu situaţia operativă şi noile exigenţe ale serviciului poliţienesc.

PREȘEDINTE ATOP,
VALENTIN POPA

SECRETAR EXECUTIV,
Mareș Hermina Daniela
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