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OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 2017

 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;

 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi

transfrontaliere;

 Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri;

 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi

informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii

operaţionale a inspectoratului de poliţie judeţean Gorj.
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În baza atribuţiilor prevăzute de art. 18, lit. f, art. 19 din legea nr.

218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi art. 15,

lit. f din Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.T.O.P. aprobat prin

HG nr. 787/2002, Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a

indicatorilor de performanţă minimali din cadrul Autorităţii Teritoriale de

Ordine Publică Gorj a analizat modul în care Inspectoratul de Poliţie

Judeţean Gorj a organizat activităţile de prevenire şi combatere a

faptelor antisociale în anul 2017.

Cu ocazia analizei, s-au constatat următoarele:

Pe parcursul anului 2017 activitatea instituţiei a fost marcată de

evenimente şi acţiuni importante care au contribuit la asigurarea unui

mediu de securitate cetăţenilor din judeţul Gorj, Inspectoratul de Poliţie

Judeţean Gorj urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite în Programul de
Guvernare pentru perioada 2017–2020 şi priorităţilor Poliţiei Române în

domeniul ordinii publice, respectiv:



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:

 intervenţia operativă la solicitările cetăţenilor;

 axarea activităţilor de constatare şi soluţionare pe calitatea

actelor de procedură şi complexitatea cauzelor;

coordonarea integrată a poliţiştilor şi direcţionarea către

principalele segmente de criminalitate;

 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;

 aplicarea conceptului de management al calităţii.

CAPITOLUL I.    DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ
Priorități  instituționale urmărite  prin management
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Capitolul II. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE 
COMPETENŢĂ

Prevenirea criminalităţii

Activităţile de prevenire s-au derulat în concordanţă cu cele 2 domenii de

acţiune prioritară ale Poliției Române:

prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;

prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului,

La nivelul IPJ Gorj, în anul 2017 au fost iniţiate şi derulate 6 Campanii

pentru prevenirea infracțiunilor, fiind organizate peste 600 de activităţi

informativ-preventive, respectiv întâlniri, dezbateri cu elevii, şedinţe cu părinţii,

cu consilierii şcolari şi consilierii psihologici, conducerea şi cadrele didactice

în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, întâlniri cu beneficiarii caselor

de tip familial și centrelor maternale, beneficiarii activităţilor fiind peste 30.000

elevi, părinții acestora și cadre didactice .
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MENŢINEREA ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE 

CONFORM O.M.A.I. NR.60/2010

Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice.

Activitatea de menţinere a ordinii publice pe raza judeţului s-a

realizat în sistem integrat împreună cu structurile de jandarmi din

cadrul I.J.J. Gorj, în baza Planului Unic de Ordine şi Siguranţă

Publică, având ca scop:

creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului;

asigurarea măsurilor de ordine publică şi siguranţă civică în

zona instituţiilor de învăţământ;

întărirea dispozitivelor de menţinere a ordinii publice;

prevenirea şi combaterea furturilor şi tăierilor ilegale de material

lemnos din fondul forestier.
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 18 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei publice cu ocazia

desfăşurării unor acţiuni de protest;

 626 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine cu ocazia

manifestărilor sportive/ culturale;

 202 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine cu ocazia

manifestărilor comemorative şi religioase ce au avut loc pe raza

județului;

 274 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine cu ocazia altor

manifestări .

Acţiuni organizate în cooperare cu alte structuri 
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CAPITOLUL III. SITUAȚIA OPERATIVĂ
CRIMINALITATEA STRADALĂ

Infracţiunile stradale sesizate au înregistrat un trend descendent

(-16 infracţiuni, de la 273 în anul 2016 la 257 în anul 2017, -5,86%),

fiind înregistrate 7 tâlhării, 2 ultraje, 9 fapte de tulburarea ordinii şi

liniştii publice, 238 furturi și 1 faptă pentru consum ilicit de droguri.

Din totalul infracţiunilor stradale, 226 (87,93 %) s-au produs în

mediul urban și 31 în mediul rural (12,10%).

În mediul urban infracţiunile stradale au scăzut cu 6,25 % (de la

240 la 225), iar în mediul rural cu 6,06% (de la 33 la 31) față de

perioada similară a anului 2016.
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PROMOVAREA SIGURANŢEI TRAFICULUI RUTIER

Dinamica accidentelor de 

circulație
2016 2017 (+/-) (%)

– accidente grave 125 127 +2 +2%

– persoane decedate 29 40 +11 +38%

– persoane rănite grav 116 101 -15 -13%
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În cursul anului 2017, pe raza judeţului Gorj s-au înregistrat un

număr de 127 accidente grave (+2), soldate cu decesul a 40 de persoane

(+11) si rănirea gravă a altor 101 (-15).
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ACŢIUNI ŞI REZULTATE PE LINIA COMBATERII 

INFRACŢIONALITĂŢII RUTIERE  

În anul 2017, polițiștii rutieri au organizat și executat 3.362 acțiuni,

urmărindu-se acoperirea zonelor cu risc crescut de accidente și a

sectoarelor de drum unde circulația vehiculelor se desfășoară cu

dificultate, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Cu aceste ocazii au fost constatate:

• 840 de infracţiuni pe linie de circulație rutieră, fiind aplicate 43.844 de

sancțiuni contravenționale, din care 42.010 pentru nerespectarea

prevederilor OUG nr. 195/2002, cu modificările şi completările

ulterioare;

• au fost reținute un număr de 3.882 permise de conducere și retrase

1.530 certificate de înmatriculare, precum şi 268 perechi de plăcuţe cu

numere de înmatriculare, pentru diferite defecțiuni tehnice și nereguli

constatate;

• s-a dispus măsura suspendării dreptului de utilizare în cazul a 21

autovehicule, din care 15 cazuri pentru efectuarea în mod repetat de

transport public de persoane fără a se deţine autorizaţie taxi, iar 6

cazuri pentru lipsa licenţei de transport public de mărfuri.
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POLIŢIA DE PROXIMITATE ŞI SIGURANŢA 

COMUNITĂŢII
În anul 2017 activitatea poliţiştilor de proximitate s-a desfăşurat cu

respectarea competenţelor de efectuare a activităţilor de cercetare penală

atribuite de cadrul dispoziţional în vigoare.

În perioada analizată, poliţiştii de proximitate au soluţionat un număr de

1.178 dosare penale (-192 faţă de anul 2016), în mare parte această scădere

fiind cauzată de fluctuaţia de personal, ca urmare a pensionării cadrelor cu

experienţă.

Activităţile poliţiştilor de proximitate s-au axat pe prevenirea

infracţionalităţii şi întărirea sentimentului de siguranţă publică în cadrul

comunităţii după cum urmează:

 1.006 acţiuni cu efective lărgite;

 1.120 de misiuni de ordine pe timpul adunărilor publice; 

 1.373  deţinători de arme verificaţi;

 1.876 de intervenţii la solicitarea cetăţenilor (fără intervenţiile la

evenimentele semnalate prin SNUAU 112).

Rezultate obținute :

 2.369 de stări conflictuale aplanate;

 991 de infracţiuni descoperite în flagrant, cu ocazia activităţilor operative

executate;

 125 de minori lipsiţi de supraveghere depistaţi din care 69 predaţi

părinţilor şi 56 predaţi autorităţilor;
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SIGURANŢA COMUNITĂŢII

În cazul celor 5.228 apeluri primite prin S.N.U.A.U. 112, timpul de reacţie la

sesizările diverşilor apelanţi se prezintă astfel :

- în 4.077 cazuri, timpul scurs de la primirea sesizării şi până la ajungerea

primului poliţist la faţa locului a fost de maxim 10 minute, fiind dirijată cea mai

apropiată patrulă de poliţie de locul sesizat de apelant, ceea ce reprezintă

77,98% din totalul apelurilor primite;

- în 846 cazuri timpul de reacţie a fost între 10 şi 15 minute reprezentând 16,18 %

din apelurile primite:

- în 207 cazuri timpul de reacţie a fost de până la 20 de minute reprezentând

3,95% din apelurile primite;

- în 98 cazuri timpul de reacţie a fost de peste 20 de minute reprezentând 1,87 %

din apelurile primite.

Intervenţia la evenimentele semnalate prin SNUAU 112

Pe linia Sistemului Unic Apeluri de Urgenţă 112, în perioada 01.01.2017 –

31.12.2017, la Centrul Operaţional – Dispecerat 112 din cadrul I.P.J. Gorj, au

fost primite şi dispecerizate către subunităţile teritoriale, un număr de 15.314

apeluri, din care în 5.228 cazuri s-a impus intervenţia de urgenţă a lucrătorilor

de poliţie la faţa locului, diferenţa de 10.086 reprezentând apeluri informative și

reveniri.
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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. Pentru

creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi cadrelor didactice, poliţiştii au

acţionat zilnic, efectuând:

- 10.362 activităţi;

- 7.823 patrulări;

- 2.582 şedinţe unde au fost abordate teme pentru prevenirea evenimentelor

negative în şcoli.

Statistic, la nivelul judeţului Gorj, în anul 2017, au fost sesizate 32

infracţiuni în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar ceea ce reprezintă

o medie de 0,062 infracţiuni/unitate de învăţământ.

SIGURANŢA ÎN ŞCOLI

1

4

16

64

2015 2016 2017

35 30 32 INFRACŢIUNI 
SESIZATE

Toate cele 32 infracţiuni sesizate în şcoli au fost comise în afara ariei de

acţiune directă a poliţiştilor. Având în vedere această situație la întâlnirile

lunare ale Grupului de lucru constituit la nivelul județului Gorj, s-a luat

măsura organizării unor activități preventive cu elevii, în cadrul orelor de

dirigenție, pentru prevenirea faptelor comise cu violență.
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COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

În anul 2017 au fost sesizate 9.573 de infracţiuni faţă de 9.703 în 2016,

fiind înregistrată o ușoară scădere de 1,34%.

INDICATORI 2016 2017 (+/-) %

Infracţiuni sesizate - TOTAL

- economico-financiare

- judiciare

- altă natură

9.703 

1.154

5.502

3.047

9.573 

1.144

5.482

2.947

-130

-10

-20

-100

-1,34

-0,87

-0,36

-3,28

Din punct de vedere al zonei de producere :

• în mediul urban: 4.806 infracţiuni ( 50,20% din totalul infracţiunilor sesizate);

• în mediul rural: 4.752 infracţiuni ( 49,63 % din total);

• 15 infracţiuni (0,15 % din total); au fost sesizate ca fiind comise în străinătate.
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EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 

AI INFRACŢIUNILOR SESIZATE

La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o creştere de 2,29 %,

în anul 2017, fiind sesizate 3.124 de infracţiuni, faţă de 3.054 în perioada

similară a anului 2016.

Cele mai importante genuri care au înregistrat modificări în evoluţie sunt :

• lovirea sau alte violenţe: + 4,91% (de la 1.568 înregistrate în anul 2016 la

1.645 în anul 2017);

• infracțiuni contra libertății persoanei: -3,86% (de la 804 înregistrate în

anul 2016 la 773 în anul 2017);

• ameninţarea: - 6,15% (de la 732 înregistrate în anul 2016 la 687 în anul

2017);

• vătămarea corporală: -66,67% (de la 6 înregistrate în anul 2016 la 2 în anul

2017);

• violul : +39,13% (de la 23 înregistrate în anul 2016 la 32 în anul 2017);

• actul sexual cu un minor: +161,90% (de la 21 înregistrate în anul 2016 la 55

în anul 2017);

• violarea de domiciliu: -7,94 % (de la 126 înregistrate în anul 2016 la 116 în

anul 2017).

14



Infracţiunile contra patrimoniului înregistrează un uşor trend

ascendent de 2,78% în anul 2017, fiind sesizate 3.326 infracţiuni,

faţă de 3.236 în anul 2016, cauzată în principal creşterii cu 25,74% a

infracţiunilor de distrugere, de la 676 în anul 2016 la 850 în anul

2017.

Infracţiunile contra patrimoniului reprezintă 60,82 % din totalul

infracţiunilor judiciare sesizate în anul 2017.

anul 2016 anul 2017

Evoluţie 

procentuală 

2016 / 2017

TOTAL   infracţiuni contra 

patrimoniului
3.236 3.326 +2,78 %

Furtul 1.834 1.763 -3,87 %

Tâlhăria 22 20 -9,09%

Tulburarea de posesie 250 249 -0,40%

Distrugerea 676 850 +25,74%

Înşelăciunea 291 273 -6,19%

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 

AI INFRACŢIUNILOR SESIZATE

15



CRIMINALITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Din analiza tendinţei generale a criminalităţii economico-

financiare în anul 2017, a rezultat faptul că la nivelul judeţului Gorj

s-au menţinut principalele trenduri manifestate în anul precedent și

s-a pus un accent deosebit pe documentarea şi cercetarea

activităţii infracţionale în cauzele complexe, care prejudiciază grav

bugetul de stat şi pe recuperarea prejudiciului cauzat

În perioada analizată pentru dosarele penale înaintate la parchet

de către ofiţerii serviciului de investigare a criminalităţii economice

cu R.T.U.P au fost emise de către procurori 34 rechizitorii din care :

evaziune fiscală-22, contrabandă-2, înşelăciune-1, achiziţii publice/

corupţie -1, proprietate intelectuală - 2, alte domenii – 6. De

asemenea s-a propus declinarea la DNA/DIICOT a 7 dosare penale

(DNA-4; DIICOT-3). Dosarele penale în care s-a propus declinarea

competenţei sunt în domeniile evaziune fiscală-3, achiziţii publice-

1 şi alte domenii – 3.

Finalitatea activităţii de urmărire penală în domeniul evaziunii

fiscale s-a concretizat prin întocmirea a 22 rechizitorii şi 2

rechizitorii în domeniul contrabandei cu ţigarete, comparativ cu

anul 2016, când au fost întocmite 15 rechizitorii în domeniul

evaziunii fiscale şi 2 în domeniul contrabandei cu ţigarete.
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COMBATEREA CORUPȚIEI DIN COMPETENȚA DE 

CERCETARE A POLIȚIEI ROMÂNE

În anul 2017 au fost declinate unităţilor de parchet

competente, un număr de 11 dosare penale privind 29 fapte de

corupţie, săvârşite de 28 persoane, din care 23 cu funcţii de

conducere.

S-a acordat atenţie depistării infracţiunilor comise în legătură

cu derularea unor tranzacţii comerciale ilegale efectuate de

persoane cu funcţii de conducere (directori, administratori). Pentru

acest gen de fapte au fost cercetate 19 persoane faţă de care s-a

declinat competenţa în favoarea DNA.

În perioada de referinţă au fost efectuate acte procedurale în 9

cauze penale conform ordonanţelor de delegare dispuse de unităţile

de parchet, fiind finalizate activităţile în 8 cauze.
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CRIMINALITATEA GRAVĂ, COMISĂ CU VIOLENŢĂ

În anul 2017, au fost sesizate 5.482 infracţiuni judiciare (-20 faţă

de perioada similară a anului 2016), în scădere cu 0,36 %. Dintre

acestea, cele privind criminalitatea gravă comisă cu violenţă nu

prezintă o pondere semnificativă, înregistrându-se un procent de 0,33%

din totalul infracţiunilor judiciare sesizate.

INFRACŢIUNI CU VIOLENŢĂ
anul 

2016

anul 

2017

Evoluţie 

procentuală 

Omorul 0 1 0

Tentativa de omor 7 0 -100%

Uciderea ori vătămarea nou-

născutului săvârşită de către mama
1 0 -100%

Vătămarea corporală 6 2 -66,67%

Lovituri cauzatoare de moarte 1 0 -100%

Tâlhăria 22 20 -9,09%
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REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR 

PERICULOASE

La finalul anului 2017, în baza de date a Registrului Naţional al

Armelor Integrat, erau înregistrate şi autorizate 1.865 persoane fizice,

care deţin 2.536 arme letale şi 761 arme neletale, 54 persoane juridice

care deţin 629 arme, din care 434 letale şi 195 arme neletale.

Au fost organizate şi desfăşurate 214 acţiuni, fiind constatate 163

infracţiuni, pe genuri situaţia prezentându-se astfel :

100  infracţiuni la regimul armelor şi al muniţiilor;

 27  infracţiuni la regimul materiilor explozive;

 24 infracţiuni de braconaj cinegetic;

 12 alte infracțiuni.

Au fost indisponibilizate, în vederea confiscării :

62 arme diferite tipuri şi calibru; 

371 bucăţi muniţie;

409,85 kg substanţe periculoase;

709 kg articole pirotehnice.

La nivel național, Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

se situează pe locul VI în ceea ce privește infracțiunile constatate.
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INFRACŢIONALITATEA PE DOMENII SPECIFICE 

ACTIVITATEA ÎN DOMENIULSILVIC 

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic

constituie o preocupare majoră a poliţiei, în condiţiile în care acesta tinde

să devină din ce în ce mai complex, având implicaţii deosebite asupra

mediului înconjurător, ecosistemului şi economiei naţionale.

Activitățile în acest domeniu au fost desfășurate preponderent de către

structurile de ordine publică, principalele rezultate constând în:

 394 (+31 ) dosare penale înregistrate la regimul silvic fiind cercetate

451 de infracțiuni;

 4.143 controale executate;

 720 sancţiuni contravenţionale aplicate, în valoare de 1.577 mii lei;

 4.479,86 m.c. material lemnos confiscat (+ 1.291,86 m.c. faţă de 2016).

Totodată, s-a constatat o implicare deosebită și a lucrătorilor din

cadrul structurilor de investigare a fraudelor, de investigații criminale și de

poliție rutieră, care la rândul lor au înregistrat un număr de 25 de dosare

penale, au aplicat un număr de 44 sancțiuni contravenționale în valoare de

103 mii lei, confiscând și cantitatea de 704,10 m.c. material lemnos.

La nivelul unității s-a confiscat în anul 2017 cantitatea de 5.183,78 m.c.

material lemnos, față de 3.519,95 m.c. în anul 2016.
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CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a continuat activitatea

eliberării pe loc a certificatelor de cazier judiciar, atât pentru

persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice, având și

program de lucru cu publicul până la ora 18. Tot în sprijinul

cetăţenilor funcţionează şi alte 7 centre de eliberare a

certificatelor de cazier judiciar în cadrul Poliţiei municipiului

Motru şi a poliţiilor orăşeneşti din Rovinari, Târgu-Cărbuneşti,

Novaci, Turceni, Bumbeşti-Jiu şi Tismana.

În cursul anului 2017 au fost eliberate 56.425 astfel de

documente, dintre care 49.549 certificate de cazier judiciar, 3.947

copii de pe cazierul judiciar pentru instituţii din sistemul de

apărare, siguranţă şi ordine publică, ori justiţie, 2.734 situaţii

generale judiciare rezumat și 194 de extrase de cazier judiciar

pentru instituții publice.

Pe baza comunicărilor transmise de instanţe sau unităţile de

parchet, au fost înscrise în sistemul informatic ROCRIS circa

20.514 comunicări de punerile în mişcare a acţiunii penale,

arestare, eliberare, control judiciar, încetare a procesului penal,

etc. şi au fost soluţionate un număr de 55 petiţii.
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CAPITOLUL IV.ASIGURAREA MANAGEMENTULUI 

COMUNICĂRII

Informare şi relaţii publice

Activitatea de informare şi relaţii publice, la nivelul Inspectoratului de

Poliţie Judeţean Gorj, a fost adaptată la realităţile şi schimbările din

societate, fiind guvernată de transparenţă şi echidistanţă.

Activitatea de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor

și de primire a cetățenilor în audiență s-a axat pe soluționarea cu

celeritate a problemelor cetățenilor și îmbunătățirea calității serviciilor de

îndrumare şi consiliere a persoanelor la sediul inspectoratului.

În cursul anului 2017, au fost primite de la cetăţeni şi alte instituţii

un număr de 1.960 petiţii (+ 327 faţă de aceeași perioada a anului 2016),

care au fost transmise spre competentă soluționare structurilor de poliție

şi au fost primite în audiență de către conducerea inspectoratului un

număr de 173 persoane, fiind consiliate și îndrumate un număr de 25 de

persoane.
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CAPITOLUL V. COOPERAREA   INTERINSTITUŢIONALĂ

23

Subliniem colaborarea cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Gorj 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.

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.

CAPITOLUL VI. CONCLUZII

Analizând activitățile desfășurate de Inspectoratul de Poliție

județean Gorj în anul 2017 apreciem implicarea structurilor de

poliție în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îndeplinirea cu

responsabilitate a îndatoririlor în aplicarea legii, transparenţă în

faţa preocupărilor pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor

fundamentale ale cetățenilor prin intermediul activităţilor specifice

de prevenire şi combatere a infracționalității.



Vă mulţumim !

PREȘEDINTE A.T.O.P

VALENTIN  POPA
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