
1 
 

Nr.10760 / 23.06.2021 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

RAPORT 

ASUPRA EFICIENȚEI SERVICIULUI POLIȚIENESC LA 6 LUNI/2021 

           

            

 

            Schimbările mediului socioeconomic intervenite pe parcursul ultimilor doi ani au dus la 

creșterea cerințelor și au pus presiune pe sistemul național de ordine și siguranță publică. 

            Având în  vedere pandemia COVID-19 ce se manifestă  la nivel mondial  de anul trecut, 

activitatea poliției s-a axat în primul rând pe activități specifice gestionării situației existente la 

nivelul județului (persoane autoizolate la domiciliu verificate permanent de către organele de 

menținere a ordinii publice ). 

            Din analizele situațiilor operative ale comunelor, din discuțiile cu cetățenii și cu autoritățile 

locale, am constatat că există un deficit de personal la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean 

Giurgiu. Primarii solicită prezența efectivă în comună a agenților de poliție și după ora 16 , astfel s-a 

constatat că poliția nu poate răspunde cu promptitudine unor solicitări/sesizări ale cetățenilor, care 

uneori sunt rezolvate cu o anumită întârziere . 

           Așa cum am afirmat mai sus, lucrătorii posturilor de poliție au fost angrenați masiv în 

activități de prevenire/verificare și control privind răspândirea COVID-19, activități care continuă și 

în prezent și care diminuează timpul acordat activităților specifice de serviciu . 

          Complexitatea situației operative și obligațiile prevăzute în fișa postului (instrumentare dosare 

penale, cercetări la fața locului, audieri dosare – petiții, intervenții la evenimente sesizate, punerea în 

aplicare a planurilor de măsuri COVID-19 ,etc.) care trebuie gestionate zilnic, pe fondul lipsei de 

personal, rămâne tot mai puțin timp pentru relaționarea cu cetățenii, în special pe segmentul 

prevenției comiterii de infracțiuni prin diferite metode cum ar fi: metoda accidentul, metoda 

împrietenirii, înșelăciuni, tâlhării, etc. 

          Totodată am constatat că numeroase sesizări care sunt adresate organelor de poliție nu intră în 

competența de soluționare a poliției române, însă având în vedere necesitatea respectării dreptului la 

petiționare, o mare parte din timpul de lucru este consumat pentru soluționarea lucrărilor respective, 

fără o finalitate pentru munca de poliție. 

         Comisiile ATOP au constatat o bună colaborare instituțională pe care o au posturile de poliție 

cu primarii dar și cu angajații primăriilor, fapt ce a dus la efectuarea în comun a unor activități 

privind efectuarea de verificări, constatări în litigii ce țin de tulburări de posesii, prevenția în școli și 

grădinițe, etc. 

         Conform Planului Strategic pentru anul 2021 ,Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu și-a 

propus realizarea unor indicatori care vor contribui la prevenirea și combaterea fenomenului 

infracțional , la garantarea drepturilor și libertăților cetățenești și a securității cetățenilor. 

         Din punct de vedere al riscului rutier numărul accidentelor rutiere a scăzut cu 50 fapte în 

primele 6 luni din acest an, această scădere înregistrându-se atât la accidentele ușoare, cât și la cele 

grave. Astfel numărul victimelor accidentelor rutiere a scăzut cu peste 100 persoane dintre care au 

fost înregistrate scăderi atât la răniții grav cu peste 10 persoane, cât și la răniții ușor cu peste 100 

persoane. 

        Din punct de vedere al celorlalți indicatori statistici s-a constatat că infracțiunile sesizate au 

scăzut cu peste 1000 fapte, această scădere înregistrându-se pe toate cele trei domenii (judiciare, 

economico-financiare și de altă natură). 

        Infracțiunile contra persoanei au înregistrat o scădere cu peste 400 fapte și cele contra 

patrimoniului cu peste 500 fapte. Din categoria faptelor contra patrimoniului se regăsește o singură 
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creștere și anume a furturilor de pe raft, cu peste 20 fapte, motiv pentru care la nivelul 

Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu s-a inițiat și s-a realizat un „PROTOCOL” cu 

reprezentanții principalelor super marketuri din județ în vederea identificării unor soluții pe linia 

prevenirii unor astfel de fapte. 

        Din punct de vedere al asigurării intervenției operative la semnalările privind „SNUAU 112” 

nu au existat neajunsuri având în vedere că permanent în orice mediu (rural sau urban) există cel 

puțin o patrulă (poliție sau mixtă, poliție-jandarmi) care intervine operativ la orice sesizare, inclusiv 

prin  „SNUAU 112”. 

      Din punct de vedere al infracțiunilor stradale sesizate unde ca indicator stabilit este reducerea cu 

10 % a faptelor de acest gen, obiectivul a fost atins, înregistrându-se cu peste 70 fapte mai puțin față 

de anul precedent . 

      Infracțiunile contra patrimoniului pentru care se stabilise diminuarea lor cu  0,5 % nu s-a putut 

realiza constatându-se că au crescut cu 2 % și anume de la 480 fapte în perioada similară a anului 

precedent, la 490 fapte în primele 3 luni ale acestui an. La acest gen de fapte au scăzut furturile cu 

14 fapte, de la 277 la 263 și totodată toate genurile de furt sunt în scădere, mai puțin furturile de la 

infrastructura de transport care sunt în creștere cu 4 fapte,  de la bordul navelor care crește cu o 

faptă, din auto care crește cu 8 fapte și de auto care crește cu 3 fapte.  

      Sunt în scădere furturile din locuință, din S.C.-uri, de păsări și alte asemenea genuri. 

      În ceea ce privește reducerea numărului sesizărilor stradale cu 1 % , acest indicator NU a fost 

realizat și se pare că nici nu va putea fi realizat până la finalul anului pentru că față de anul 

precedent grila de evidențiere a acestui gen de fapte a fost modificată fiind incluse multe alte 

infracțiuni gen faptele de lovire și alte violențe care în anul precedent nu intrau în această statistică . 

Ca atare, se constată că în primele 3 luni după noua grilă sunt sesizate 180 asemenea fapte față de 47 

fapte în anul 2020. 

      Din punct de vedere al resursei umane a existat și există o deficiență luând în considerare că în 

anul 2020 s-au pensionat peste 25 polițiști și au fost încadrați din școlile M.A.I. 12 agenți și 4 ofițeri, 

iar de la începutul acestui an continuă valul de pensionări. 

     Asigurarea resursei umane de calitate prin specializarea și formarea profesională continuă a 

personalului, acest aspect a stat și stă permanent în atenția I.P.J. Giurgiu, motiv pentru care zilnic la 

intrarea în serviciu a personalului din segmentul stradal se efectuează instruirea atât din punct de 

vedere teoretic dar și practic și lunar se organizează ședințe de pregătire profesională cu tot 

personalul pe grupe de pregătire. 

      Vizibilitatea elementului polițienesc s-a accentuat prin desfășurarea de activități punctuale în 

stradă. Creșterea gradului de încredere a populației în structurile poliției giurgiuvene ar trebui să fie 

la un procent ridicat. 
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