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Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care s-a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Dolj. Autoritatea 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/ 2002, în scopul asigurării 

bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în 

care funcţionează. 

În conformitate cu prevederile legale, Autoritatea îşi desfaşoară activitatea în plen şi în 3 

comisii de lucru: Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, Comisia de planificare, 

stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali şi Comisia pentru probleme sociale,  

standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului. 

Având în vedere prevederile Legii nr.218/2002 şi ale H.G.nr.787/2002, Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică, prezintă în faţa Consiliului Judeţean, informări asupra eficientei serviciului 

poliţienesc. 

În acest sens, precizăm faptul că activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Dolj în cele 12 luni ale anului 2019 s-a axat, în principal, pe realizarea obiectivelor generale ale 

Poliţiei Române, respectiv: 

1 Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului;  

2 Prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii, în special a criminalităţii economico-financiare 

şi corupţiei; 

3 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului;  

4 Creşterea nivelului de securitate a persoanelor fizice/juridice şi entităţilor statului în spaţiul 

cibernetic;  

5 Consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migraţiei ilegale, azilului şi 

integrarea străinilor; 

6 Dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale a structurilor cu atribuţii în domeniul 

ordinii şi siguranţei publice.  



Având în vedere concluziile desprinse în urma evaluării programelor /proiectelor derulate în 

anul 2018, precum şi necesitatea eficientizării activităţii de prevenire a criminalităţii, pentru anul 

2019, la nivelul Poliţiei Române, au fost stabilite trei priorităţi naţionale:  

▪ Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului; 

▪ Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor; 

▪ Prevenirea violenţei domestice. 

Activitatea de analiză şi prevenire a criminalităţii s-a desfășurat, cu preponderență, pe 

următoarele coordonate:  

▪ implementarea la nivel local a programelor elaborate în baza priorităţilor naţionale ale 

Poliţiei Române 

▪ iniţierea şi continuarea de proiecte şi campanii locale  

    Activitatea de prevenire a criminalităţii s-a axat, în principal, pe implementarea la nivelul 

inspectoratului a programelor elaborate în baza priorităţilor naţionale şi locale, îmbunătăţirea relaţiei 

dintre Poliţie şi comunitate, iniţierea şi continuarea de proiecte şi campanii secvenţiale de prevenire 

a criminalităţii, realizarea de cercetări şi analize.  

 In cursul anului 2019, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au fost sesizate 

13.589 infracțiuni, în scădere cu 0,87% față de anul 2018, din care 1.222 au fost fapte de natură 

economico - financiară, 7.330 fapte de natură judiciară și 5.037 fapte de altă natură. 

Dintre macro categoriile de infracțiuni, înregistrează scăderi: infracțiunile de natură 

economico - financiară cu 6,93%, și infracțiunile de altă natură cu 2,63%, iar infracțiunile de 

natură judiciară înregistrează o creștere cu 1,5%. 

Infracțiunile sesizate contra persoanei au crescut în ansamblu de Ia 3.282 fapte la 3.437 

în anul 2019, înregistrându-se o creștere procentuală de 4,72%, și un trend ascendent la majoritatea 

categoriilor de infracțiuni contra persoanei. 

Creșteri se înregistrează, de asemenea, și la infracțiunile contra vieții (de la 64 Ia 69), iar 

infracțiunile contra libertății și integrității sexuale de la 96 Ia 119. 

în ceea ce privește criminalitatea contra patrimoniului sesizată în anul 2019 față de anul 

2018, se constată o creștere procentuală a numărului total cu 2,17% (de la 5.429 la 5.547). 

O evaluare a infracționalității stradale sesizate arată că și la acest indicator se înregistrează o 

creștere cu 68 fapte față de anul 2018, de la 721 la 789. 

Obiectivul general al Poliției Române, creșterea gradului de siguranță a participanților Ia 

traficul rutier, a rămas o prioritate pentru polițiștii doljeni care au organizat activități în manieră 

preventiv - proactivă pentru a stimula comportamentul pro-social în trafic în rândul cetățenilor. 

Pentru protejarea vieții si integrității fizice a participanților la trafic au fost organizate și 

executate 1.096 acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură penală și contravențională la 

regimul circulației și de altă natură. 

Rezultatele acestor acțiuni de prevenire și combatere a cauzelor generatoare de accidente rutiere 

s-au concretizat în constatarea a 1,475 de infracțiuni din care 608 la regimul circulației și 567 de 

altă natură. 



în ceea ce privește latura contravențională, menționăm cele 41,145 de contravenții aplicate 

pentru sancționarea abaterilor la regimul circulației pe drumurile publice. 

Același rol preventiv l-au avut și reținerea în vederea suspendării exercitării dreptului de a 

conduce autovehicule pe drumurile publice a 6.673 permise de conducere, retragerea a 1.782 

certificate de înmatriculare și a 1.224 plăcuțe de înmatriculare, toate pentru încălcări flagrante ale 

legislației ce reglementează circulația pe drumurile publice, care au pus în pericol siguranța 

participanților la trafic. 

Toate aceste eforturi concertate din partea structurilor de poliție rutieră și ordine publică din 

cadrul IPJ Dolj au condus la menținerea trendului descendent al numărului persoanelor decedate în 

accidente rutiere de la 79 decese înregistrate în anul 2017, la 62 decese înregistrate în 2018, și în 

continuare la 60 înregistrate în cursul anului trecut, ceea ce reprezintă o scădere procentuală de 

3.22%. 

în ceea ce privește asigurarea legalității mediului de afaceri, activitatea Serviciului de 

Investigare a Criminalității Economice s-a concentrat pe diminuarea fenomenului evaziunii fiscale, 

în cursul anului trecut fiind constatate 108 astfel de infracțiuni la nivelul județului Dolj. 

Totodată, prin eforturile depuse de polițiștii de la acest serviciu specializat în combaterea 

criminalității economice, în perioada de referință au fost soluționate un număr total de 604 dosare 

penale, prejudiciul recuperat în aceste dosare ridicându-se la suma totală de 4.416.000 lei. 

O altă componentă prioritară a polițiștilor doljeni a fost combaterea fenomenului 

contrabandei cu produse din tutun, în cursul anului 2019 fiind întocmite 99 dosare penale pentru 

persoanele depistate săvârșind astfel de infracțiuni. Cu ocazia cercetărilor au fost indisponibilizate și 

ulterior confiscate 1.662.160 țigarete de contrabandă. 

Pentru realizarea dezideratului de a preveni producerea de fapte cu mare violență, au fost inițiate 

și executate activități de depistare a deținătorilor ilegali de arme de foc, polițiștii Serviciului 

Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase efectuând 75 acțiuni punctuale, 347 de controale la 

persoane fizice și juridice, precum și 16 percheziții domiciliare 

Cu ocazia acestor activități, polițiștii au constatat 156 de infracțiuni la regimul armelor și 

munițiilor, au ridicat în vederea confiscării 132 de arme (din care 30 letale și 102 neletale) și 420 de 

cartușe de diferite calibre. 

Un alt aspect deosebit de important pentru IPJ Dolj în anul 2019 a fost asigurarea unui climat 

de liniște și siguranță publică în unitățile școlare și în zona adiacentă acestora. 

în acest sens, a fost gândit un sistem de siguranță publică ce conține 28 de patrule mixte cu 

caracter permanent care au acționat zi de zi în zona unităților școlare precum și un sistem de patrule 

mobile, care au incluse pe itinerariul de patrulare unitățile școlare de pe raza de competență. 

Tot în scopul prevenirii de fapte antisociale, îndeosebi în zona școlilor, am inițiat și derulat mai 

multe campanii și programe de prevenire, unele dintre ele fiind finantate si de catre Consiliul 

Judetea Dolj,prin intermediul ATOP,cum ar fi: „Școala Siguranței TEDI”, „Aripi Frânte”, „Fără 

violență în Viața Ta” și altele, în cadrul cărora polițiștii de proximitate și cei din cadrul 

Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au realizat nu mai puțin de 140 de întâlniri 



cu elevi, părinți și profesori, 143 de întâlniri cu cetățenii, 890 de acțiuni în locuri publice, 

informațiile și sfaturile diseminate de noi ajungând la 9.245 de persoane beneficiare. 

Toate aceste activități s-au materializat în menținerea la un nivel scăzut a numărului de 

fapte antisociale înregistrate în unitățile școlare din Județul Dolj sau în zona adiacentă acestora, 

în cursul anului 2019 fiind constatate doar 25 de infracțiuni, din care 10 au fost de furturi mărunte, 

cu prejudiciu infim. 

Este de remarcat că în județul Dolj nu au fost comise fapte de mare violență în incinta 

unităților școlare sau în zona adiacentă acestora. 

Si în această perioadă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a realizat o cooperare foarte bună cu 

celelalte instituţii din subordinea Ministerului Afacerilor Interne dar şi cu instituţiile şi autorităţile 

locale,in special cu Cosiliul Judetean,,respectiv cu ATOP Dolj,prin intermediul careia au fost 

finantate diverse programe si campanii de prevenire a faptelor antisociale.  

 

     Totodată, autorităţile judeţene au fost informate în mod operativ şi constant  cu privire la 

evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite sarcinile propuse în plan local.  
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