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Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila 

                                                                                                     Nr. 1/20.02.2017 

 
COD F-105 
 

RAPORT  

ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL 

JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2016 

 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea 

şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă 

şi securitate publică.  

 Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin 

exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând 

planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că 

orice acţiune necesară este adoptată.   

In cursul anului 2016 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Braila 

(A.T.O.P.) a urmarit cu prioritate in activitatea sa, eficienta Inspectoratului de 

Poliţie al Judeţului Brăila, in respectarea si aducerea la indeplinire a Planului 

strategic de ordine publica al ATOP Braila. 

La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi 

responsabila a modului  în care au fost stabiliti, urmăriti şi realizati indicatorii de 

performanţă în anul 2016 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila  

       Conform art.18 lit.f din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 

alin. 2  litera f din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual raportul asupra 

eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa Consiliului judeţean, 

urmând a fi dat publicităţii. 
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CAPITOLUL I 
 
 

» Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului,  prin protejarea 
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră. 

OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 
 

 
Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în 

anul  2016, a avut ca obiectiv general „Creşterea nivelului de securitate 
pentru cetăţeni” şi s-a încadrat în efortul general al Poliţiei Române de a oferi 
un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor 
locale.  
 

Principalele obiective ale anului 2016, stabilite de către 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au  urmărit: 

 

» Prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere; destructurarea 
grupărilor infracţionale; 

» Asigurarea climatului de legalitate 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 
I.P.J. Brăila. 

 
 

Beneficiind de un cadru unitar de derulare şi monitorizare a 
activităţilor, se pot contura următoarele dimensiuni ale eforturilor depuse 
pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii: 

 
- plierea practică şi calibrarea structurilor de ordine si siguranţa publică pe 

realităţile obiective ale fiecărei comunităţi în parte;  
- adaptarea celor mai eficiente metode şi mijloace de prevenire şi 

intervenţie; 
- consolidarea relaţiei cu comunitatea; 
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- extinderea şi iniţierea de acţiuni în parteneriat, consilierea şi informarea 
cetăţenilor cu privire la cunoaşterea prevederilor legale, procedeelor de evitare a 
victimizarii, necesităţii contribuţiei la consolidarea climatului de siguranţă civică şi 
diminuarea fenomenului infracţional; 

- respectarea cu stricteţe a competenţelor legale ce revin Poliţiei şi 
asumarea de către poliţişti a unor riscuri care implică un grad ridicat de pericol. 
 
 
 
 

CAPITOLUL II 
 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 

A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII             
 

 Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 
2016, au fost transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în 
două programe de prevenire, respectiv: 

1. Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a 
victimizării minorilor; 

2. Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor contra 
patrimoniului, cu modulele: prevenirea furturilor din locuinţe în 
mediul urban şi prevenirea furturilor din curţi şi anexe gospodăreşti 
în mediul rural. 

 
 În plus, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a stabilit o prioritate locală 
de intervenţie în domeniul prevenirii pentru anul 2016, transpusă în Programului 
judeţean de prevenire a infracţiunilor contra persoanei, comise cu violenţă.  
 
 În perioada de referinţă, în cadrul acestor programe judeţene au fost 
iniţiate/derulate următoarele proiecte/campanii şi planuri de măsuri: 
 Proiectele educaţionale „Şcoala Siguranţei Tedi” - ediţiile 1 şi 2, 

iniţiate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi firma Tymbark 
Maspex România şi care se implementează pe parcursul anului şcolar 
2016-2017. Activităţile desfăşurate în ediţia 1 au fost centralizate în 
adresa nr. 93414/02.06.2016; 
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 Campania de prevenire a furturilor din locuinţe şi din societăţi 
comerciale „Protejează-ţi locuinţa şi afacerea! Trăieşte în 
siguranţă!”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin 
Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, în parteneriat cu 
A.R.T.S. şi F.S.S. şi implementată în perioada octombrie-decembrie 2016. 
Evaluarea rezultatelor înregistrate a fost comunicată I.G.P.R.-I.C.P.C., 
prin adresa nr. 93811 din 06.01.2017; 
 

 „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”- ediţia a XI-a - eveniment iniţiat 
de I.G.P.R., prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi 
derulat în perioada 26-30.09.2016, cu activităţi dedicate prevenirii 
delincvenţei juvenile, a victimizării minorilor, a infracţiunilor contra 
patrimoniului, a infracţiunilor cu violenţă şi siguranţei rutiere. Evaluarea 
parţială a rezultatelor înregistrate a fost comunicată I.G.P.R.-I.C.P.C., prin 
adresa nr. 93735 din 29.09.2016; 
 

 Campania de prevenire a infracţiunilor de lovire şi alte violenţe 
„Închide uşa violenţei!”, iniţiată de I.P.J. Brăila şi planificată iniţial a se 
implementa în perioada mai-septembrie 2016, prin Raportul de revizie nr. 
93650/31.08.2016, perioada fiind prelungită până la 31 noiembrie 2016. 
Evaluarea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute sunt cuprinse 
în Raportul de evaluare finală a campaniei nr. 93995 din 13.12.2016; 
 

 Planului de măsuri pentru reducerea infracţionalităţii sesizate la 
nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, nr. 75013/28.04.2016, 
continuat cu Planul de măsuri nr.75.927 din 22.07.2016; 
 

 Planul de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor pe 
perioada vacanţei şcolare, dispus prin Dispoziţia I.G.P.R. 
nr.148.540/28.06.2016; 
 

 Proiectul de parteneriat educaţional „Zilele siguranţei”, iniţiat de OMV 
PETROM S.A. şi desfăşurat în perioada mai-iunie 2016, de I.P.J. Brăila - 
compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi Poliţia Oraşului Ianca 
- în liceele „Nicolae Oncescu” şi „Constantin Angelescu”, din oraşul Ianca, 
la Şcoala Gimnazială Plopu şi la Grădiniţa Oprişeneşti; 
 

 Proiectul „ORA DE NET”, iniţiat de I.G.P.R. - I.C.P.C. în parteneriat cu 
Organizaţia „Salvaţi Copiii” România şi implementat în perioada mai-iunie 
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2016. Activităţile desfăşurate şi propunerile formulate au fost consemnate 
în Fişa de evaluare a activităţilor marca Ora de Net; 
 

 Programul naţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, 
care se va implementa în perioada 18-22 aprilie 2016. Compartimentul 
Analiza şi Prevenirea Criminalităţii a iniţiat şi desfăşurat Concursul de 
machete pe teme rutiere „Micul pieton informat”, în parteneriat cu Brăila 
Mall şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, şi a participat la activităţile 
desfăşurate în cadrul Proiectului „Cunoaşte şi protejează patrimoniul 
cultural naţional”, iniţiat de Direcţia de Investigaţii Criminale în colaborare 
cu Fundaţia „Colegium XXI”; 
 

 Campania de prevenire a furturilor din locuinţe în mediul urban 
„Neglijenţa, invitaţie deschisă la furt!” - iniţiată de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române - Institutul de Cercetare şi Prevenire a 
Criminalităţii, în parteneriat cu Groupama Asigurări şi care se 
implementează la nivel naţional în perioada martie-august 2016. La nivelul 
judeţului Brăila, campania a fost lansată în data de 25.03.2016, în cadrul 
evenimentului Ziua Porţilor Deschise, organizat pentru marcarea Zilei 
Poliţiei Române. Evaluarea activităţilor realizate a fost transmisă I.G.P.R.-
I.C.P.C, prin adresa nr.93235 din 02.09.2016; 
 

 Proiectul „Înfiinţarea a două centre de consiliere şi găzduire pentru 
victimele violenţei în familie din judeţul Brăila”, finanţat din fonduri 
nerambursabile în cadrul domeniului RO20 „Violenţa domestică şi violenţa 
bazată pe deosebirea de sex”, lansat de către Ministerul Justiţiei în 
calitate de Operator de Program în cadrul Mecanismului Norvegian 2009-
2014 şi implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Brăila, până în luna aprilie 2016. Activităţile desfăşurate în 
cadrul proiectului şi rezultatele obţinute au fost prezentate în Informarea nr 
93344/27.04.2016, prezentată echipei de gestionare a proiectului, 
constituită la nivelul inspectoratului; 
 

 Campania de prevenire a implicării minorilor în infracţiuni contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale „Stop abuzului sexual asupra 
minorilor!”, iniţiată de I.P.J. Brăila şi derulată în parteneriat cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Agenţia 
Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Galaţi şi 
instituţii de învăţământ gimnazial şi liceal de pe raza municipiului şi 
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judeţului Brăila, în perioada 15.09.2015-15.03.2016. Activităţile derulate şi 
rezultatele obţinute au fost cuprinse în Raportul de evaluare finală a 
campaniei nr.93232/ 25.03.2016; 
 

 Proiectul “Familie sănătoasă - cămin fericit”, iniţiat de Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, derulat în parteneriat cu 
I.P.J. Brăila şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Brăila şi ai cărui beneficiari sunt copii şi tineri pentru care a fost instituită o 
măsură de protecţie specială, precum şi persoanele adulte în grija cărora 
se află copiii; 
 

 Campania naţională „Şi TU poţi deveni POLIŢIST!”, pentru promovarea 
profesiei de poliţist şi a ofertei educaţionale a M.A.I., iniţiat de către 
I.G.P.R. şi implementat până la sfârşitul anului şcolar 2015-2016. 
Activităţile desfăşurate în anul şcolar 2015-2016 au fost prezentate în 
adresa nr. 93501/ 22.06.2016; 
 

 Planuri de măsuri dispuse de către Poliţia Română în perioadele: 09-
13 mai 2016, 14-18 martie 2016 şi 11-22 aprilie 2016, luna octombrie - 
Cybersecurity şi luna noiembrie - Antidrog; 
 

 Campaniile de prevenire a votului ilegal „Tu votezi. M.A.I. te 
informează” şi „Alege să fii corect!”, iniţiate de către Ministerul 
Afacerilor Interne. 

 
 Dintre activităţile cu impact deosebit în rândul comunităţii, desfăşurate de 
către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, menţionăm:  
 
 Luna Antidrog a fost marcată printr-o serie de sesiuni de informare a 

elevilor în unităţile de învăţământ, dar şi printr-o activitate informativ-
artistică la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, pe tema 
consecinţelor consumului şi traficului de droguri, ai cărei beneficiari au fost 
elevi de la două licee din municipiul Brăila şi la a cărei reuşită au contribuit 
reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, Serviciului de 
Combatere a Crimei Organizate Brăila, Centrului de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Brăila şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila. 
Evenimentul a reprezentat lansarea proiectului „Invitaţie la consumul de 
artă” şi este conceput sub forma unor activităţi cultural-artistice, ce vor fi 
derulate periodic, pentru a se reuşi atingerea unui număr cât mai mare de 
beneficiari. În principal, activitatea a fost realizată de către elevi pentru 
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elevi, pe baza conceptului de educare „peer to peer”, sub atenta 
îndrumare a cadrelor didactice, a specialiştilor C.P.E.C.A. şi a poliţiştilor. 
Manifestarea a cuprins: prezentarea unui scurt metraj tematic realizat de 
către elevii Liceului de Arte „Hariclea Darclee” Brăila şi premiat cu locul al 
II-lea la concursul naţional „Mesajul meu antidrog”, prezentarea unei piese 
de teatru pe tema prevenirii consumului de droguri, interpretată de elevi 
de la Liceul de Arte „Hariclea Darclee” Brăila, clasa Teatru, intervenţia 
şefului Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Brăila cu privire la 
consecinţele pe care le poate avea asupra viitorului unui tânăr implicarea 
în operaţiuni ilegale cu substanţe aflate sub control naţional, experimentul 
ochelarilor speciali de droguri, respectiv de alcool; 
  

 Experimentul siguranţei rutiere, realizat în ultima zi a Săptămânii 
prevenirii criminalităţii. Pornind de la tragediile produse de accidentele 
rutiere, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila au tras un 
semnal de alarmă celor care, inconştienţi sau nu, se urcă la volan sub 
influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor interzise de lege; 
 

 Concursul de machete pe teme rutiere „Micul pieton informat” - 
iniţiat, în premieră la nivel naţional, de către Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi 
Brăila Mall şi adresat elevilor claselor I-IV din unităţile de învăţământ din 
judeţul Brăila; 
 

 Activitatea tip porţi deschise „Contribuie, alături de noi, la siguranţa 
comunităţii! Vârsta nu contează.”, organizată la sediul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Brăila, în data de 25.03.2016, pentru marcarea Zilei 
Poliţiei Române; 

 

 21 proiecte/campanii de prevenire/ planuri de acţiune 
iniţiate/implementate/finalizate; 

Indicatori cantitativi:  

 1.718 activităţi de prevenire realizate (întâlniri cu grupuri ţintă, 
distribuire de materiale, concursuri); 

 37.783 de beneficiari informaţi în mod direct (elevi, cadre didactice, 
părinţi, cetăţeni, participanţi la traficul rutier); 

 102 parteneri implicaţi; 
 23.285 de materiale tematice diseminate/prezentate (afişe, pliante, 

flyere, broşuri,  rebusuri/ fişe de lucru; calendare, cărţi de vizită, 
diplome,  spoturi/filme tematice, prezentări pptx şi premii). 
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Relaţia cu mass-media  
 
 În cursul anului 2016, la nivelul compartimentului Analiza şi Prevenirea 
Criminalităţii au fost elaborate 39 materiale de presă privind activităţile preventive 
desfăşurate şi recomandările preventive, fiind înregistrate 323 de apariţii în 
mass-media. Începând din luna februarie, când noul site al I.P.J. Brăila a devenit 
funcţional, toate informările de interes public cu privire la activitatea poliţiei pot fi 
vizualizate pe acest site. 

 
 

B. PROMOVAREA SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI  
 
  

1. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice 
 

           În perioada analizată, menţinerea ordinii şi siguranţei publice a 
reprezentat permanent o prioritate pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Brăila, care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai 
eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. 
          Prin dispozitivele de siguranţă publică şi patrulare constituite atât în mediul 
urban, cât şi cel rural s-a urmărit creşterea gradului de siguranţă al persoanelor, 
colectivităţilor şi bunurilor acestora, precum şi realizarea parteneriatului societate 
civilă - poliţie, în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, 
libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. 
          Menţinerea ordinii şi siguranţei publice a fost organizată, în principal, cu 
forţe proprii, dar, în funcţie de particularităţile elementelor situaţiei operative, au 
fost solicitate forţe suplimentare de la jandarmerie şi poliţia de frontieră, acestea 
fiind folosite pentru constituirea de patrule mixte. 
          Astfel, pentru asigurarea unui serviciu poliţienesc continuu, pe raza 
judeţului Brăila, au fost constituite în medie 55 patrule/zi de poliţie, dintre care 
28 în mediul urban şi 27 în mediul rural, activitatea acestora desfăşurându-se 
în ture, pe trei schimburi. 

Totodată, în dispozitivele de patrulare au fost incluse, în medie, 11 
patrule mixte/zi, compuse din poliţişti şi jandarmi, dintre care 9 în mediul urban 
şi 2 în mediul rural. 

 Din media zilnică de 55 de patrule de poliţie, 53 au fost auto (26 în 
mediul urban/27 în mediul rural) şi 2 pedestre în mediul urban.  
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 În cadrul activităţilor curente, poliţiştii din structurile de siguranţă publică şi 
patrulare au fost sesizaţi despre săvârşirea a 2.218 de infracţiuni şi au aplicat 
11.891 de sancţiuni contravenţionale, în valoare aproximativă de 2.861.000 
lei, principalele acte normative încălcate fiind Legea nr. 61/1991 privind regimul 
convieţuirii sociale, ordinii şi liniştii publice (5.667 de contravenţii), O.U.G. nr. 
195/2002 privind regimul circulaţiei pe drumurile publice (4.067 de contravenţii) şi 
Legea nr. 12/1990 privind activităţile comerciale ilicite (799 contravenţii). 
 De asemenea, au intervenit la 14.498 evenimente, au aplanat 1.074 
stări conflictuale şi au prins 48 de persoane urmărite în temeiul legii. 
 În contextul modificării art. 17 din Legea nr. 218/2002, prin Legea nr. 
107/2015, potrivit căruia participarea şefului inspectoratului de jandarmi judeţean 
şi a şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean în Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică se realizează în legătură cu activităţile desfăşurate 
de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la planificarea şi 
executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub 
conducerea Poliţiei Române, prezentul material înglobează 
activităţile/rezultatele desfăşurate/obţinute de către Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Brăila şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului 
Brăila pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice. Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Brăila a participat la menţinerea ordinii şi liniştii publice atât în mediul 
urban, cât şi in mediul rural, în cadrul patrulelor mixte constituite în dispozitivele 
de siguranţă publică ale I.P.J. Brăila. 
 Referitor la menţinerea ordinii publice în mediul urban, efortul a fost 
concentrat pe raza municipiului Brăila, la constituirea patrulelor mixte, fiind 
folosite efective din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil şi Postului de 
Jandarmi Lacu-Sărat. 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila a participat la menţinerea 
ordinii şi liniştii publice şi la nivelul localităţilor Ianca şi Însurăţei, unde 
funcţionează câte o grupă de supraveghere şi ordine publică. 
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 La solicitarea I.P.J. Brăila, I.J.J. Brăila a participat la misiuni de 
menţinere a ordinii publice, fiind constituite patrule de jandarmi, după cum 
urmează: 
                    - în municipiul Brăila, 1.333 patrule auto de jandarmi;  
                    - în oraşul Ianca, 286 patrule auto de jandarmi; 
                    - în oraşul Însurăţei, 349 patrule auto de jandarmi; 
                    - pe raza de competenţă a Secţiilor 1 şi 2 de Poliţie Rurală Brăila, 
Secţiei 3 de Poliţie Rurală Făurei, Secţiei 4 de Poliţie Rurală Ianca şi Secţiei 5 de 
Poliţie Rurală Viziru, 666 patrule auto de jandarmi; 

- în zona Postului de Jandarmi Lacu-Sărat, 351 patrule de 
jandarmi. 

 Tot la solicitarea I.P.J. Brăila, I.J.J. Brăila a participat la 39 de activităţi 
operative în zonele de interes din mediul urban şi rural, pe linia prevenirii şi 
combaterii faptelor antisociale. 
 Pe timpul misiunilor specifice, jandarmii au constatat 529 de infracţiuni 
cu 524 de autori identificaţi, şi au aplicat 2.604 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare totală de 840.925 de lei. 
 

În ceea ce priveşte Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al judeţului Brăila

 

, a desfăşurat activităţi împreună cu structurile 
M.A.I. de la nivel judeţean, în calitate de forţă de sprijin, atât pe timpul gestionării 
situaţiilor de urgenţă (stingerea incendiilor, manifestarea fenomenelor 
meteorologice periculoase, accidente rutiere, deblocări/degajări de persoane, 
intervenţii pirotehnice), cât şi pentru planificarea şi executarea activităţilor de 
pregătire (4 exerciţii de cooperare cu forţe şi mijloace în teren) şi a celor de 
menţinere a ordinii şi siguranţei publice pe timpul a 149 de misiuni la 
evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, astfel: 

- 65 pe timpul desfăşurării unor competiţii sportive (baschet – 6, fotbal 
– 21, box – 12, handbal – 20, dirt-track – 3, raliu – 2, cupa interetnică – 1); 

- 52 la manifestări cultural-artistice; 
- 4 pe timpul unor activităţi de expoziţie; 
- 21 pe timpul unor activităţi cu specific religios; 
- la 4 acţiuni de protest; 
- 1 pe timpul unei vizite oficiale; 
- 1 misiune la spectacol aviatic; 
- 1 acţiune de asigurare a măsurilor din competenţă pe timpul susţinerii 

unui concurs la nivelul I.P.J. 
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2. Poliţia de proximitate 
 

În anul 2016, Poliţia de Proximitate a urmărit, în principal, crearea unui 
sistem integrat de ordine publică prin apropierea de comunitate, cunoaşterea 
populaţiei şi a situaţiei operative, accentuarea laturii preventive a acţiunilor 
poliţieneşti şi realizarea unei bune colaborări cu lucrătorii celorlalte formaţiuni 
operative.  
           Astfel, s-au desfăşurat un număr de 1.637 de activităţi în comunitate, 
dintre care 120 cu administraţia publică locală, 1.036 în unităţile de învăţământ, 
342 cu asociaţiile de proprietari şi 72 cu alte instituţii. Totodată, au fost 
desfăşurate 58 de activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor, iar la 
punctele de consiliere au fost primite 3.554 de persoane. 

La începutul perioadei de referinţă, se aflau în atenţia poliţiştilor de 
proximitate un număr de 129 de stări conflictuale, au fost luate în evidenţă 211 
stări conflictuale, fiind aplanate în această perioadă 226, la final rămânând în 
lucru un număr de 114 stări conflictuale.  

În perioada de referinţă, au fost înregistrate 1.855 de sesizări, reclamaţii şi 
scrisori, fiind soluţionate 1.769 în termenele dispuse. 

De asemenea, poliţiştii de proximitate au instrumentat un număr de 3.324 
de dosare penale, dintre care 2.440 au fost soluţionate şi 104 trimise altor unităţi, 
reunite sau declinate, la sfârşitul perioadei rămânând în lucru 719 dosare penale. 
 
 

3. Siguranţa comunităţii 
 

Activitatea desfăşurată în 12 luni 2016 de către Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Brăila a avut ca obiectiv prioritar diminuarea şi controlul fenomenului 
infracţional pentru oferirea unui serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean 
şi pe nevoile comunităţilor locale.  

Intervenţia la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112 constituie o 
prioritate a activităţii poliţieneşti în vederea asigurării siguranţei şi securităţii 
cetăţeanului.       

În această perioadă, au fost semnalate prin S.N.U.A.U. 112 un număr de 
21.317  evenimente, dintre care 12.698 în mediul urban (59,57% din total) şi 
8.619 în mediul rural (40,43% din total).  
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Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru 

menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale a avut ca rezultat 
pozitiv intervenţia operativă la evenimentele sesizate de către cetăţeni, prin 
S.N.U.A.U. 112.  
           Astfel, în anul 2016, s-a intervenit la 10.716 apeluri de urgenţă (50,27% 
din total), dintre care 6.453 în mediul urban (60,22% din total) şi 4.263 în mediul 
rural (39,78% din total). 
 

21317

12698

8619
10716

6453
4263

Total Urban Rural

Semnalari 112

Interventii

 
            

În 59,73% din totalul intervenţiilor, timpul de reacţie la evenimentele 
sesizate a fost „sub 10 minute” (69% în 2015).    
 Din datele statistice prezentate rezultă că numărul intervenţiilor la apelurile 
de urgenţă a scăzut în anul 2016, faţă de anul trecut, cu 0,82% (89 cazuri).  

Din totalul evenimentelor care au necesitat deplasarea, nu s-au confirmat 
344 de cazuri (360 de cazuri în 2015).           
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4. Servirea şi ajutorarea comunităţii 
 
 

În cursul anului 2016, au fost efectuate 14 razii (17 în anul 2015), 1.225 
acţiuni cu efective lărgite (1.259 în anul 2015) şi 6.016 controale directe (5.909 în 
2015), fiind descoperite 1.461 de infracţiuni (1.266 în 2015).  
           În cadrul activităţilor specifice domeniului ordine publică, au fost aplanate 
1.340 de stări conflictuale, dintre care 767 intrafamiliale, au fost depistaţi 329 de 
minori lipsiţi de supraveghere, dintre care 216 predaţi familiilor şi 112 internaţi în 
centrele de ocrotire, precum şi 318 vagabonzi/cerşetori, dintre care 312 
sancţionaţi contravenţional. 
           Totodată, efectivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice au 
intervenit în 180 de situaţii de pericol, generate de incendii, accidente grave de 
circulaţie, înzăpeziri, fiind salvate 123 de persoane. 
           În această perioadă, instituţia a beneficiat de parteneriatul cu societatea 
civilă, atât prin intermediul unor programe punctuale, cât şi în mod direct, în 
funcţie de specificul activităţii desfăşurate. 

În colaborare cu reprezentanţii I.P.J. şi I.J.J. Brăila, au fost executate 
controale tematice inopinate la unităţi de alimentaţie publică şi de petrecere a 
timpului liber (cluburi, discoteci) în weekenduri/noaptea, iar în scopul 
conştientizării cetăţenilor asupra importanţei respectării normelor de apărare 
împotriva incendiilor şi a cunoaşterii modului de comportare pe timpul şi după 
producerea unor situaţii de urgenţă, împreună cu Poliţia Locală şi 
Compartimentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului 
Brăila, au fost desfăşurate acţiuni de informare preventivă în sezonul rece, la 
gospodării cetăţeneşti din municipiu. 
 
 

5. Siguranţa traficului rutier 
 

          Programul Uniunii Europene de acţiune pentru siguranţă rutieră 2011-2020 
stabileşte, ca obiectiv central, reducerea la jumătate a numărului persoanelor 
decedate în accidente de circulaţie, în Europa, în cursul acestui deceniu, fapt 
care impune adoptarea permanentă a unor activităţi de siguranţă rutieră ferme şi 
eficiente, care să genereze efecte pozitive pe termen mediu şi lung pe drumurile 
publice.          

Pentru atingerea obiectivului central din Programul Uniunii Europene de 
acţiune pentru siguranţă rutieră 2011-2020, obiectivul Comisiei Europene de 
reducere cu 35% a numărului de răniţi grav până în anul 2020 comparativ cu 
2014 şi a obiectivelor Programului de acţiune al Poliţiei Rutiere pentru perioada 
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2012 - 2016, nr. 625.667 din 15.12.2011, poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi 
de prevenire a infracţiunilor la regimul circulaţiei şi combaterea indisciplinei în 
trafic, ca unică premisă a creşterii siguranţei cetăţenilor în deplasare pe 
drumurile publice şi reducerea numărului accidentelor de circulaţie soldate cu 
consecinţe grave.           
           Astfel, în perioada analizată, au fost desfăşurate 1.575 de activităţi 
educaţional preventive, 1.479 prin intermediul mijloacelor mass-media, dintre 
care 507 prin presa scrisă, 781 prin radio şi 191 prin intermediul posturilor tv.   
           De asemenea, conform planurilor şi programelor de acţiune înaintate de 
I.G.P.R. - Direcţia Rutieră, s-au desfăşurat acţiuni pe linie de pietoni, prioritate 
pietoni, prioritate vehicule, viteză, transporturi comerciale de mărfuri şi persoane, 
neportul centurii de siguranţă, precum şi pe linie de alcool şi droguri. 

Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, s-au organizat şi 
executat 834 de acţiuni şi controale, dintre care 714 cu efective proprii şi 120 
împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi în colaborare cu alte instituţii ori 
reprezentanţi ai societăţii civile.  

Au fost constatate 697 de infracţiuni (629 în 12 luni 2015), dintre care 309 
la regimul circulaţiei (315 în 2015) şi 388 de altă natură (314 în 2015). 

 
Au fost aplicate un număr de 28.627 de sancţiuni contravenţionale (30.208 

în 12 luni 2015).  
 
 

629

315 314
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Total infractiuni Infractiuni la regimul 
circulatiei

Infractiuni de alta natura

2015
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Dinamica accidentelor rutiere grave 
 
 
 Pe raza de competenţă, în 12 luni 2016, s-au produs 148 de accidente 
rutiere grave, soldate cu 41 persoane decedate, 139 persoane rănite grav şi 
70 persoane rănite uşor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut când 
s-au înregistrat 112 accidente, soldate cu 32 persoane decedate, 97 persoane 
rănite grav şi 56 persoane rănite uşor.  
 

112

32

97

56

148

41

139

70

Accidente grave Decedaţi Răniţi grav Răniţi uşor
2015 2016

  
           

Cu toate eforturile depuse de către lucrătorii de poliţie rutieră, s-au 
înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut la numărul 
accidentelor cu 36 (112/148), la numărul persoanelor decedate cu 9 (32/41), la 
numărul persoanelor rănite grav cu 42 (97/139) şi la numărul persoanelor rănite 
uşor cu 14 (56/70). 

 
Principalele cauze care au generat producerea accidentelor grave în 

anul 2016 au fost: 
 

Cauze Accidente 
grave Procentaj 

traversare neregulamentară 
pietoni 30 20% 

neacordare prioritate pietoni 15 10% 
neacordare prioritate vehicule 13 9% 
conducere sub influenţa 
alcoolului 9 6% 
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          Pentru o mai bună siguranţă rutieră, se impune efortul conjugat al tuturor 
instituţiilor implicate, cu acţiuni şi măsuri precise. În acest sens, precizăm că 
efectul măsurilor dispuse de către Poliţia Română este mult diminuat de lipsa 
unui aport adecvat al instituţiilor cu atribuţii în domeniu, dar şi din cauza 
infrastructurii rutiere necorespunzătoare actualelor valori de trafic şi standarde 
internaţionale.        
 

C. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 
 

1. Macroindicatori            
 

În anul 2016, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au fost 
sesizate 11.219 infracţiuni, cu 211 mai multe decât în perioada similară a 
anului trecut (11.008), ceea ce reprezintă o creştere cu 1,92%

economice judiciare alta natură

1181

7162

2665
978

7099

3142

2015 2016

, situaţia 
prezentându-se astfel: 

 

 
Cele 11.219 infracţiuni sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Brăila, în anul 2016, reprezintă 1,99% din totalul infracţiunilor sesizate 
la nivelul Poliţiei Române (563.002 infracţiuni). 
 

După locul săvârşirii celor 11.219 infracţiuni sesizate în 12 luni 2016, 
comparativ cu cele 11.008 infracţiuni sesizate în aceeaşi perioadă a anului 
trecut, 6.443 de infracţiuni sunt în mediul urban şi 4.757 infracţiuni în mediul 
rural. 
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Total Economice Judiciare Altă 
natură

6191

900

3589

1702

6443
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3890
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Urban

2015 2016

Total Economice Judiciare Altă 
natură

4817

281

3573

963

4757

261

3194

1302

Rural

2015 2016
 

                
Din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul unităţii, ponderea este deţinută 

de către infracţiunile îndreptate împotriva patrimoniului (44,94%), urmate 
îndeaproape de infracţiunile contra persoanei (37,68%). 
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2. Criminalitatea contra persoanei  
 
            În anul 2016, au fost sesizate 4.227 infracţiuni contra persoanei, cu 
345 mai multe decât în perioada similară a anului trecut (3.882), ceea ce 
reprezintă o creştere cu 8,89%. 
 
           Cele 4.227 de infracţiuni contra persoanei sesizate reprezintă 37,68% din 
totalul infracţiunilor sesizate numai la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Brăila 

3882

1791
2091

4227

2022 2195

Total Urban Rural
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2016

(11.219 infracţiuni). 
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 Infracţiunile de loviri sau alte violenţe reprezintă 63,38% din totalul 
infracţiunilor contra persoanei sesizate (4.227) şi 23,88% din totalul infracţiunilor 
sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila 
            

(11.219 infracţiuni). 

11219

4227
2679

Total infractiuni sesizate Infractiuni contra persoanei 
sesizate

Loviri sau alte violente

 
 

 
 

3. Criminalitatea contra patrimoniului 
 
 
           În 12 luni 2016, au fost sesizate 5.042 infracţiuni contra patrimoniului, 
cu 108 mai multe decât în perioada similară a anului trecut (4.934), ceea ce 
reprezintă o creştere cu 2,19%. 
 
          Cele 5.042 infracţiuni contra patrimoniului sesizate în 12 luni 2016 
reprezintă 44,94% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Brăila (11.219 infracţiuni). 
 

Dintre cele 5.042 de infracţiuni contra patrimoniului, 3.034 sunt infracţiuni 
de furt (60,17%). 
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          Situaţia infracţiunilor contra patrimoniului sesizate se prezintă astfel: 
 

 
          
          Caracteristica infracţionalităţii contra patrimoniului în 12 luni 2016 este 
reprezentată de creşterea generală cu 2,19%, respectiv 108 infracţiuni. 
Această creştere este generată, aproape în mod exclusiv, de creşterea 
numărului infracţiunilor de furt de pe rafturi, în timpul programului. 
 Astfel, acest gen de fapte a cunoscut o creştere cu 195 de unităţi, 
respectiv 78%.  
 
 

CAPITOLUL III - STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR  

1. Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în 
procent de minimum 90%, în mediul urban. 

DE PERFORMANŢĂ MINIMALI, STABILITI DE AUTORITATEA TERITORIALA 
DE ORDINE PUBLICA BRAILA PENTRU ANUL 2016 

 
            

 
            În 12 luni 2016, indicatorul de performanţă minimal privind intervenţia la 
apelurile de urgenţă în mediul urban a fost realizat.  
            

În cursul anului 2016, au fost semnalate prin S.N.U.A.U. 112 un număr de 
21.317 evenimente, dintre care 12.698 în mediul urban (59,57% din total) şi 
8.619 în mediul rural (40,43% din total).  

În cadrul acestor evenimente semnalate, a fost necesară intervenţia la 
10.716 cazuri (50,27% din total) - diferenţa fiind rezolvată prin indicarea către 
apelant a modalităţii de a clarifica situaţia reclamată, nefiind necesară 
deplasarea unei echipe poliţieneşti. 
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        Faţă de perioada similară a anului trecut, constatăm că evenimentele 
semnalate prin S.N.U.A.U. 112 au crescut cu 6,10% (de la 20.092 de semnalări 
în 2015), iar intervenţia la evenimente a scăzut cu 0,82% (de la 10.805 de 
evenimente în 2015). 

Timpul de reacţie la evenimentele sesizate în mediul urban a fost „sub 
10 minute” într-un procent de 93,60% (6.040 cazuri), din totalul intervenţiilor în 
mediul urban. 
        Astfel, se constată că timpul de reacţie al intervenţiilor la evenimentele 
sesizate prin SNUAU 112, în mediul urban, s-a încadrat într-un procent mare la 
categoria de ”până la 10 minute”, ceea ce asigură siguranţă şi securitate 
cetăţeanului - obiectiv prioritar de acţiune al structurilor poliţieneşti. 
 

6%

94%

Intervenţii 112 urban

Interventii urban peste 
10 minute

Interventii urban sub 10 
minute

 
 
 
 2. Menţinerea numărului total de infracţiuni de furt sesizate la cel 
mult nivelul anului 2015, în judeţul Brăila. 
 
            La nivelul anului 2016, indicatorul de performanţă minimal stabilit pentru 
anul 2016 privind infracţiunile de furt a fost realizat.  
 
          Astfel, au fost sesizate 3.034 infracţiuni de furt, cu 66 mai puţine decât în 
perioada similară a anului trecut (3.100), reprezentând o scădere cu 2,13%.     

În pofida scăderilor înregistrate la mai multe genuri de furturi (exemple: 
furt din locuinţe -13,04%, furt din buzunare, genţi, poşete etc. -0,94%, furt din 
auto -21,02%, furt de animale -24,79%, furt de păsări -32,35%, furt de cablu şi 
alte materiale feroase şi neferoase -24,12%), unele dintre acestea au atins valori 
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superioare celor din perioada similară precedentă, ce a avut drept consecinţă o 
scădere de doar 2,13%.  Printre aceste furturi se înregistrează: 
 - furt din curţi anexe gospodăreşti, gospodării +4,03% (+15 infracţiuni); 
 - furt din societăţi comerciale de pe rafturi (în timpul programului) +78% 
(+195 infracţiuni); 
 - furt de auto +9,09% (+3 infracţiuni); 
 - furt de produse agricole de pe câmp +16,79% (+22 infracţiuni).  
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3034
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Situaţia infracţiunilor de furt sesizate se prezintă astfel: 
 

         
         
 Cele 3.034 infracţiuni de furt sesizate în 12 luni 2016 reprezintă 27,04% 
din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Brăila (11.219 infracţiuni) şi 60,17% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului 
(5.042 infracţiuni). 
 
 3. Menţinerea numărului de infracţiuni stradale sesizate la cel mult 
nivelul anului 2015. 
 

La nivelul anului 2016, indicatorul de performanţă minimal stabilit privind 
infracţionalitatea stradală nu a fost realizat. 
 

Astfel, au fost sesizate 555 de infracţiuni stradale, cu 76 mai multe 
decât în perioada similară a anului trecut (479), ceea ce reprezintă o creştere 
cu 15,90%. 
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Cele 555 de infracţiuni stradale reprezintă 4,95% din totalul 

infracţiunilor sesizate la nivelul inspectoratului (11.219). 
După mediul unde acestea s-au comis, 455 (81,98%) sunt în mediul 

urban, mai multe cu 65 de unităţi faţă de 12 luni 2015 (390), şi 100 (18,02%) în 
mediul rural, cu 11 mai multe faţă de 2015 (89).

4. Menţinerea numărului accidentelor grave de circulaţie la cel mult 
nivelul anului 2015. 

  
 

 În anul 2016, indicatorul de performanţă minimal stabilit nu a fost realizat
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.   
 Pe raza de competenţă, în 12 luni 2016, s-au produs 148 de accidente 
rutiere grave, soldate cu 41 persoane decedate, 139 persoane rănite grav şi 
70 persoane rănite uşor în accidente grave, comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului trecut când s-au înregistrat 112 accidente grave, soldate cu 32 persoane 
decedate, 97 persoane rănite grav şi 56 persoane rănite uşor în accidente grave.  
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 Cu toate eforturile depuse de către lucrătorii de poliţie rutieră, s-au 
înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut la numărul 
accidentelor grave cu 36 (112/148), la numărul persoanelor decedate cu 9 
(32/41), la numărul persoanelor rănite grav cu 42 (97/139) şi la numărul 
persoanelor rănite uşor cu 14 (56/70). 
 

5. Stoparea trendului ascendent al numărului infracţiunilor comise în 
incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, la o creştere de 
maximum 12,5% faţă de anul 2015.  
  
          Evoluţia şi tendinţele situaţiei operative înregistrate în 12 luni 2016, privind 
climatul de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, evidenţiază un trend descendent al numărului de fapte 
antisociale. 
 
           Astfel, în 12 luni 2016, au fost sesizate 24 (18 urban, 6 rural) infracţiuni în 
incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 12 mai 
puţine faţă de anul 2015 (36), rezultând o scădere cu 33,33%. 
           Din totalul celor 24 de infracţiuni sesizate, 19 (79,17%) s-au comis în 
incinta unităţilor de învăţământ, în scădere cu 11 faţă de aceeaşi perioadă a 
anului anterior şi 5 (20,83%) în zona adiacentă acestora, în scădere cu 1. 

Trendul descendent este regăsit în ambele medii, mediul urban scăzând 
cu 10 fapte şi mediul rural, cu 2 fapte. 

Ponderea din totalul infracţiunilor sesizate este reprezentată de 
infracţiunea de furt (9 infracţiuni/37,50%), urmate de infracţiunile de lovire sau 
alte violenţe (8 infracţiuni/33,33%), în scădere cu 8 infracţiuni. 

 

36
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9 11

24

8 9 7

Fapte penale Loviri Furt Altele

An şcolar 2015/2016 

An şcolar 2016/2017

 
În ceea ce priveşte participaţia la săvârşirea faptelor penale sesizate, s-a 

constatat o scădere a numărului autorilor de la 28 la 18 (-10). 
Cu toate că unitatea teritorială de poliţie, prin structurile subordonate, dar 

şi alte componente ale M.A.I., în colaborare cu unităţile de învăţământ, au 
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desfăşurat o multitudine de activităţi pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului violenţei specifice acestui domeniu, au existat totuşi situaţii în care 
incidentele şcolare produse în această perioadă au avut un impact negativ 
asupra climatului de siguranţă civică din mediul şcolar. 

Ca şi în perioada similară a anului trecut, fenomenul infracţional în 
unităţile de învăţământ se manifestă preponderent în incinta acestora, loc în care 
competenţele poliţiei sunt limitate, activitatea de prevenire a faptelor antisociale 
materializându-se în derularea de programe/proiecte/campanii educaţionale şi 
sprijin/îndrumare/control a modului de asigurare a pazei obiectivelor. 

Considerăm că, prin aplicarea unor metode eficiente de identificare a 
vulnerabilităţilor la nivelul propriilor unităţi şcolare şi asigurare corespunzătoare a 
protecţiei fizice a elevilor şi bunurilor acestora, coroborate cu o permanentă 
colaborare cu autoritatea poliţienească, factorii decidenţi şi cadrele didactice pot 
contribui esenţial la prevenirea infracţionalităţii şi asigurarea reală a unui climat 
de siguranţă în acest domeniu de activitate.  
 
 
 
                                              CONSIDERATII FINALE 

 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braila, având menirea de a 

asigura reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării 
stabilităţii sociale, a unui climat de siguranţă şi securitate publică, a menţinerii 
liniştii cetăţenilor şi a respectării drepturilor acestora, a recomandat 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braila, prin stabilirea indicatorilor de 
performanta, prioritizarea activităţilor de prevenire pe segmentul asigurării ordinii 
publice la nivelul tuturor localităţilor județului, pentru cresterea gradului de 
siguranță a cetăţenilor.  

ATOP Braila apreciaza serviciile oferite de lucrătorii Inspectoratului de 
Poliție Județean Braila in anul 2016 ca fiind eficiente în cadrul condițiilor sociale 
și economice actuale și a resurselor pe care le-au avut la dispoziție. 
 In ceea ce priveste nerealizarea indicatorului de performanta privind 
infractionalitatea stradala putem aprecia ca realitatea socio-economica a 
determinat o crestere a infractionalitatii, in special pe segmentul criminalitatii 
stradale.  

Mica criminalitate accentueaza sentimentul de nesiguranta al populatiei, 
conducand la lipsa de reactia a cetatenilor. Foarte putini dintre martorii unei 
infractiuni anunta Politia si ofera acesteia informaţiile pe care le detine. 

Problemele de infractionalitate care-i afecteaza cel mai mult pe braileni 
sunt cele de mica criminalitate: furt din buzunare, genţi, furturile din auto, furturi 
din magazine si talhariile.  
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 Totodata in analiza si interpretarea indicatorului privind mentinerea 
numarului accidentelor grave de circulatie, pentru a avea o imagine obiectiva cu 
privire la siguranta rutiera in judetul nostru trebuie sa tinem cont de cresterea 
parcului de autovehicule inmatriculate in judetul Braila in ultimii ani, la care se 
adauga cresterea numarului de persoane detinatoare de permise de conducere 
auto si de cresterea constanta a volumului de trafic rutier ce tranziteaza judetul, 
in special pe perioada verii. 

Tinand cont de modul in care a fost realizata cooperarea interinstitutionala 
precum si de resursele pe care le-a avut la dispozitie IPJ Braila putem 
concluziona ca, pana in acest moment, infractionalitatea la nivelul judetului 
Braila, a fost mentinuta in limite rezonabile. 

La propunerea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, Consiliul 
Judetean Braila a alocat in anul 2016 fonduri, pentru achizitia unor bunuri, 
necesare formatiunilor din cadrul IPJ Braila, in contextul necesitatii completarii 
dotarilor logistice si in vederea eficientizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de 
politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila. 

In judetul Braila fenomenul infractional nu prezinta fluctuatii de natura a 
crea sentimentul de nesiguranta cetatenilor. Mai mult, pe parcursul anului 2016, 
nu au avut loc evenimente deosebite, cu impact negativ puternic pentru cetateni. 
 Cooperarea care exista la nivelul judetului intre fortele de ordine si 
autoritatile locale a avut un rol deosebit in catalogarea judetului Braila ca fiind un 
judet SIGUR. 
 
 
 
 

PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA 

Balanica Dragomir Mariana Carmelia 
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