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DOSAR III-F-9
RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL
JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2020
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 2020 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 2020 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al judeţului Brăila
Conform art.18 lit. „f” din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, republicata, 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
OBIECTIVE INSTITUŢIONALE

Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în
anul 2020, a fost organizată în scopul realizării obiectivului prioritar de protejare a
comunităţii, ce se circumscrie efortului general al Poliţiei Române de a realiza un
serviciu public poliţienesc modern în concordanţă cu cerinţele comunităţilor
locale.
Astfel, eforturile instituţiei şi implicit ale structurilor de ordine publică au
fost canalizate pentru îndeplinirea priorităţilor naţionale, transpuse în
programele la nivel local
,,Prevenirea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”;
,,Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului”;
,,Prevenirea violenţei domestice”
În domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2020, Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Brăila şi-a propus următoarele priorităţi de acţiune:
 Intensificarea activităţilor pentru diminuarea faptelor cu violenţă, cu
accent pe infracțiunile de loviri sau alte violențe, tâlhării şi port sau folosire fără
drept de obiecte periculoase;
 Intensificarea activităţilor pentru diminuarea infracţiunilor contra
patrimoniului, în special a infracţiunilor de furt prin efracție din locuințe, furt din
auto;
 Prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală şi contrabandă cu
produse din tutun;
 Prevenirea și combaterea accidentelor rutiere grave, în vederea
menținerii ritmului de reducere a consecințelor acestora, pentru realizarea
obiectivului central din Programul Uniunii Europene de acţiune pentru siguranţă
rutieră 2011-2020 (reducerea mortalităţii rutiere cu 50%) şi a obiectivului
Comisiei Europene (reducere cu 35% a numărului de răniţi grav până în anul
2020 comparativ cu anul 2014);
 Prevenirea violenţei în mediul rural;
 Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
 Perfecţionarea sistemului integrat de menţinere a ordinii publice,
îmbunătăţirea standardelor de intervenţie şi eficientizarea acţiunilor poliţiei;
 Îmbunătăţirea imaginii poliţiei şi creşterea nivelului de transparenţă în
relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă.
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CAPITOLUL II
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul
2020, au fost transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în
trei programe de prevenire, respectiv:
 Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării
minorilor;
 Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, cu
modulele: prevenirea tâlhăriilor (în mediul urban şi rural), prevenirea furturilor din
societăţi comerciale (în mediul urban şi rural) şi prevenirea furturilor din
autovehicule în mediul urban;
 Programul judeţean de prevenire a violenţei domestice.
În cursul anului 2020, în cadrul acestor programe judeţene au fost
iniţiate/implementate următoarele proiecte/campanii şi planuri de măsuri:
1. Campania judeţeană de prevenire a tâlhăriilor Precauţia „antidot” pentru tâlhari, iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi
derulată în perioada noiembrie – decembrie 2020;
2. Campania judeţeană de prevenire a violenţei domestice în mediul
rural Casa ta nu-i…câmp de bătaie! iniţiată de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Brăila şi derulată în perioada noiembrie – decembrie 2020;
3. Campania naţională de promovare a aplicaţiei de telefonie mobilă
Bright Sky, dedicată victimelor violenţei domestice, iniţiată de Inspectoratul
General al Poliţiei Române, prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a
Criminalităţii şi derulată în perioada 02.11-10.12.2020;
4. Campania naţională de prevenire a accidentelor produse prin
electrocutare în sectorul transporturilor feroviare "Selfie-ul pe tren nu ia likeuri, ia vieţi", iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin
Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi Direcţia Poliţie
Transporturi, care se derulează în perioada iulie 2020 - ianuarie 2021;
5.
Campania naţională de prevenire a furturilor din locuinţe
„Catalogul de furturi”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române,
prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, în parteneriat cu
Groupama Asigurări şi derulată pe parcursul anului 2020;
6. Campania naţională de prevenire a furturilor din locuinţe în mediul
urban "Hoţii îţi invadează intimitatea", iniţiată de Inspectoratul General al
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Poliţiei Române, prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi
derulată în perioada decembrie 2019 - februarie 2020;
7. Campania de prevenire a traficului de persoane „Alege-ţi cu grijă
prietenii on-line!", iniţiată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila,
împreună cu structurile reprezentate în cadrul Comisiei judeţene de
monitorizare a activităţii preventive (Agenţia Naţională Împotriva Traficului de
Persoane - Centrul Regional Galaţi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Brăila şi Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila) şi derulată în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în perioada noiembrie 2019 - martie
2020.
8. Proiectul educaţional ”Şcoala Siguranţei Tedi”, iniţiat de
Inspectoratul General al Poliţiei Române, în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi firma Maspex România, care s-a
implementat pe parcursul anului şcolar 2019-2020.
9. Proiectul "Fără discriminare!", iniţiat de Inspectoratul General al
Poliţiei Române, care se derulează pe parcursul anului 2020;
10. Campaniile naţionale de prevenire a traficului de persoane, iniţiate
de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane în cadrul Proiectului
„Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a
cetăţenilor”, finanţat din Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru
Cooperare Poliţienească („Distruge zidul indiferenţei!; „Cunoaşte-ţi
drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”; ”Dă-i libertate! Nu-i plăti
exploatarea!”);
11. Proiectul educaţional "Ai grijă de viaţa ta!", iniţiat de Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Brăila în parteneriat cu Şcoala Gimnazială "Al. I. Cuza"
Brăila şi implementat pe parcursul anului şcolar 2019-2020.
12. Proiectul educaţional "Extemporal şi la dirigenţie", iniţiat de Colegiul
Economic "Ion Ghica" Brăila şi derulat în perioada 2015-2020, de
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane - Centrul Regional Galaţi, Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila, Penitenciarul Brăila, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Biblioteca Judeţeană
"Panait Istrati" Brăila etc
13. Planuri de măsuri diverse (Planul de acţiune „Foc de artificii”;
Planul de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică,
în contextul sărbătorilor de iarnă şi pe timpul sezonului rece 2020-2021;
Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi
asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival; Planurile
teritoriale comune de acţiune privind creşterea gradului de siguranţă a elevilor
şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în
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zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, în anul şcolar 20192020, respectiv în anul şcolar 2020-2021; Planul de măsuri pentru prevenirea
şi combaterea faptelor antisociale în incinta şi în zonele adiacente unităţilor
de învăţământ preuniversitar; Planul de măsuri pentru prevenirea infracţiunilor
contra patrimoniului şi contra persoanei în perioada sezonului rece 20192020).
Dintre demersurile preventive, desfăşurate de Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Brăila, pe perioada stării de alertă, menţionăm:

Activităţi de distribuire a materialelor informativ-preventive la
centrele de carantină instituţionalizată din staţiunea Lacu Sărat;

Marcarea Zilei Internaţionale a Copilului la Centrul Rezidenţial
pentru Copii al Asociaţiei de Binefacere "Diaconia" Brăila;

Desfăşurarea unei serii de activităţi stradale, atât în municipiu, cât
şi în judeţ, pentru prevenirea infracţiunilor contra persoanei şi a celor contra
patrimoniului, sub egida Comisiei de monitorizare a activităţii preventive.
Indicatori cantitativi:
 21 proiecte/campanii de prevenire/ planuri de măsuri sau de acţiune
iniţiate/derulate;
 717 de activităţi de prevenire realizate (întâlniri cu grupuri ţintă,
distribuire de materiale preventive sau promoţionale etc.);
 20.824 beneficiari informaţi în mod direct (elevi, cadre didactice, femei,
vârstnici, alte categorii de cetăţeni);
 parteneri implicaţi: I.J.J. Brăila, Agenţia Naţională de Prevenire a
Traficului de Persoane - Centrul Regional Galaţi, Sectorul Poliţiei de Frontieră
Brăila, Biroul Poliţie Transporturi Brăila, Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi instituţiile de
învăţământ de pe raza judeţului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Brăila, Brăila Mall, S.C. Braicar S.A., Casa de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor Brăila.
 23.801 materiale tematice diseminate/prezentate (afişe, pliante, flyere,
broşuri, diplome, spoturi/filme tematice, prezentări pptx şi premii).

Relaţia cu mass-media
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În cursul anului 2020, la nivelul compartimentului Analiza şi Prevenirea
Criminalităţii au fost elaborate 32 materiale de presă pentru transmiterea de
informaţii şi recomandări preventive şi pentru mediatizarea activităţilor preventive
desfăşurate, fiind înregistrate 193 de apariţii în presa scrisă şi on line.
În plus, în contextul pandemiei de COVID 19, Compartimentul Relaţii
Publice a mediatizat 29 materiale de presă pentru informarea populaţiei cu privire
la măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu coronavirus, instituţiile cu
atribuţii pe această linie şi datele de contact ale acestora şi importanţa respectării
regulilor impuse de autorităţi în această perioadă.
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 IJJ Brăila, acestea fiind folosite pentru
constituirea de patrule mixte.
Astfel, pentru asigurarea unui serviciu poliţienesc continuu, pe raza judeţului
Brăila, au fost constituite, în medie 53.60 patrule/zi de poliţie, dintre care 25.30
în mediul urban şi 28.30 în mediul rural, activitatea acestora desfăşurându-se
în ture, pe trei schimburi.
Totodată, în dispozitivele de patrulare au fost incluse, în medie, 23.70
patrule mixte/zi, compuse din poliţişti şi jandarmi (15.00 patrule mixte/zi în
mediul urban şi 8.70 patrule mixte/zi în mediul rural) şi 0.40 patrule mixte/zi
doar în mediul urban compuse din poliţişti şi poliţişti de frontieră.
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În cadrul activităţilor curente, poliţiştii din structurile de siguranţă publică şi
patrulare au fost sesizaţi despre săvârşirea a 2060 de infracţiuni comise în
stradă (din care 1408 în mediul urban şi 652 în mediul rural), au descoperit
592 infracţiuni în flagrant (din care 426 în mediul urban şi 166 în mediul
rural).
De asemenea, au intervenit la 16.160 evenimente (din care 9.436 în
mediul urban şi 6.724 în mediul rural), au aplanat 1.900 stări conflictuale
(din care 1.277 în mediul urban şi 623 în mediul rural) şi au prins 159 de
persoane urmărite în temeiul legii (toate în mediul urban).
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, precum şi faptul că activităţile
desfăşurate de structurile MAI şi cele ale Poliţiei Locale în planul menţinerii
ordinii şi siguranţei publice se prezintă integrat, prezentul material înglobează
activităţile/rezultatele desfăşurate/obţinute de către Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Brăila, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului
Brăila şi Poliţia Locală 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 în 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, au fost
folosite efective din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, Grupelor de
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Supraveghere și Ordine Publică Ianca și Însurăței, Grupelor de
Supraveghere Intervenție Movila Miresii şi a Postului de Jandarmi Lacu
Sărat, astfel :
- în mediul urban: pe raza municipiului Brăila, oraşelor Ianca, Făurei
Însurăţei;
- în mediul rural: pe raza comunei Movila Miresii și a satelor arondate
Esna și Țepeș Vodă cât și pe raza de competenţă a Secţiilor 1 și 2 de
Poliţie Rurală Brăila, Secţiei 3 de Poliţie Rurală Făurei, Secţiei 4 de
Poliţie Rurală Ianca şi Secţiei 5 de Poliţie Rurală Viziru.
Au fost constituite în mediul urban pe raza municipiului Brăila, oraşelor
Ianca, Făurei și Însurăţei un număr de 3.214 de patrule independente cu un
efectiv total de 9.677 de jandarmi, totodată au acționat și în mediul rural pe raza
de competenţă a Secţiei 1 și 2 Poliţie Rurală Brăila, Secţiei 3 de Poliţie Rurală
Făurei, Secţiei 4 de Poliţie Rurală Ianca şi Secţiei 5 de Poliţie Rurală Viziru
constituindu-se un număr de 864 de patrule independente cu un efectiv total de
2.119 de jandarmi.
Au fost constituite un număr total de 8.989 patrule mixte împreună cu
lucrători din cadrul I.P.J. Brăila din care un număr de 5.505 de patrule mixte au
fost constituite în mediul urban și 3.484 patrule mixte în mediul rural. De
asemenea în perioada analizată I.J.J. Brăila a asigurat zilnic efective care au
executat serviciul în sistem integrat cu lucrători aparținând Biroului Judeţean de
Poliţie Transporturi Brăila, în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii în
staţiile de cale ferată, a prevenirii furturilor din vagoanele de marfa şi pentru
menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică fiind constituite un număr de
482 patrule mixte.
La solicitarea I.P.J. Brăila pentru menţinerea ordinii publice în zonele de
interes operativ din mediul urban şi rural, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor
antisociale și pentru efectuarea unor acte procedurale cât și în urma sarcinilor
stabilite în ședințele Grupului de Trasare și Coordonare a Sarcinilor și ținând
seama de necesitatea adaptării permanente a măsurilor din competenţă la
evoluţia situaţiei operative, în contextul situaţiei epidemiologice generat la nivel
naţional de virusul Covid-19, începând cu data de 11.03.2020, efectivele din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila au executat misiuni de
menținere a ordinii publice în proximitatea locațiilor de carantină instituționalizată
care au fost stabilite la nivelul Municipiului și Județului Brăila. În același timp
echipajele auto aflate pe raza municipiului și județului Brăila au însoțit în sistem
releu autovehiculele cu cetățeni sosiți din afara țării care au fost carantinați în
Municipiul și Județul Brăila sau au tranzitat județul Brăila, fiind executate un
număr de 195 misiuni cu un efectiv total de 465 efective.
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Cu ocazia executării misiunilor specifice, în perioada analizată au fost
constatate 962 fapte de natură penală cu 1.006 persoane depistate din care 145
infracţiuni constatate de patrulele de jandarmi cu 172 persoane depistate ce se
regăsesc în 129 dosare şi 817 infracţiuni de către patrulele mixte cu 834
persoane depistate ce se regăsesc în 711 dosare.
La misiunile de menţinere a ordinii publice s-au constatat şi aplicat un
număr de 5.243 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 2.820.800 lei.
În ceea ce priveşte Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al Judeţului Brăila, în scopul asigurării unui management eficient pentru
menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi
creşterea eficienţei activităţilor de prevenire, întreaga activitate a fost desfăşurată
prin corelarea activităţilor structurilor operative cu cele suport, pentru îndeplinirea
în volum complet şi de calitate a activităţilor planificate şi misiunilor din
competenţă.
Eforturile au fost îndreptate către materializarea următoarelor activităţi:
- informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei, personalului
organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă;
- cunoaşterea caracteristicilor, formelor de manifestare a riscurilor
teritoriale, în vederea realizării unei concepţii unitare şi viabile de protecţie a
populaţiei;
- creşterea gradului de profesionalism, pregătirea, organizarea şi
executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
situaţiilor de urgenţă;
- asigurarea fluxului informaţional/decizional, încă din faza de identificare
a surselor de risc, monitorizarea factorilor de risc şi a măsurilor de prevenire.
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 şi a celor de menţinere a
ordinii şi siguranţei publice pe timpul a 62 de misiuni la evenimente publice de
amploare care pot genera situaţii de urgenţă, astfel:
- 45 pe timpul desfăşurării unor competiţii;
- 10 la manifestări cultural-artistice;
- 3 pentru vizită demnitari;
- 3 pe timpul unor activităţi cu specific religios;
- 1 misiune asigurare specifică la executarea ședinței de tragere
poligon.
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Măsurile întreprinse la nivel local și județean, precum și fluxul
informațional privind cooperarea dintre forțele de intervenție aparținând
structurilor abilitate în gestionarea situațiilor de urgență, a condus la reducerea
consecințelor negative și la restabilirea stării de normalitate în zonele și
localitățile afectate.
Prin activitatea desfăşurată în anul 2020, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă şi-a îndeplinit misiunea de asigurare a protecţiei vieţii şi a bunurilor
concetăţenilor noştri faţă de acţiunile negative ale situaţiilor de urgenţă şi avem
convingerea că unitatea noastră este şi va fi în continuare capabilă să
gestioneze la un nivel superior problematica menţinerii ordinii şi siguranţei
publice în zona de competenţă.

2. Poliţia de Proximitate
În anul 2020 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 787 de activităţi în comunitate, dintre
care 78 cu administraţia publică locală, 480 în unităţile de învăţământ, 132 cu
asociaţiile de proprietari şi 49 cu alte instituţii. Totodată, au fost desfăşurate 48
activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor, iar la punctele de consiliere au
fost primite 6.381 de persoane.
La începutul perioadei de referinţă, se aflau în atenţia poliţiştilor de
proximitate un număr de 304 de stări conflictuale, au fost luate în evidenţă 952
stări conflictuale, fiind aplanate în această perioadă 769, la final rămânând în
lucru un număr de 487 de stări conflictuale.
În perioada de referinţă, au fost înregistrate 3.274 de sesizări, reclamaţii şi
scrisori, fiind soluţionate 3.221 în termenele dispuse, existente la începutul
perioadei fiind 399 de lucrări iar la finele anului 2020 au rămas în lucru un număr
de 452 astfel de lucrări.
De asemenea, poliţiştii de proximitate au primit spre instrumentare un
număr de 1007 de dosare penale, dintre care 1100 au fost soluţionate şi 140
trimise altor unităţi, reunite şi declinate, existente la începutul perioadei fiind 648
dosare penale, la sfârşitul perioadei rămânând în lucru 456 dosare penale.
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3. Siguranţa comunităţii
Activitatea desfăşurată în anul 2020 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.
În această perioadă, s-a intervenit de către efectivele de poliţie la un
număr total de 17.047 de evenimente, din care în mediul urban 9.259 (54.32%) şi
7.788 (45.68%) - mediul rural.
Intervenţia la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112 constituie o
prioritate a activităţii poliţieneşti în vederea furnizării de siguranţă şi securitate
cetăţenilor.
În această perioadă, s-a intervenit la un număr total de 13.703 de
evenimente semnalate prin S.N.U.A.U. 112, din care în mediul urban 7.965
(58.13%) şi 5.738 (41.87%) - mediul rural.

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 2020, efectivele ce acţionează în stradă (ordine publică) au
intervenit la 12.891 apeluri de urgenţă, dintre care 7.361 (57.10%) în mediul
urban şi 5.530 (42.90%) în mediul rural.
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Din totalul apelurilor de urgență (13.703 situații), în 9.878 intervenţii
(72.08%) timpul de reacţie a fost „sub 10 minute” (68.48% în 12 luni 2019).
Din datele statistice prezentate rezultă că numărul intervenţiilor la apelurile
de urgenţă a crescut în 12 luni 2020 (13.703 intervenţii), faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut (12.094 intervenţii), cu 13.30% (1609 de cazuri).

4.Servirea şi ajutorarea comunităţii
Au fost efectuate 983 de acţiuni cu efective proprii şi atrase, 8.263 de
controale şi 24 razii, cu aceste ocazii fiind descoperite 638 infracţiuni.
În cadrul activităţilor specifice domeniului ordine publică, au fost aplanate
2.473 de stări conflictuale, dintre care 2.068 intrafamiliale, au fost depistaţi 269
de minori lipsiţi de supraveghere, dintre care 141 predaţi familiilor şi 125 au fost
predaţi în centrele de ocrotire şi 77 vagabonzi/cerşetori, fiind sancţionaţi
contravenţional.
Totodată, efectivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice au
intervenit în 46 de situaţii de pericol, generate de incendii, accidente grave de
circulaţie, înzăpeziri.
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.S.U. Brăila şi I.J.J. Brăila, au fost
executate controale tematice inopinate la unităţi de alimentaţie publică şi de
petrecere a timpului liber (cluburi, discoteci), iar în scopul conştientizării
cetăţenilor asupra importanţei respectării normelor de apărare împotriva
incendiilor şi a cunoaşterii modului de comportare pe timpul şi după producerea
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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 20112020 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 stabilite la nivelul IPJ Brăila, lucrătorii de poliţie din cadrul
Serviciului Rutier Brăila, Biroului Rutier şi compartimentele rutiere de la
subunităţile de poliţie au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la
regimul circulaţiei şi combaterea indisciplinei în trafic, ca unică premisă a creşterii
siguranţei cetăţenilor în deplasarea pe drumurile publice şi reducerea numărului
accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
Astfel, în perioada analizată, au fost desfăşurate 85 activităţi educaţional
preventive, 34 prin intermediul mijloacelor mass-media, dintre care 18 prin presa
scrisă, 14 prin radio şi 2 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 687 de acţiuni şi controale, dintre care 580 cu efective proprii şi 107
împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi în colaborare cu alte instituţii ori
reprezentanţi ai societăţii civile.
Au fost constatate 643 de infracţiuni, dintre care 325 la regimul circulaţiei
şi 318 de altă natură.
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Dinamica accidentelor rutiere grave
La nivelul judeţului Brăila, s-a înregistrat o scădere a numărului
accidentelor grave de circulaţie, cu 33 evenimente, de la 110 în 12 luni 2019, la
77 în 12 luni 2020 (-30.00%).
Creștere a înregistrat indicatorul privind numărul persoanelor decedate în
accidente grave, de la 26 persoane în 12 luni 2019, la 29 persoane în 12 luni
2020 (+11.54%).
A scăzut numărul persoanelor rănite grav în accidente grave, de la 106 în
12 luni 2019 la 68 în 12 luni 2020 (-35.85%), precum şi numărul persoanelor
rănite uşor în accidnte grave, de la 42 persoane în 12 luni 2019, la 21 persoane
în 12 luni 2020 (-50.00%).
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C. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
1. Macroindicatori
În anul 2020, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au fost
sesizate 8.822 infracţiuni, cu 850 mai puţine decât în perioada similară a anului
trecut (9.672), ceea ce reprezintă o scădere cu 8.79%, situaţia prezentându-se
astfel:
INFRACŢIUNI
SESIZATE

TOTAL
1 - economico-financiare
2 - judiciare
3 - de altă natură

12 luni
2019

12 luni
2020

Evoluţie
2020/2019

Evoluţie procentuală
2020/2019

9.672
738
6.316
2.618

8.822
653
5.650
2.519

-850
-85
-666
-99

-8.79%
-11.52%
-10.54%
-3.78%

După locul săvârşirii celor 8.822 infracţiuni sesizate în anul 2020, 5.001
infracţiuni sunt în mediul urban, 3.811 de infracţiuni în mediul rural, iar 10 au fost
săvârşite în străinătate.
Din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul unităţii (8.822 infracţiuni),
ponderea este deţinută de către infracţiunile îndreptate împotriva persoanei
(3.572 infracţiuni, 40.49%), şi infracţiunile contra patrimoniului (3.693 infractiuni,
41.86%).
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2. Criminalitatea contra persoanei
În anul 2020, au fost sesizate 2.782 de infracţiuni contra persoanei, cu 153
mai puţine decât în perioada similară a anului trecut (2.935), ceea ce reprezintă
o scădere cu 5.21%.
INFRACŢIUNI
CONTRA
PERSOANEI
TOTAL

12 luni 2019

12 luni 2020

TOTAL

URBAN

RURAL

TOTAL

URBAN

RURAL

3.961

1.864

2.085

3.572

1.632

1.936

Evoluţie
2020/2019
TOTAL

Evoluţie
procentuală
2020/2019

-153

-5.21%

Infracţiunile de loviri sau alte violenţe (2.314 fapte) reprezintă 64.78% din
totalul infracţiunilor contra persoanei sesizate (3.572) şi 26.23% din totalul
infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (8.822
de infracţiuni).
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3. Criminalitatea contra patrimoniului
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În anul 2020, au fost sesizate 3.693 de infracţiuni contra patrimoniului,
cu 138 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut (3.956), ceea ce
reprezintă o scădere cu 6.65%.
Cele 3.693 de infracţiuni contra patrimoniului sesizate în anul 2020
reprezintă 41.86% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Brăila (8.822 infracţiuni).
Dintre cele 3.693 de infracţiuni contra patrimoniului, 2.004 sunt infracţiuni
de furt (pondere 54.26%).
Situaţia infracţiunilor contra patrimoniului sesizate în anul 2020 se prezintă
astfel:
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CAPITOLUL III - ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE
PE LINIA PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI DOMESTICE
În anul 2020, la nivelul I.P.J. Brăila au fost sesizate 968 de infracţiuni (492
urban(50.82%), 476 (49.18%) rural.
Comparativ cu infracţionalitatea sesizată în domeniul violenţei domestice
în aceeaşi perioadă a anului 2019 se constată o scădere cu 96 infracțiuni
sesizate, de la 1064 la 968 (procent -9.02%).
Categorii de subiecți ai infracțiunii
Referitor la calitatea autorilor au fost identificaţi 981 autori (din care 665
autori „lovire sau alte violenţe”), respectiv 878 autori majori bărbați (din care 613
autori „lovire sau alte violenţe”), 98 autori majori femei (din care 49 autori „lovire
sau alte violenţe”).
În privința victimelor s-au înregistrat în total 992 victime (672 victime
„lovire sau alte violenţe”), respectiv 241 victime majore bărbați (166 victime
„lovire sau alte violenţe”), 694 victime majore femei (487 victime „lovire sau alte
violenţe”), 29 victime minore băieți (8 victime „lovire sau alte violenţe”) și 28
victime minore fete (11 victime „lovire sau alte violenţe”).
Se constată că procentul victimelor femei/fete este 72.79% din totalul
victimelor, de aproape 3 ori mai mare comparativ cu cel al victimelor bărbaţi,
respectiv 27.21% din totalul victimelor.
Privitor la relația victimă-autor, în 363 de cazuri victimele erau soț-soție
sau foști soți ai autorilor (din care 225 cazuri de „lovire sau alte violenţe”), 238 –
victime în relații de concubinaj (din care 182 cazuri de „lovire sau alte violenţe”),
148 – victime părinți/ tutore legal ai autorilor (94 cazuri de „lovire sau alte
violenţe”), 92 – victime fii/fiice ai autorilor (51 cazuri de „lovire sau alte violenţe”),
151 – victime în alte relații (120 cazuri de „lovire sau alte violenţe”).

ORDINE DE PROTECȚIE PROVIZORII
Serviciul de Ordine Publică a desfăşurat activităţi de relaţionare cu
Direcţia de Asistenţă Socială Brăila din subordinea Primăriei Municipiului Brăila şi
Direcţia Generală de Asistenă Socială şi Protecţia Copilului Brăila din subordinea
Consiliului Judeţean Brăila în vederea asigurării „echipelor mobile” care, în
conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 217/2003, republicata, pentru
prevenirea si combaterea violentei domestice, asigură „managementul de caz
pentru victime şi agresori”, respectiv transportul
şi găzduirea în centre
rezidenţiale adecvate nevoilor.
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De asemenea, şefii de subunităţi (Ianca, Făurei, Însurăţei) au relaţionat cu
primăriile localităţilor din zonele de competenţă (inclusiv la nivelul primăriilor
comunale), stabilindu-se că au fost constituite „echipele mobile” care să
acţioneze la solicitarea echipajelor de poliţie (excepţie Primăria oraşului Făurei unde se motivează lipsuri financiare), dar nu sunt încă asigurate spaţiile
necesare pentru cazarea agresorilor care sunt evacuaţi din locuinţele unde s-a
produs violenţa domestică (referire făcându-se la cei care nu au asigurată
cazarea din altă sursă). Pentru soluţionarea acestei probleme, prin intermediul
D.G.A.S.P.C. Brăila, D.A.S. Brăila va asigura cazarea agresorilor (din judeţ) în
centrul existent la nivelul municipiului Brăila.
În anul 2020, conform datelor deţinute de S.O.P., situația ordinelor de
protecție provizorii se prezintă astfel: emise în cursul perioadei = 160, toate la
solicitarea victimei (92 urban, 32 rural), din care 44 au fost transformate în ordine
de protecţie (23 urban, 21 rural).
CAPITOLUL IV – ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN SISTEM INTEGRAT
ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII INFECŢIEI
CU VIRUSUL SARS-COV-2 (COVID-19)
1. Activităţile desfăşurate/rezultate obţinute de către Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Brăila
Pe linia protecţiei populaţiei
- verificarea modului de respectare a prevederilor legale incidente,
premergător, pe timpul şi ulterior instituirii carantinei, a stării de izolare
individuală la domiciliu şi cercetarea eventualelor incidente sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi
pedepsită de articolul 352 Cod penal.
- identificarea persoanelor fizice/juridice, de pe raza de competenţă a
structurilor teritoriale de poliţie, care desfăşoară activităţi de transport
internaţional de persoane, în vederea obţinerii datelor de interes privind
transporturile zilnice de persoane din alte state afectate către România;
- intensificarea relaţionării cu structurile Poliţiei de Frontieră şi autorităţile
de sănătate publică, corespondente teritorial, în vederea corelării activităţilor
specifice prevenirii răspândirii virusului şi identificării eventualelor noi cazuri de
infectare cu coronavirus;
- sprijinirea, prin structurile specializate, potrivit competenţelor, a însoţirii
coloanelor, convoaielor cu medicamente, echipamente de protecţie şi
dezinfectanţi, ajutoare de primă necesitate şi dispunerea măsurilor de asigurare
a distribuirii acestora către populaţia afectată;
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- participarea, sub coordonarea structurilor de specialitate din cadrul
Ministerului Sănătăţii, atunci când este cazul, la elaborarea planurilor integrate
de acţiune la nivel teritorial
- sancţionarea nerespectării de către persoane fizice, suspecţi de
infectare cu coronavirus şi convalescenţi, contacţi şi purtători sănătoşi de
germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de
normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii răspândirii virusului;
- verificarea legalității funcționării societăților comerciale, din punct de
vedere al existenţei autorizaţiilor/avizelor necesare desfăşurării activităţilor de
comercializare/ depozitare a mărfurilor, containerelor, bunurilor şi coletelor
poştale care pleacă sau sosesc în/din zone afectate, astfel încât acestea să nu
reprezinte un pericol pentru sănătatea publică.
La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, pentru prevenirea
răspândirii virusului au fost desfăşurate activităţi de verificare a modului cum sunt
respectate măsurile de izolare a persoanelor sosite din străinătate, au fost
defăşurate acţiuni pentru depistarea persoanelor care nu respectă măsurile din
Ordonanţele Militare nr. 1 – 8 și Hotărire de Guvern privind starea de alertă în
comun cu lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Brăila,
Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Brăila, Sectorului de Poliţie
de Frontieră Brăila, Garnizoanei Brăila şi poliţişti locali.
2. Activităţile desfăşurate/rezultate obţinute de către Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Brăila
Odată cu instituirea Stării De Urgență pe teritoriul României, prin Decretul
Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 și ulterior cu institurea prin
Hotărâri de Guvern, a stărilor de alertă la nivel național, pe fondul evoluției
situației epidemiologice internaționale/naționale determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-COV-2, au fost sporite în număr substanțial efectivele din
cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila care au acționat în sistem
integrat împreună cu efectivele din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Brăila fiind constituite un număr de 4911 patrule mixte de ordine publică în
mediul urban și un număr de 3090 patrule mixte de ordine publică în mediul
rural.
Totodată efective din cadrul I.J.J. Brăila au participat la misiuni
contextualizate situației operative existente atât în sistem independent cât și în
cooperare cu lucrători din cadrul I.P.J. Brăila și aici exemplificăm prin :
- desfășurarea de activități operative în sistem integrat prin constituirea de
filtre rutiere pentru punerea în aplicare a prevederilor ORDONANȚELOR
MILITARE cu privire la restricționarea circulației rutiere, desfăşurarea de
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controale de specialitate la agenții economici cu profil de activitate alimentație
publică cu privire la respectarea prevederilor ORDONANŢELOR MILITARE, fiind
executate pe acest segment un număr de 645 de activități operative în sistem
integrat cu un efectiv total de 3114 jandarmi ;
- desfăşurarea unui număr de 168 activităţi de verificare a persoanelor
izolate la domiciliu, care aveau reședința pe raza municipiului și județului Brăila,
cu un efectiv de 780 jandarmi.
- au fost executate un număr de 272 acțiuni independente în medii și
locuri ce implica aglomerări de persoane din municipiul Brăila și în zonele de
așteptare (stații de autobuz, gara C.F.R.), în scopul verificării respectării
măsurilor specifice pentru prevenirea răspândirii virusului SARS CoV 2, cu un
efectiv total de 1638 jandarmi.
3. Activităţile desfăşurate/rezultate obţinute de către Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila
Având in vedere situaţia epidemiologică la nivel mondial şi European,
precum şi pc teritoriul României, în contextul apariţiei şi răspândirii noii forme de
coronavirus SARS-CoV-2, care determină boala COVID-19, creşterea numărului
de cazuri de infectare la nivel naţional, precum şi luând în calcul toate scenariile
posibile de evoluţie, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea" al judeţului Brăila, s-au dispus şi desfăşurat următoarele măsuri şi
acţiuni:
- monitorizarea acţiunilor întreprinse, asigurarea fluxului informaţionaldecizional, centralizarea şi prelucrarea datelor;
- respectarea integrală a măsurilor de protecţie în cursul acordării
asistenţei medicale şi/sau a transportului medicalizat a unor pacienţi
suspecţi de infecţie cu noul coronavirus sau a unor cazuri confirmate;
- respectarea prevederilor legale referitoare la raportarea imediată la
dispecerat a cazurilor cu potenţial infecto-contagios;
- înaintarea, spre informare, către Insituţia Prefectului Judeţului Brăila a
hotărâriilor CNSSU, Ordinelor Comandantului Acţiunii, precum şi a altor
documente de interes operativ;
- implementarea în aplicaţia SIMIEOP, precum şi raportarea imediată a
situaţiilor în care au fost dispuse măsuri de izolare sau carantină pentru
personalul din subordine şi/sau membrii de familie, ca urmare a deplasării
acestora în zone cu risc de contaminare sau a intrării în contact cu
persoane confirmate/suspecte de infecţie cu noul coronavirus COVID-19;

21

- elaborarea Planurilor specifice de măsuri pentru gestionarea infecţiilor
cu coronavirus COVID-19 în conformitate cu ordinele şi prevederile
legislaţiei în vigoare;
- distribuirea la personalul propriu, populaţie şi operatori economici flyere
COVID-19 (coronavirus);
- asigurarea decontaminării personalului de intervenţie şi a tehnicii
utilizate folosind produse avizate/certivicate de MS;
- asigurarea prin personalul din dispecerat a completării şi transmiterii, la
termen, a machetelor privind situata înregistrată la nivelul zonei de
competenţă în ultimele 24 de ore cu privire la misiunile şi acţiunile
specifice asociate COVID-19;
- desemnarea ofiţerilor care desfăşoară serviciu 12/24 şi 12/48 în cadrul
CJCCI, pentru asigurarea activităţilor de monitorizare şi centralizare a
datelor privind persoanele intrate/ieşite din carantină/izolare, raportarea
machetelor specifice, asigurarea fluxului informaţional - decizional cu
structurile cu care se cooperează, comunicarea permanenta cu persoane
ce necesită informaţii sau derogări de la măsurile întreprinse;
- executarea de transporturi şi distribuirea de echipamente individuale de
protecţie şi materiale de dezinfecţie la structurile proprii, precum şi către
instituţiile cu care se colaboiează, în coiifoimitate cu ordine primite.

4. Activităţile desfăşurate/rezultate obţinute de către Poliţia Locală
Brăila
În conformitate cu atribuţiile conferite poliţiştilor locali prin art. 6 din
Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea Poliţiei Locale,
lucrătorii Serviciului Ordine Publică din cadrul Poliţiei Locale Brăila au acţionat
zilnic în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică pentru
cetăţeni, atât în zonele de agrement, în pieţe şi zone comerciale aglomerate, cât
şi în zona instituţiilor de învăţământ, răspunzând totodată solicitărilor cetăţenilor
referitor la relaţiile de vecinătate, folosinţa bunurilor aflate în proprietate comună
sau în privinţa situaţiei salubrităţii stradale şi a periferiilor.
Au acţionat cu un efectiv de 82 poliţişti locali care au constatat şi aplicat
un număr de 4550 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 3.261.685 lei
după cum urmează:
1. Legea nr. 61/1991 R - 717 sancţ. contrav. în val. totală de 227.400 lei;
2. H.C.L.M. Brăila nr. 5/2003 - 541 sancţ. contrav. în val. totală de 311.725
lei;
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3. Legea nr. 349/2002 - 32 sancţ. contrav. în val. totală de 4000 lei;
4. Ordonanţele Militare nr. l, 2, 3 şi 4/2020 - 1328 sancţ. contrav. în val.
totală de 2.282.450 lei;
5. Legea nr. 55/2020 - 1876 sancţ. contrav. în val. totală de 419.650 lei;
6. Alte acte normative – 1184 sancţ. contrav. în val. totală de 436.100 lei.
În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 44 din 19.03.2020 privind
operaționalizarea conducerii Poliției Locale de către structurile M.A.I. și a
Dispoziției Șefului I.P.J. Brăila, privind stabilirea modalității de angrenare a
Poliției Locale în cadrul activităților realizate de unitățile de poliție a
responsabilităților și a modului de acțiune a acestora, începând cu data de
19.03.2020, efectivele Poliției Locale Brăila au trecut sub coordonarea I.P.J.
Brăila.
În aceste condiții, în conformitate cu prevederile Dispoziției Șefului I.P.J.
Brăila, polițiștii locali au acționat în vederea:
- Menținerii ordinii și liniștii publice;
- Impunerii măsurilor temporare de restricționare a circulației pe drumurile
publice și asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier;
- Efectuării verificărilor necesare pentru respectarea măsurilor restrictive
privind activitatea de servire și consum în localurile publice,
- Efectuarea de verificări privind respectarea obligației persoanelor izolate la
domiciliu de a nu părăsi locația în care sunt plasate;
- Efectuarea de verificări privind obligaţia persoanelor de a purta mască de
protecţie şi de menţinere a distanţei fizice pe raza municipiului Brăila, în pieţele
agroalimentare şi mijloacele de transport public;
Pentru misiunile de patrulare pe raza municipiului au fost folosite zilnic un
număr de 9 autospeciale aparţinând Poliţiei Locale Brăila.
Pe timpul desfăşurării misiunilor de patrulare au fost legitimate un nr.
de 4.650 de persoane.
S-a constatat că datorită măsurilor instituite la nivelul I.P.J. Brăila, prin
intensificarea patrulărilor pe raza municipiului, fenomenul contravenţional şi
infracţional a fost ţinut sub control, respectându-se drepturile şi libertăţile
cetăţenilor.
În această perioadă nu au fost constatate conflicte stradale majore iar cele
sesizate, de obicei prin SNUAU 112, au fost rapid dezamorsate prin intervenţia
rapidă la faţa locului a echipajelor de patrulare aparţinând atât Poliţiei Locale cât
şi I.P.J. Brăila şi I.J.J Brăila.
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În perioada susţinerii examenului de capacitate, 15 - 17.06.2020, Poliția
Locală a participat la asigurarea ordinii şi liniştii publice în zonele adiacente
instituţiilor de învăţământ, în scopul desfăşurării în bune condiţii a activităţilor din
interiorul acestora. Pentru aceste activităţi s-au folosit zilnic un număr de 8
poliţişti locali cu 4 autospeciale de serviciu.
Pe timpul susţinerii examenului de bacalaureat am asigurat ordinea şi
liniştea publică în zona adiacentă a instituţiilor de învăţământ cu un număr de 6
poliţişti locali şi 3 autospeciale de serviciu.
Activităţile efectuate în colaborare cu lucrătorii I.P.J. Brăila si I.J.J. Brăila sau desfăşurat în cele mai bune condiţii, reuşindu-se păstrarea la nivelul
municipiului a unui climat de ordine şi siguranţă publică.

CAPITOLUL V - STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR
DE PERFORMANŢĂ MINIMALI, STABILIȚI DE AUTORITATEA TERITORIALĂ
DE ORDINE PUBLICĂ BRĂILA, ÎN ANUL 2020

1.

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

În anul 2020, indicatorul de performanţă minimal privind intervenţia la
apelurile de urgenţă în mediul urban a fost realizat.
În anul 2020, efectivele ce acţionează în stradă au intervenit la 13.703
apeluri de urgenţă, dintre care 7.965 (58.13%) în mediul urban şi 5.738 (41.87%)
în mediul rural.
Timpul de reacţie la evenimentele sesizate în mediul urban a fost „sub 10
minute” într-un procent de 95.77% (7.628 cazuri), din totalul intervenţiilor în
urban.
Având în vedere numărul solicitărilor şi numărul de intervenţii, timpul de
reacţie 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 furnizează
siguranţă şi securitate cetăţeanului - obiectiv prioritar de acţiune al structurilor
poliţieneşti.
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Intervenţii 112 urban

4.23%
Interventii urban
peste 10 minute
Interventii urban
sub 10 minute

95.77%

2. Reducerea infracţionalităţii sesizate faţă de anul 2019
În anul 2020, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile
sesizate a fost realizat.
Astfel, în anul 2020, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila,
au fost sesizate 8.822 infracţiuni, cu 850 mai puţine decât în perioada similară a
anului trecut (9.672), ceea ce reprezintă o scădere cu 8.79%
INFRACŢIUNI
SESIZATE

12 luni
2020
8.822

TOTAL

12 luni
2019
9.672

Evoluţie
2020/2019

Evoluţie procentuală
2020/2019

-850

-8.79%

3. Reducerea numărului de infracţiuni tâlhării stradale sesizate faţă de anul
2019
În 12 luni 2020, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile de
tâlhărie stradale sesizate nu a fost realizat.
Astfel, în anul 2020, au fost sesizate 25 infracţiuni de tâlhărie stradale,
același număr de infracțiuni ca în perioada similară a anului trecut, după cum
urmează:
INFRACŢIUNI
STRADALE
Tâlhărie - total

12 luni 2020

12 luni 2019

TOTAL

URBAN

RURAL

TOTAL

URBAN

RURAL

25

21

4

25

21

4

Evoluţie
2020/2019
TOTAL
0

Evoluţie
procentuală
2020/2019
0.00%
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4. Reducerea numărului de infracţiuni de furt din auto sesizate faţă de anul
2019
În 12 luni 2020, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile
de furt din auto sesizate a fost realizat.
Astfel, în 12 luni 2020, au fost sesizate 130 infracţiuni de furt din auto, mai
puține cu 60 infracțiuni faţă de perioada similară a anului trecut (-31.58%), după
cum urmează:
INFRACŢIUNI
DE FURT

12 luni 2020

12 luni 2019

TOTAL

URBAN

RURAL

TOTAL

URBAN

RURAL

130

113

17

190

174

16

FURT
din
autovehicule

Evoluţie
2020/2019
TOTAL

Evoluţie
procentuală
2020/2019

-60

-31.58%

5. Reducerea infracţiunilor sesizate în unităţile de învăţământ şi zona
adiacentă acestora faţă de anul 2019
În 12 luni 2020, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile
sesizate în unităţile de învăţământ şi zona adiacentă acestora a fost realizat.
Astfel, în 12 luni 2020, au fost sesizate 31 infracţiuni în unităţile de
învăţământ şi zona adiacentă acestora, mai puţin cu 41 de infracțiuni faţă de
perioada similară a anului trecut (-56.94%) , după cum urmează:

INFRACŢIUNI
SESIZATE

TOTAL

12 luni
2020
31

12 luni
2019
72

Evoluţie
2020/2019

Evoluţie procentuală
2020/2019

-41

-56.94%
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6. Reducerea numărului de accidente rutiere grave faţă de anul 2019
În 12 luni 2020, indicatorul de performanţă minimal privind accidentele
rutiere grave a fost realizat.
Astfel, în 12 luni 2020, au fost înregistrate 77 accidente rutiere grave, cu
33 mai puţine faţă de perioada similară a anului trecut (-30.00%).

NUMĂR ACCIDENTE GRAVE
- morţi
- răniţi grav
- răniţi uşor din accidente grave

12 luni
2020
77
29
68
21

12 luni
2019
110
26
106
42

Evoluţie
2020/2019
-33
+3
-38
-21

Evoluţie procentuală
2020/2019
-30.00%
+11.54%
-35.85%
-50.00%

PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
Dorel Vîlsan
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