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RAPORT  

asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2019 
 

    

În  anul 2019, activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj a fost marcată de 

evenimente şi acţiuni importante, care au contribuit la asigurarea unui mediu de siguranţă 

al cetăţenilor din judeţul Gorj, fiind concentrată pe creşterea calităţii serviciului 

poliţienesc şi promovarea unei politici de transparenţă în relaţia cu comunitatea. 

În cadrul managementului prevenirii şi combaterii criminalităţii şi având în vedere 

realităţile impuse de evoluţia continuă a societăţii, respectiv a situaţiei operative 

înregistrate pe raza de competenţă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj a urmărit  

realizarea obiectivelor , prin desfășurarea următoarelor activități, prezentate succint: 

  La nivelul I.P.J Gorj, în anul 2019, activităţile de prevenire s-au derulat în 

concordanţă cu cele 3 domenii de acţiune prioritară ale Poliției Române și au fost iniţiate 

şi derulate  3 programe, 5 campanii şi 6  planuri de măsuri pentru prevenirea infracțiunilor 

și au totalizat un număr de 1047 întâlniri cu grupuri țintă, ședințe, prelegeri și dezbateri, 

distribuiri de  materiale cu recomandări preventive,  beneficiari fiind  peste 48.000 cetăţeni,  

elevi, cadre didactice, părinţi, persoane vulnerabile, gestionari şi administratori, precum şi 

alte categorii sociale cu risc crescut de victimizare; 

 Pe linia Sistemului Unic Apeluri de Urgenţă 112, au fost primite şi dispecerizate 

către subunităţile teritoriale de poliţie, un număr de 17.188 apeluri, în 4917 cazuri 

impunându-se intervenţia de urgenţă a poliţiştilor la faţa locului.  

 Au  fost sesizate 9.241 de infracţiuni, din care  în mediul urban 4.834 infracţiuni 

(52,31% din total), în mediul rural  4.400 infracţiuni (47,61 % din total), iar 6  infracţiuni 

au fost sesizate ca fiind comise în străinătate un (0,61% ) . 

 Infracţiunile stradale sesizate au înregistrat  un trend descendent (-15 fapte), de la 

236 în anul 2018, la 221 în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere procentuală de 6,36%. 



 Au  fost înregistrate 118(+24)  accidente grave de circulaţie,  soldate cu decesul a 

27 de persoane(-1), respectiv cu 113(+22) persoane rănite grav. Totodată,  în perioada 

supusă evaluării, polițiștii rutieri au organizat și executat 2775 acțiuni, urmărindu-se 

acoperirea zonelor cu risc crescut de accidente și a sectoarelor de drum, unde circulația 

vehiculelor se desfășoară cu dificultate, atât în mediul urban, cât și în cel rural, fiind 

obținute următoarele  rezultate : 

 -  au fost constatate  860 de infracţiuni pe linie de circulație rutieră; 

 - au fost aplicate 38.043 de sancțiuni contravenționale, din care 35.755 pentru 

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

 -  5287 permise de conducere reținute în vederea suspendării; 

 - au fost retrase 1.528 certificate de înmatriculare, precum şi 708 de perechi de 

plăcuţe cu numere de înmatriculare, pentru diferite defecțiuni tehnice și nereguli 

constatate. 

       Au  fost sesizate 33 infracţiuni în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, din care 30 în incintă, în afara ariei de acţiune directă a poliţiştilor.  

 Au fost constatate 367 infracțiuni la regimul silvic, aplicate 633 de sancţiuni 

contravenţionale, 1471,515 mc material lemnos confiscat. 

 Lucrătorii  de poliţie judiciară sub directa coordonare a procurorilor, au efectuat 

acte premergătoare şi/sau, după caz, activităţi de urmărire penală într-un număr de 

10.977 dosare penale înregistrate în anul 2019; 

 Au fost constatate  69 infracţiuni de evaziune fiscală şi 13 infracţiuni de 

contrabandă/cod fiscal, fiind recuperate în numerar sau efectiv în cont bancar prejudicii 

în cuantum total de 1.638.550 lei şi a fost dispusă măsura sechestrului penal asupra unor 

bunuri imobile şi mobile,  în valoare totală de 1.941.340  lei. 

 Au fost puse în executare 77 mandate de executare a pedepsei închisorii (40 

persoane figurau urmărite la nivel național și 23 la nivel internațional), 7 mandate de 

arestare preventivă, 17 mandate europene de arestare emise de alte state membre ale 

U.E., fiind identificate 148 persoane semnalate ca dispărute pentru care s-a solicitat 

urmărirea la nivel naţional 



 Au fost primite de la cetăţeni şi alte instituţii un număr de 5403 petiţii   (+355 faţă 

de anul 2018). Activitatea de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor și de 

primire a cetățenilor în audiență s-a axat pe  soluționarea cu celeritate a problemelor 

cetățenilor și îmbunătățirea calității serviciilor de îndrumare şi consiliere a persoanelor, 

la sediul inspectoratului.   

 Au fost eliberate, prin intermediul celor 7 centre de cazier,  50 073 de documente, 

dintre care 43 758 certificate de cazier judiciar, extrase și adeverințe de cazier, 4001 

copii de pe cazierul judiciar pentru instituţii din sistemul de apărare, siguranţă şi ordine 

publică ori justiţie, 2314 situaţii generale judiciare rezumat . 

   În anul 2019, urmare aplicării cu fermitate a prevederilor legii și în baza 

administrării probatoriului,  au fost dispuse 444 măsuri preventive privative de libertate 

(ordonanțe de reținere) față de 317 în anul precedent. 

Prin prezentarea rezultatelor obținute de I.P.J Gorj, se constată că activitatea 

managerială a fost orientată pe eficientizarea modului de gestionare a resurselor umane şi 

materiale pentru asigurarea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, combaterea 

infracţionalităţii şi creşterea calităţii serviciului poliţienesc. 

 Apreciem  activitatea foarte bună,  desfășurată de către lucrătorii  Inspectoratului 

de Poliție Județean Gorj, în anul 2019 și eforturile depuse pentru  menținerea unui climat 

de ordine și siguranță publică pe raza de competenţă,  și nu în ultimul rând colaborarea  

eficientă cu această instituție. 
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