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                   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                         NESECRET 

                  Ex. Nr. __ 

                                                                                                                                                                             
       INSPECTORATUL GENERAL AL POLI IEI ROMÂNE                                             Nr. 715337  din 18.01.2018         

   INSPECTORATUL DE POLI IE AL JUDE ULUI GALA I                                           
           

C  t r e,  
INSTITU IA PREFECTULUI – Jude ul GALA I 

Serviciul Strategii Guvernamentale i serviciii publice Deconcentrate 

 

 La adresa dumneavoastră nr. 38 din 04.01.2018, avem onoarea să vă înaintăm în cele ce 

urmează materialul ce va fi prezentat în ședința ordinară a Comisiei de Dialog Social: 

INFORMARE 

cu privire la asigurarea climatului de ordine și siguranță publică  

pe raza județului Galați, în perioada sărbătorilor de iarnă 2017-2018 

În vederea creşterii gradului de siguranţă a cetăţeanului în contextul sărbătorilor de iarnă la 
nivelul I.P.J. Galați a fost întocmit PLANUL DE M SURI pentru asigurarea climatului de ordine 

şi siguran  public , în sezonul rece şi pe timpul s rb torilor de iarn  2017-2018 în conformitate  
cu prevederile Planului de măsuri al I.G.P.R., nr. 3716505 din 29.11.2017. 

În acest sens, s-a urmărit atingerea următoarelor obiective: 
- creșterea gradului de siguranță a cetățenilor prin îmbunătăţirea managementului şi creşterea 

capacităţii de intervenţie, precum şi consolidarea parteneriatului cu societatea civilă prin acţiuni 
preventive şi de comunicare publică;  

- creșterea vizibilității și implicit a autorității Poliţiei Române; 
- prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, de natură contravențională şi penală; 
- prevenirea tulburării ordinii publice pe timpul adunărilor publice, prin prezența activă în zonele 

aglomerate, inclusiv în zona lăcașurilor de cult în scopul descurajării comiterii de fapte 
antisociale;  

- asigurarea desfășurării unui trafic normal pe drumurile publice și adoptarea unor măsuri 
suplimentare, specifice sezonului rece pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere; 

- asigurarea intervenţiei, potrivit competenţelor, în situaţii de urgenţă; 
 
În vederea desfăşurării în condiţii de normalitate a manifestărilor publice din perioada 

sărbătorilor de iarnă, pentru diminuarea riscurilor la adresa ordinii publice şi menţinerii la un nivel 
controlabil a celor care nu pot fi eliminate, la nivelul I.P.J. Galați au fost aplicate măsurile din 
competenţă pentru adaptarea misiunilor şi acţiunilor specifice, astfel: 
            a) Pe linie de ordine public  s-a acționat în cooperare cu efective de jandarmi şi poliţia locală 
în vederea eficientizării dispozitivelor de siguranţă publică pentru prevenirea infracţionalităţii stradale 
pe raza localităţilor urbane şi rurale cu accent pe misiunile de patrulare în zonele aglomerate şi locurile 
de comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă, pe timpul desfăşurării manifestaţiilor 
publice organizate de Revelion și în zona lăcaşelor de cult, pentru prevenirea şi/sau aplanarea stărilor 
conflictuale, descurajarea elementelor infracţionale, combaterea fenomenelor cu impact stradal 
(cerşetoria, furturile, înşelăciunile etc.). 

b) Pe linie de siguran  rutier  s-a acționat prin reorientarea unor elemente de dispozitiv 
pentru realizarea unei prezenţe active pe principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de 
accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere, 
dar şi în scopul intensificării activităţilor specifice, pentru limitarea excesului de viteză şi depistarea 
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celor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice, precum și verificarea pregătirii administratorilor 
de drumuri cu mijloace tehnice şi materiale specifice de intervenţie, pentru a se manifesta mai multă 
receptivitate şi operativitate din partea acestora în ceea ce priveşte intervenţia eficientă în vederea 
menţinerii stării de viabilitate a drumurilor. 

c) Pe linie de arme, explozivi şi substan e periculoase s-au efectuat controale încrucişate la 
societăţile comerciale implicate în operațiuni cu articole pirotehnice, inclusiv la locurile de depozitare, 
în vederea stabilirii legalităţii activităților derulate, destinaţiei finale a articolelor pirotehnice, a 
stocurilor existente şi a modului de asigurare a securităţii acestora și controale în complexele 
comerciale, pieţe, târguri sau alte locuri de comercializare identificate pe raza de competenţă, pentru 
verificarea legalităţii operaţiunilor de deţinere şi comercializare către populaţie sau persoane juridice a 
articolelor pirotehnice. 
  d) Pe linie de investiga ii criminale s-au intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere 
a infracţiunilor comise cu violenţă în zona barurilor, cluburilor, locurilor de cazare şi altor locuri 
pretabile, precum şi monitorizarea stărilor conflictuale și monitorizarea grupurilor de infractori aflaţi în 
evidenţă cu furturi din locuinţe care pot acţiona în lipsa proprietarilor/chiriaşilor de la domiciliu. 
 e) Pe linie de investigare a criminalit ii economice s-au verificat agenţi economici din  
marile complexe comerciale, din pieţele şi târgurile  în care se desfăşoară activităţi comerciale nelegale 
cu: mărfuri alimentare (carne, produse din carne congelate, ouă, lapte şi altele), legume-fructe, alcool, 
băuturi alcoolice şi ţigări, obiecte ornamentale pentru sărbătorile de iarnă. 

f) Pe linie de rela ii cu mass-media s-a efectuat informarea cetăţenilor privind anumite aspecte 
ale stării infracţionale, cu accent pe măsurile şi mijloacele de ordin preventiv și s-au mediatizat 
activităţile desfăşurate de efectivele de poliţie, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, 
protecţia proprietăţii publice şi private, menţinerea climatului de ordine şi siguranţă civică. 

În perioada 25.12.2017 – 07.01.2018 s-a acționat cu o medie de 85 patrule mixte și au fost 
constatate următoarele rezultate: 

Total accidente grave : 5 din care soldate cu morți 0, răniți grav 6 
Total permise reținute : 71 

Certificate de înmatriculare retrase : 10 

Total infracțuini sesizate : 190 
Total contravenții aplicate : 858 din care Ordine Publică : 220 
          Regimul rutier : 598 
          Altele : 40 

Total valoare contravenții aplicate : 275819 lei din care Ordine Publică : 72330 lei 
                                  Regimul rutier : 185669 lei 
                                  Altele : 17820 lei 
 

     Cu deosebită stimă,   
 

 INSPECTOR EF 

Comisar șef de poliție 
 

   MOTOTOLEA CORNEL 

 
 
                            Întocmit, 
                                                           Î/ EF BIROU CENTRU OPERA IONAL 
                                                  Subcomisar de poliție 
 
                              COCU MIRCEA FLORIAN 
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