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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nesecret
Nr./

Ex. 1/2

INSPECTORATUL DE POLI IE AL JUDE UI NEAM

tre,

                                   INSTITU IA PREFECTULUI   JUDE UL NEAM

Urmare a solicit rii dumneavoastr  nr 3474/23.03.2022, avem onoarea s  v

comunic m urm toarele:

În anul 2021, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Neam  a avut ca obiectiv

primordial siguran a cet eanului, în condi iile în care, contextul pandemic a impus o

adaptare rapid i adecvat  a specificului activit ilor poli iene ti, atât din perspectiva

atribu iilor specifice cât i a noilor sarcini încredin ate privind supravegherea

respect rii interdic iilor stabilite pe perioada st rii de alert .

Toate aceste activit i s-au desf urat prin prisma solicitudinii i respectului fa

de cet eni, concomitent cu desf urarea activit ilor de combatere cu fermitate a

ilegalit ilor comise pe teritoriul de competen , con tientizând pe deplin faptul c

protejarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale tuturor cet enilor i garantarea

siguran ei lor reprezint  un interes na ional de securitate.

Gestionarea resurselor umane reprezint  o prioritate i s-au avut în aten ie, dou

priorit i majore: acoperirea deficitului de personal i preg tirea profesional . În acest

moment, procentul de ocupare a func iilor prev zute în statul de organizare este de

81,06%.

Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul prevenirii criminalit ii, în anul

2021 au fost implementare trei programe prioritare de ac iune care au vizat

perfec ionarea sistemului rela ional i prevenirea comiterii unor categorii de fapte

antisociale, fiind ini iate proiecte i campanii în domeniul prevenirii criminalit ii:
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- Programului de prevenire a infrac iunilor contra persoanei;

- Programul de prevenire a infrac iunilor contra patrimoniului;

- Programului de prevenire a violen ei în familie i a agresiunilor de natur

sexual ;

În anul 2021, poli tii Inspectoratului de Poli ie Jude ean Neam  au dispus m suri

ferme pentru combaterea infrac ionalit ii, fapt pentru care a fost înregistrat  o

diminuare cu 5,53% a criminalit ii sesizate, comparativ cu perioada similar  a anului

trecut.

Distribu ia infrac iunilor sesizate, pe categorii de infrac iuni, a înregistrat

urm toarea dinamic :

infrac iunile judiciare s-au diminuat cu 12,59 %;

infrac iunile economico-financiare cu 14,09%;

infrac iuni de alt  natur  cu 1,74%.

 Pentru cre terea gradului de siguran  a cet enilor, structurile de ordine

public  au ac ionat, în sistem integrat, cu  I.J.J. Neam , Gruparea Mobil  de Jandarmi

Bac u i Poli iile Locale, ac iunile având ca scop men inerea ordinii i lini tii publice în

comunitate.

Din analiza dinamicii infrac ionalit ii stradale  a reie it faptul c  la nivelul

jude ului Neam , în anul 2021 au fost înregistrat 531 de infrac iuni sesizate.

Pentru prevenirea i combaterea fenomenului infrac ional, poli tii au

întreprins numeroase activit i de men inere a ordinii publice, printre care men ion m

22.817 interven ii la evenimente, dintre care 7.926 în mediul urban i 14.889 în mediul

rural, fiind constatate 879 de infrac iuni în flagrant delict.

În privin a criminalit ii contra patrimoniului,  în anul 2021, comparativ cu anul

2020, infrac ionalitatea sesizat  prezint  o diminuare de 9,50 %, furturile având

ponderea cea mai mare în cadrul acestei categorii, fiind înregistrat  o sc dere de 19,22

% fa  de anul precedent.
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De asemenea, pentru prevenirea violen ei în familie, poli tii au emise

341 ordine de protec ie provizorii.

Pentru deservirea comunit ii, au fost emise 42.334 de certificate de cazier

judiciar, precum i 1.098 de adeverin e de integritate comportamental , în conformitate

cu prevederile Legii nr. 118/2019.

În anul 2021, în ceea ce prive te criminalitatea economico-financiar , au fost

solu ionate 517 de dosare penale. În referire la indicatorii de performan  ob inu i, se

remarc  52 de propuneri de trimitere în judecat i 25 de rechizitorii.  În cadrul

dosarelor penale aflate în instrumentare a fost recuperat un prejudiciu de 5.770.200 de

lei, prin instituirea de m suri asigur torii.

Referitor la activit ile de investigare a criminalit ii, au fost solu ionate 15.551

de dosare penale, fiind dispuse 188 de m suri preventive.

În cursul anului 2021 au fost efectuate 2.517 cercet ri ale locului faptei, fiind

ridicate 1.111 de urme papilare, 580 de înscrisuri, 757 de urme biologice i 8.832 de alte

categorii de urme (form , materie, etc), fiind examinate 6.609 materiale litigiu –

compara ie. Prin activit i specifice, valorificând urmele ridicate cu ocazia cercet rilor

la fa a locului, examinând documentele în litigiu sau obiectele corp – delict puse la

dispozi ie pentru expertizare,  au fost realizate 107 identific ri.

Totodat , au fost desf urate activit i specifice fa  de persoanele urm rite, fiind

depistate 66 de persoane pe numele c rora era emise mandate de executarea a pedepsei

închisorii i 6 care posedau mandate europene de arestare, sub coordonarea procurorilor

din cadrul Parchetului de pe lâng  Curtea de Apel Bac u. De asemenea, alte 11

persoane care posedau mandate de arestare preventive au fost încarcerate de poli ti.

Pe linia armelor, explozivilor i substan elor periculoase, au fost desf urate 514

de ac iuni i controale, în cadrul c rora au fost constatate 70 de infrac iuni, fiind aplicate

58 de sanc iuni contraven ionale în valoare de 34.603 lei.

În cadrul activit ilor preventive au fost identificate i ridicate, în vederea

confisc rii, 43 de arme de foc, 191 de kilograme de materii explozive i articole
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pirotehnice, 352 de kilograme de substan e i produse chimice periculoase, 58 de

kilograme de carne de vânat i 10 trofee de vânat.

În domeniul silvic, în cooperare cu institu iile cu atribu ii în acest domeniu, au

fost desf urate ac iuni i controale în fondul forestier, pe linia provenien ei, prelucr rii,

depozit rii i valorific rii materialului lemnos i pe linia legalit ii transportului

materialului lemnos, fiind constatate 369 de infrac iuni la regimul silvic i fiind aplicate

247 de contraven ii la Legea nr. 171/2010, în valoare total  de 467.000 de lei.

De asemenea, s-a dispus confiscarea cantit ii de 1.413,93 metri cubi material

lemnos, în valoare total  de 373.290 de lei i indisponibilizarea a 8 atelaje hipo, precum

i altor bunuri folosite la comiterea de infrac iuni sau contraven ii.

În domeniul piscicol au fost organizate 238 de controale pe linia prevenirii i

combaterii faptelor ilegale din domeniul piscicol, fiind constatate, în flagrant delict, 18

infrac iuni prev zute de legisla ia în vigoare.  De asemenea, s-a dispus confiscarea a 16

plase de pescuit de tip monofilament, 3 plase de pescuit din fir textil, 6 unelte de pescuit

i a 119 kilograme de pe te.

În ceea ce prive te activitatea lupt torilor pentru ac iuni speciale, în perioada

analizat , au fost asigurate 46 de misiuni de paz i escort , 41 de interven ii rapide la

evenimente, 42 de st ri conflictuale aplanate, 86 perchezi ii, 8 particip ri la m suri de

ordine cu ocazia manifest rilor sportive, culturale etc., 21 de mandate de aducere

executate i 13 mandate de executare a pedepsei închisorii puse în aplicare. De

asemenea, lupt torii pentru ac iuni speciale au desf urat 12 activit i de negociere.

Pe linie rutier , prioritatea poli tilor Inspectoratului de Poli ie Jude ean r mâne

prevenirea i reducerea accidentelor de circula ie grave, cât i a consecin elor acestora.

În ceea ce prive te riscul rutier, în perioada analizat , pe raza jude ului Neam , s-a

înregistrat o majorare cu 8,87% a accidentelor de circula ie. În privin a consecin elor

acestora s-a înregistrat urm toarea dinamic : - 24,39 % în rândul persoanelor decedate, -

67,35 % persoane r nite grav i +26,34% persoane r nite u or.

În ceea ce prive te asigurarea managementului comunic rii, au fost organizate i

desf urate numeroase campanii i evenimente publice, toate având ca scop
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îmbun irea imaginii institu ionale: ,,Aripi invizibile”, ,,Când? Unde? Cum? Cine? De

ce? Pe în elesul copiilor”, ,,Selfie în siguran ”,   ,,Pauz  cu tâlc”  i  ,,Jurnalul unui

poli ist rutier”.

Totodat , au fost stabilite i dispuse m surile necesare pentru promovarea corect

i echidistant  a serviciilor furnizate de c tre unitatea noastr , îmbun irea percep iei

cet enilor cu privire la poli ist i cre terea încrederii i respectului acestuia fa  de

institu ia poli iei.

În contextul cooper rii inter-institu ional , eviden iem buna colaborare cu toate

unit ile de parchet competente la nivel teritorial i cu celelalte structuri din Ministerul

Afacerilor Interne cu atribu ii la nivel na ional i jude ean.

În acela i timp, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Neam  a avut colabor ri inter-

institu ionale benefice cu Institu ia Prefectului, cu toate institu iile i administra iile

publice locale i jude ene, ceea ce a contribuit la atingerea obiectivelor propuse.

Având în vedere evolu iile la nivel na ional i mondial a amenin rii create de

amplitudinea r spândirii infec iilor cu COVID-19, un important volum de activitate a

vizat acest domeniu.

Inspectoratul de Poli ie Jude ean Neam  s-a pliat cu celeritate pe realit ile

determinate de aceast  situa ie, în contextul generat de adaptarea m surilor necesare

cre terii capacit ii de interven ie în prevenirea i combaterea infec iilor cu noul

coronavirus.

La nivelul jude ului au fost desf urate activit i de informare i instruire a

operatorilor economici privind actele normative care reglementeaz  m surile în

contextul pandemic i au fost efectuate verific ri care s-au circumscris în sfera

surilor legale.

Cre terea gradului de siguran  a cet eanului prin sporirea fermit ii i

men inerea sub control a fenomenului infrac ionalit ii stradale, destructurarea

grup rilor infrac ionale, men inerea sub control a infrac ionalit ii de mare violen ,

reducerea infrac ionalit ii în zona unit ilor de înv mânt, siguran a stradal , siguran a
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rutier i siguran a transporturilor; asigurarea climatului de legalitate a mediului de

afaceri i achizi ii publice prin combaterea infrac ionalit ii specifice precum i prin

protec ia intereselor financiare ale Uniunii Europene; asigurarea resurselor umane, a

mijloacelor materiale i financiare necesare dezvolt rii i men inerii capacit ii

opera ionale a Poli iei Române; prevenirea i combaterea infrac ionalit ii

transfrontaliere, cu accent pe fenomenul migra iei ilegale,  reprezint  obiectivele

stabilite de c tre Inspectoratul de Poli ie Jude ean Neam .

Priorit ile poli tilor nem eni vizeaz  cre terea gradului de siguran  a

cet eanului prin sporirea fermit ii i men inerea sub control a fenomenului

infrac ionalit ii stradale, destructurarea grup rilor infrac ionale, men inerea sub control

a infrac ionalit ii de mare violen , reducerea infrac ionalit ii în zona unit ilor de

înv mânt, siguran a stradal , siguran a rutier i siguran a transporturilor.

mâne, de asemenea, o prioritate asigurarea climatului de legalitate a mediului

de afaceri i achizi ii publice prin combaterea infrac ionalit ii specifice precum i prin

protec ia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Pentru atingerea acestor obiective Inspectoratul de Poli ie Jude ean Neam  va

continua cooperarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne la nivelul jude ului, în

scopul asigur rii unui management corespunz tor al situa iei operative.

PENTRU EFUL INSPECTORATULUI

Î/ ADJUNCT AL EFULUI INSPECTORATULUI

Comisar ef de poli ie

OSOIANU IULIAN MIHAI
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