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INFORMARE
asupra nivelului de asigurare a securităţii
şi siguranţei civice a comunităţii judeţului Arges,
pe trimestru I 2015

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa,
reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii, în scopul asigurării unui
climat de siguranţă şi securitate publică, ca organism cu rol consultativ fără
personalitate juridică, îşi desfăşoară activitatea pe lângă Consiliul Judeţean,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Arges, pentru a-şi atinge
scopul în asigurarea siguranţei şi securităţi publice colaborează cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arges, cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi
şi cu alte instituţii şi organisme care au atribuţii şi responsabilităţi în
domeniu.
Activităţile desfăşurate de efectivele Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Argeş au avut drept scop creşterea gradului de siguranţă şi protecţie

pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa
stradală, siguranţa rutieră .
In perioada ianuarie–martie 2015, la nivelul intregului judet au fost
realizate peste 2400 activităţi operative (intervenţii la evenimente, razii,
acţiuni cu efective lărgite , controale directe, etc ), ocazie cu care :
• s-au descoperit 569 infracţiuni, 57 % dintre acestea în flagrant.
• s-au aplanat 1467 stări conflictuale ( 664 intrafamiliale , 76 între grupuri
şi 727 din alte motive ) ;
• s-au desfăşurat 1173 activităţi în unităţile de învăţământ ;
• au fost identificaţi 44 minori lipsiţi de supraveghere , fiind incredinţaţi
familiilor sau instituţiilor de ocrotire);
• s-au ridicat în vederea confiscării 22 arme , 456 buc. muniţie şi 496 m.c.
material lemnos;
• au fost înregistrate 5886 apeluri prin SUAU 112 , un număr de 3825
dintre acestea necesitând intervenţia poliţiei (65%). In 72 % din cazuri,
deplasarea s-a realizat în maxim 10 minute de la sesizare.
• Au fost identificate 7 vehicule, care figurau ca fiind urmărite
internaţional.
• au fost puse in executare măsuri preventive pentru 62 persoane (arest la
domiciliu sau control judiciar ) ;
• au fost identificate 32 persoane aflate în urmărire generală (12 cu
mandate penale, o persoană cu măsura educativă a internării într-un
centru de detenţie, 16 persoane dispărute, 2 persoane cu Mandat european
de arestare şi o persoană pusă în urmărire de I.P.J. Braşov în anul 1998 ,
fiind condamnată la o pedeapsă de 17 ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de omor.

• pe linia combaterii traficului ilicit cu ţigarete şi produse din tutun au
fost constatate 29 infracţiuni şi s-au ridicat în vederea confiscării
26.600 ţigarete
• pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor ,
infracţiunilor privind achiziţiile publice şi corupţie s-au efectuat 40
percheziţii în urma cărora au fost reţinuţi 8 suspecţi şi s-a luat
măsura controlului judiciar faţă alţi doi suspecţi ;
• în domeniul combaterii evaziunii fiscale cu produse de panificaţie au
fost descoperite 16 infracţiuni , s-au ridicat în vederea confiscării
produse în

valoare de

31.470 lei şi s-au aplicat

354 sancţiuni

contravenţionale în valoare de 237.100 lei
• au fost constatate 124 infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere ( 38
pentru alcoolemie peste limita admisă ) şi 16.766 contravenţii (15.020
comise de conducătorii auto şi 1682 comise de pietoni )şi au fost
reţinute în vederea suspendării 1317 permise de conducere . Un
număr de 460 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru
nerespectarea prevederilor legale privind transportul public de
persoane .
Ca urmare a activităţilor de prevenire si combatere a
criminalităţii, in trimestrul I 2015, din punct de vedere al evolutiei starii
infractionale se constata următoarele:

Au fost sesizate 4314 infracţiuni , cu 4,3o % mai multe decât în trim.I
2014 ; Infracţiunile sesizate în mediul urban au crescut cu 12,65% , iar
cele sesizate în mediul rural au scăzut cu 4,61%

În domeniul economico-financiar , a crescut numărul infracţiunilor de
evaziune fiscală

cu 10%, al

infracţiunilor de fals

cu 33% şi al

infracţiunilor prevăzute de Codul Silvic cu 25,4%.
Numărul faptelor penale comise in mediul stradal s-a diminuat cu
5,6%, majoritatea fiind sesizate in municipii si orase ( 95% ).
Furtul

şi lovirile şi alte violenţe sunt două dintre categoriile de

infracţiuni cel mai frecvent sesizate , însă în trim.I. a.c. aceste genuri de
fapte inregistrează o scădere de 5,1 % şi respectiv 1,5% .
la

nivelul judeţului

Argeş înşelăciunile comise prin metodele

“PREMIU TELEFONIC” şi “ACCIDENTUL”, care reprezentau un
fenomen în anii precedenţi, nu mai sunt uzitate de autorii infracţiunilor,
fapt datorat atât identificării şi probării activităţii infracţionale a autorilor,
cât şi campaniilor preventive şi de informare a cetăţenilor.
infracţiunile comise cu mare violenţă se menţin la aceleaşi valori din
trim.I. 2014, respectiv 4 fapte (3 omoruri şi 1 tentativă de omor) , 2 dintre
acestea fiind comise în mediul rural. Nu au fost înregistrate omoruri
comise cu arme de foc, la comandă sau pentru reglare de conturi.
Au fost sesizate 15 infracţiuni comise în incinta unităţilor de
învăţământ ( 11 în urban şi 4 în rural) , în creştere cu 4 infracţiuni faţă de
anul precedent . Majoritatea sunt fapte de loviri si alte violenţe(8), urmate
de furturi(4) . Pe parcursul celor trei luni nu s-au înregistrat evenimente
grave sau cu impact mediatic în unităţi de învăţământ ori

zonele

adiacente acestora.
Pe raza judeţului Argeş ,în 3 luni 2015 , s-au produs 47 accidente de
circulaţie cu consecinţe grave (cu 9 evenimente mai puţin decât în 3 luni
2014), soldate cu 10 persoane decedate (+2) şi 42 persoane grav rănite (11). Spre deosebire de anii precedenţi , când viteza excesivă reprezenta

cauza principală de producere a accidentelor rutiere grave, în trim.I.a.c.
majoritatea acestor evenimente s-au produs din cauza

„ traversării

neregulamentare” (11).
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