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Principalele repere ale activității pentru 2018

actualitateactualitate

La eveniment au fost 
invitați să participe Ma-
rius Cristian Ghincea, pre-
fectul județului Ilfov, sub-
prefectul Lau renția Torto-
ra, vicepreședintele Con 
siliului Județean Ilfov (CJI) 
și președinte al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publi-
că (ATOP) Ilfov, Rizia Tu-

dorache, dar și numeroși 
reprezentanți ai Poliției Ro-
mâne și ai altor structuri 
din Poliția Română, cât și 
reprezentanți ai instanțelor 
și parchetelor militare și ci-
vile și instituțiilor publice 
din județ. 

După momentul so-
lemn și emoționant al in-

tonării Imnului Național, 
a început prezentarea ra-
portului. Și aici trebuie 
evidențiat faptul că toți 
cei prezenți au fost mai 
întâi puși la curent cu 
particularitățile Ilfovului, 
care a redevenit județ din 
anul 1996.

Un județ dinamic
Pentru a putea ca-

racteriza în mod obiec-
tiv specificitatea acestui 
județ, relevante sunt ur-
mătoarele repere: județul 
are o suprafață de 1.583 
km, reprezentând 0,67% 
din suprafața țării, 9 dru-
muri naționale, din care 
trei sunt introduse în cir-
cuitul european, precum 
și 25 drumuri județene. 
Județul Ilfov are opt 
orașe, o stațiune (Sna-
gov) și 31 comune în 
com  ponența cărora sunt 
100 de sate. Numărul de 
locuitori înregistrați es-
te de 415.000, adică cu 
4,6% mai mult decât în 
2016, dar, neoficial, se es-
timează că numărul locu-
itorilor nepermanenți este 
de aproximativ 800.000. 
În 2017, volumul lucrări-
lor de construcții a fost în 
creștere cu 10% , în timp 
ce la nivel național a scă-
zut cu 2,5%. Unul din-
tre cele mai importante 
obiective de pe teritoriul 
județului Ilfov este reac-
torul nuclear de la Măgu-
rele ”Horia Hulubei”,  un-
de a început  construcția 
celui mai puternic laser 
din lume, ceea ce va fa-
ce ca, în câțiva ani, Mă-
gurele să fie un oraș al 
tehnologiei. În județul Il-
fov este amplasat Aero-

portul Internațional Henry 
Coandă, ceea ce implică 
un flux important de per-
soane și delegații oficiale 
pe raza de competență. 
Pe raza  județului Ilfov se 
află cele mai mari centre 
comerciale engross din 
țară, platforme logistice și 
peste 40.000 de societăți 
comerciale cu sedii sau  
puncte de lucru, Ilfov fi-
ind pe locul doi ca cifră de 
afaceri după București. 

Inspectoratul de Poli
ție al Județului Ilfov  a 
fost înființat la 15 ianuarie 
1998, fiind cel mai tânăr 
inspectorat din țară. Anul 
2017 a reprezentat o peri-
oadă complexă din punct 
de vedere operativ și de-
osebit de importantă pen-
tru IPJ Ilfov, în calitatea 
sa de principală de entita-
te responsabilă cu asigu-
rarea stării de securitate 
publică a județului Ilfov. 

IPJ Ilfov este organi-
zat printro structură la 
nivel central, căreia îi sunt 
subordonate opt structuri 
orășenești și o poliție de 
stațiune, fiecare având 
arondate în responsabi-
litate posturile comunale 
de poliție. 

Viața tumultoasă a 
județului face ca poliția 
județeană să fie prezen-
tă acolo unde necesita-
tea o cere, participă la 

menținerea ordinii publi-
ce, coordonează traficul 
rutier, previne și comba-
te infracțiunile de orice 
gen, gestionează printr
un punct de comandă și 
control dispozitivele din 
teritoriu, intervine activ și 
în forță în situația produ-
cerii de infracțiuni, docu-
mentează și destructurea-
ză grupările infracționale, 
cooperează cu cetățenii 
de toate vârstele în vede-
rea prevenirii infracțiunilor 
în școli sau pe stradă, ori 
planificând strategii și 
mo dalități de acțiune. 

În perioada analiza-
tă, pe raza județului  sau 
desfășurat o multitudi-
ne de activități culturale, 
sportive și politice. Con-
centrată pe o filieră a unui 
serviciu public cetățenesc 
de calitate, IPJ Ilfov a pus 
în practică Planul Strate-
gic pe sectorul de acti-
vitate a ordinii publice și 
siguranței cetățeanului, 
fapt care a impus defini
rea obictivelor specifice 
ce trebuie atinse, între 
care creșterea gradului de 
siguranță pentru cetățeni, 
aplicarea legii împotriva 
infracționalității, în speci-
al, împotriva criminalității 
organizate și transfronta-
liere a terorismului, dar 
și reducerea impactu-
lui la nivelul comunității 

și persoanelor a efectelor 
criminalității și consolida-
rea managementului inte-
grat al structurilor ce con-
tribuie la menținerea or-
dinii și siguranței publice, 
respectiv prin colaborarea 
IJJ Ilfov, ISU BIF, ANAF, 
DSVSA și Crucea Roșie. 
În contextul cooperării 
interinstituționale a fost 
remarcat sprijinul acordat 
de Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică Ilfov în 
asigurarea climatului de 
ordine și siguranță rutie-
ră la nivelul județului Ilfov 
prin dotarea cu 3 echipa-
mente de de verificare a 
sistemelor TAHOGRAF  la 
vehicule de transport per-
soane și marfă, beneficiar 
fiind Serviciul Rutier Ilfov.

Peste 26.000 de 
apeluri la 112

Raportul a mai 
evidențiat dinamica dez-
voltării instituționale prin 
resursele umane, cu 
un grad de ocupare de 
83,56%, și o medie de 
vârstă 34 de ani.  La ca-
pitolul ”Bunuri și Servi-
cii”, raportul a arătat că 
24% din parcul auto are 
o vechime de peste 10 
ani, un rulaj în 2017 de 
3.850.111 km, iar 41% 
din parcul auto a parcurs 
peste 250.000 km, rulajul 

mediu lunar per mașină 
fiind de 1.478 km.

În pivința manage-
mentului resurselor IT, ra-
portul menționează exis
tența unei camere tehni-
ce la standarde moderne, 
o rețea formată din pes-
te 400 stații de lucru în 51 
locații – 80% cu durata 
de funcționare îndeplinită, 
peste 500 stații radio fixe, 
mobile și portabile, 4 noi 
aplicații, operaționalizate 
și implementarea unor 
apli cații rapoarte de in
tervenție tehnică de cal-
cul și consumabile.

În privința Centrului 
operațional, în 2017 au 
fost înregistrate 12.496 
evenimente monitoriza-
te din care 310 misiuni de 
asigurare a ordinii cu oca-
zia manifestărilor publice, 
42 planuri de măsuri în-
tocmite și executate.

Au fost înregistrate 
26.113 de apeluri la 112, 
în privința ponderii, con-
statânduse faptul că în 
perioada verii se înregis-
trează o creștere a apelu-
rilor de urgență cu apro-
ximativ 30% față de pe-
rioada tomană/iarnă și 
cu 51% față de începutul 
anului. 

La capitolul ”Preveni-
rea criminalității”, obiec-
tivele IPJ Ilfov pe seg-
mentul prevenirii în anul 

2017 au fost reducerea 
vulnerabilității minorilor la 
comiterea de fapte pena-
le/victimizare și reducerea 
vulnerabilității cetățenilor 
la victimizare, în cazul 
infracțiunilor de furt.

Pentru prevenirea cri
mi nalității au fost încheiate 
21 protocoale de colabora-
re în parteneriat cu socie-
tatea civilă, au avut loc 57 
de activități realizate în co-
laborare cu autorități pu-
blice locale, 89 de activități 
realizate în colaborare cu 
unitățile de învățământ, 24 
articole publicate în presa 
scrisă și 13.500 benefici-
ari din proiect, activități de 
prevenire. 

Cele mai importante 
proiecte derulate pentru 
prevenirea criminalității 
au vizat prevenirea in frac
țiunilor de furt, preveni-
rea delicvenței juvenile și 
a victimizării minorilor și a 
infracțiunilor cu violență.

Infracționalitatea 
a scăzut, în 2017 

Infracționalitatea se-
sizată a fost de 13.692 
fapte, ceea ce reprezin-
tă o scădere cu 3,9% 
față de anul 2016. Efici-
etizarea măsurilor dispu-
se a condus și la scăderea 
infracțiunilor stradale, față 
de anul 2016, cu 4,04%.

Volumul criminalității 
de natură juriciară sesi-
zate a crescut cu 5,92%, 
situație datorată în princi-
pal creșterii înregistrate în 
rândul infracțiunilor de lo-
viri sau alte violențe. Vo-
lumul criminalității econo-
micfinanciare sesizate a 
scăzut cu 16%. 

În privința criminalită
ții stradale,  numărul in frac 
țiunilor a  cunoscut o scă
dere compara tiv cu anul 
2016, de la 488, la 451, fi-
ind prinși în flagrant 623 
infractori. Se evidențiază 
o creș tere a sancțiunilor 
contravenționale aplica-
te în perioada de referință 
față de perioada similară a 
anului precedent, respec-
tiv 19.450.

Analiza statisticii la 
nivel național arată că 
infracționalitatea strada-
lă în județul Ilfov se si-
tuează la un nivel scă-
zut, înregistrânduse o 
 rată a criminalității de 139 
infracțiuni la 100.000 de 
locuitori. 

În privința siguranței 
traficului rutier, activitățile 
Serviciului Rutier sau 
axat pe prevenirea și 
com baterea principalelor 
cauze generatoare de ac-
cidente rutiere, fiind or-
ganizate 231 acțiuni pe 
indisciplină pietoni, pe li-
nie de viteză și prioritate 

auto dar și 24 de acțiuni 
pe linie de consum bău-
turi alcoolice. Au fost apli-
cate 91.427 de sancțiuni 
contravenționale și au 
fost reținute 7.618 per-
mise de conducere auto 
și retrase 4.510 certifica-
te de înmatriculare. Păs-
trînduse în aceeași zonă 
a traficului rutier, raportul 
arată înregistrarea a 207 
accidente rutiere grave, 
soldate cu 65 de morți, 
183 răniți grav și 77 răniți 
ușor. Se constată o scă-
dere a numărului de acci-
dente față de anul 2016, 
fiind înregistrate 843 do-
sare penale cu autor cu-
noscut și 22 dosare pena-
le cu autor necunoscut, 3 
primite de la alte instituții 
și 35 ca urmare a acciden-
telor rutiere produse pe 
raza județului. 

La capitolul ”Infrac
țio nalitate de natură ju-
ridicară”, raportul a înre-
gistrat o scădere a nu-
mărului de infracțiuni 
de furt din locuință cu 
3,74%, față de 2016, la 
fel o scădere cu 15,81% 
a infracțiunilor de furt din 
societăți comerciale, în 
vreme ce infracțiunile de 
furt din auto au crescut 
cu 11,46%, cea mai sem-
nificativă creștere fiind în 
Otopeni.

Destructurarea gru-
părilor infracționale sa 
tradus prin identificarea 
unui număr de 18 gru-
pări infracționale din care 
făceau parte 134 de per-
soane.

În privința crimi nalității 
economicfinanciare se 
constată un trend descen-
dent față de 2016, cu 2%, 
de la 835 la 819 unități, cu 
16% mai puțin fapte sesi-
zate față de 2016. 

Prejudiciul recupe-
rat de polițiștii din Ilfov în 
2017 a ajuns la 12.988.730 
lei din care 8.003.380 în 
cont bancar. Sancțiunile 
contravenționale aplica-
te au fost în cuantum de 
3.434.500 lei, iar bunuri 
confiscate în valoare de 

500.800 lei.
În privința combate-

rii criminalității organiza-
te, infracționalitatea se-
sizată în domeniul de 
referință a cunoscut o 
scădere de 5,26%, de la 
285 infracțiuni sesizate 
în 2016, la 270 în 2017. 
Au fost organizate și sau 
desfășurat 22 acțiuni ope-
rative, 45 percheziții do-
micilare, acțiuni ce au con-
dus la arestarea a 33 per-
soane suspecte de comi-
terea unor infracțiuni. În 
2017, au fost destructura-
te 4 grupări infracționale 
și au fost întocmite 22 re-
chizitorii. 

În domeniul Crimina-
listicii, polițiștii din Ilfov 
au efectuat 1.095 cerce-
tări la fața locului, au ri-
dicat peste 60.000 de ur-
me, 142 probe biologice 
de la persoane, 561 de 
acțiuni de amprentare și 
fotografiere de persoane.

Acțiunile speciale au 
numărat 463 misiuni or-
donate, între care 95 
percheziții, 174 escorte, 
10 transporturi speciale, 5 
acțiuni de prindere în fla-
grant.

Inspectorul general 
al Poliției Române, ches-
tor principal de Poliție 
Alexandru Cătălin Ioniță, 
inspectorul general al 
Poliției Române, ia felici-
tat, prin intermediul unui 
mesaj, pe polițiștii din Il-
fov, cu ocazia evaluă-
rii activității, îndemnân-
dui săși desfășoare și în 
continuare activitatea în 
condiții optime în scopul 
de a sprijin cetățeanul.

Rizia Tudorache, vice
pre  ședintele Con siliului 
Ju  dețean Ilfov (CJI) și 
pre ședinte al Autorității 
Te ritoriale de Ordine Pu-
blică (ATOP) Ilfov, a spus 
că este onorat să par-
ticipe la bilanțul IPJ Il-
fov adresând felicitări și 
mulțumiri, în numele său 
și al Consiliului Județean 
pentru rezultatele deose-
bite obținute. ”Din pre-
zentare și prezentări-

le lunare, sunt la curent 
că infracționalitatea în Il-
fov este în scădere și as-
ta se datorează dumnea-
voastră. Suntem bucuroși 
că pe raza județului nos-
tru își desfășoară activi-
tatea oameni competenți, 
devotați acestei meserii, 
asigurând un climat de or-
dine publică și siguranță 
națională pentru toți ce
tățenii”, a spus Rizia Tu-
dorache, menționând că 
trebuie aduse în atenție 
câteva elemente speci-
fice județului ce supor-
tă în fiecare zi tranzitul 
a tot ce înseamnă intra-
re și ieșire din București, 
cu 3040.000 de noi locu-
itori anual și o dezvoltare 
foarte mare și rapidă. ”La 
noi în județ lucrurile merg 
foarte bine comparativ cu 
celelalte județe. Știu lu-
crul acesta pentru că sunt 
vicepreședinte ATOP la ni-
vel național, dar dinamica 
județului trebuie luată în 
considerare la cel mai înalt 
nivel. Stăm bine în statisti-
că doar datorită eforturilor 
pe care le depuneți per-
manent”, a concluzionat 
vicepreședintele CJ Ilfov. 

Subprefectul Lauren ția 
Tortora a mulțumit la rân-
dul său Poliției Ilfov și ca 
membru ATOP, pentru în-
treaga activitate, urând un 
an bun și cu misiuni mai 
puține și mai puțin grele.

Nu în ultimul rând, 
pefectul Marius Cristi-
an Ghincea a lăudat ide-
ea de a face un film de 
prezentare a activității, 
felicitândul pe comisa-
rul șef Iacobuș pentru 
capacitățile sale mana-
geriale: ”Sunteți un ma-
nager bun pentru că știți 
să vă vindeți marfa. Ați 
început cu prezentarea 
județului a cărui proble-
matică este imensă, dar 
prin raport rezultatele au 
fost puse în valoare prin 
prezentarea la început a 
contextului în care lucrea-
ză poliția Ilfov. Vă doresc 
succes în continuare și vă 
mulțumesc pentru ajutor.”

Inspectoratul Judeţean de Poliţie  
al judeţului Ilfov, la ceas de bilanţ
Săptămâna trecută, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție 
Ilfov, a avut loc prezentarea raportului de activitate pe anul 
2017. Concluziile evaluării activităților desfășurate anul trecut 
au fost pozitive, cms. șef Doru Marius Iacobuș - Împuternicit 
Inspector șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, 
alegând o formulă modernă de prezentare a raportului, prin 
intermediul unui material video, variantă apreciată de altfel de 
prefectul de Ilfov, Marius Cristian Ghincea.

Cristina NedelCu

 Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor atât în 
spațiul public cât și cel privat;
 Prevenirea și combaterea infracțiunilor comise de 
grupările infracționale ce acționează pe raza județului 
Ilfov;
 Asigurarea protecției patrimoniului cultural național 

și a ecosistemelor naturale naționale, combaterea 
infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului, precum 
și la regimul armelor, muniției și substanțelor periculoase;
 Combaterea evaziunii fiscale și a corupției  achizițiilor 
publice ilegale;
 Asigurarea resurselor financiare și logistice.

Laurenția Tortora, 
subprefectul 
județului Ilfov

Marius Cristian 
Ghincea, prefectul 
județului Ilfov

Rizia 
Tudorache, 
vicepreședinte 
CJ Ilfov

Cms. șef Doru 
Marius Iacobuș

Cms. șef Adrian 
Raducu Stoichici, 
director Centru 
Operațional 
IGPR
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