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Referindu-se la obiec-
ti vele strategice cuprin-
se în Plan pentru anul în 
curs, Doru Marius Iacobuș 
- inspector șef al Inspec-
toratului de Poliţie al ju-
deţului Ilfov a vorbit des-
pre creșterea gradului de 
siguranţă și protecţie pen-
tru cetăţeni, prin prote-
jarea persoanei, patri-
moniului, siguranţă stra-
dală, siguranţă rutieră și 
siguranţa transporturilor; 
despre prevenirea și com-
baterea infracţionalităţii 
organizate și transfron-
taliere,  destructurarea 
gru  purilor/grupărilor in-
fracţionale; asigurarea 
climatului de legalita-
te mediului de afaceri - 
prin combaterea evaziu-
nii fiscale, contrabandei, 
corupţiei, contrafacerii de 
mărfuri, a infracţiunilor 
din domeniul achiziţiilor 
publice, precum și prin 
protecţia intereselor fi-
nanciare ale UE; dar și 
despre asigurarea resur-
selor umane, a mijloace-
lor materiale, financiare 
și informaţionale necesa-
re dezvoltării și menţinerii 
capacităţii operaţionale a 
Poliţiei.

În continuare, in-
spectorul șef al IPJ Ilfov 
a prezentat membrilor 
ATOP analiza activităţilor 
desfășurate în cursul anu-
lui trecut de către IPJ Il-
fov, precizând de la înce-
put că infracţionalitatea 
sesizată a scăzut în 2018, 
comparativ cu 2017, cu 
4,7% (de la 13.692 la 
13.045 fapte). Astfel, au 
fost înregistrate scăderi 
în toate cele 3 categorii 
de infracţiuni - de 0,6% 

la infracţiunile judiciare, 
12,69% la cele econo-
mice și de 14,2% la cele 
de altă natură. Cele mai 
multe infracţiuni sesiza-
te au fost comise în me-
diul rural (6.822 - repre-
zentând 52% din total). 
Dintre poliţiile de oraș 
(P.O.) cea mai semnifica-
tivă scădere a fost înre-
gistrată de P.O. Popești-
Leordeni, cu un procent 
de 12,5%. Au fost înre-
gistrate creșteri semni-
ficative din punct de ve-
dere al infracţiunilor sesi-
zate pe raza P.O. Pante-
limon (22,5% - 340 fap-
te în plus), P.O. Volun-
tari (20,7% - 363 fapte) 
și P.O. Bragadiru (6,7% 
- cu 88 fapte mai mult 
în 2018 faţă de 2017). 
Referitor la principalele 
infracţiuni judiciare sesi-
zate, cel mai mare număr 
de fapte s-a înregistrat 
în cazul lovirilor (2.391, 
mai multe cu 9,2% faţă 
de 2017), dar au fost în-
registrate scăderi în ca-
drul infracţiunilor de tâl-
hărie (cu 17,7% mai 
puţine anul trecut faţă de 
2017) și furturilor din au-
to (cu 9 mai puţine fap-
te anul trecut faţă de 
acum doi ani). Au fost 
înregistrate, din păcate, 
creșteri semnificative la 
infracţiunile de furt prin 
efracţie (cu 86,9% mai 
multe anul trecut faţă 
de 2017 sau 60 de fap-
te în plus), furt de com-
ponente (o creștere de 
38,3% în 2018, 28 de 
fapte în plus) și furturi 
de auto (25% creștere 
sau 9 fapte mai mult 
în 2018 faţă de 2017). 

Pentru infracţiunea de 
omor, creșterea a fost de 
100%, de la 3 omoruri în 
2017 la 6 omoruri anul 
trecut, iar una dintre fap-
te a rămas cu autor nei-
dentificat, petrecându-se 
aproape de finele anului 
2018 și nefind finalizată 
cercetarea.

Alte infracţiuni sesi-
zate la nivelul judeţului 
Ilfov au fost, în 2018, 
vătămarea corpora-
lă din culpă (800 fapte), 
ameninţarea (626 fapte), 
înșelăciunea (460), dis-
trugerea (1.001), condu-
cere vehicule neînmatri-
culate (67), conducere 
fără permis (458), condu-
cere sub influenţa băutu-
rilor alcoolice (245), refuz 
probe biologice (43 fap-
te), nerespectarea regi-
mului armelor (91), eva-
ziune fiscală (165).

La categoria infrac-
ţiuni contra siguranţei cir-
culaţiei pe drumurile pu-
blice s-au menţionat 145 
fapte - cele mai multe 
dintre ele - 67 - fiind de 
conducere a unui vehicul 
fără permis de conduce-
re (art. 335 CP), urmate 

de conducerea unui vehi-
cul sub influenţa alcoolu-
lui sau a altor substanţe 
(art. 336 CP) - 66 fapte. 
Din punct de vedere al 
infracţiunilor stradale se-
sizate, la nivelul IPJ Ilfov 
s-a observat o scădere, 
faţă de 2017 (cu 3,8%). 
Numărul măsurilor pre-
ventive a fost anul trecut 
în creștere (cu 24 măsuri 
preventive mai mult faţă 
de 369 măsuri în 2017), 
cât și numărul persoane-

lor arestate, cu 5 arestaţi 
preventiv mai mult faţă 
de 2017 (137 în 2017).

Numărul infracţiuni-
lor de furt din locuinţă a 
crescut în Ilfov, în 2018, 
cu 4,5% faţă de 2017 (cu 
23 fapte mai mult, de la 
511 acum doi ani, la 534 
anul trecut). S-au înre-
gistrat creșteri importan-
te pe raza P.O. Buftea (cu 
41,3%), dar și scăderi 
de 26,4% pe raza Poliţiei 
Orășenești Bragadiru sau 

pe raza P.O. Otopeni (cu 
11 fapte mai puţin în 
2018 faţă de 2017 sau 
cu un procent de 14,4% 
mai mic). Numărul infrac-
ţiunilor de furt din au-
to au scăzut cu 2,57%, 
cele mai semnificati-
ve scăderi fiind înregis-
trate pe raza P.O. Volun-
tari. Creșteri ale numă-
rului de fapte s-au înre-
gistrat în cadrul P.O. Buf-
tea și P.O. Popești - Leor-
deni. Pentru furtul de au-
toturisme s-a precizat că 
anul trecut s-au înregis-
trat 45 de fapte (pe raza 
P.O. Voluntari creșterea 
a fost de 100%, de la 5 
fapte în 2017, la 10 fapte 
în 2018). 17 autoturisme 
au fost recuperate.

Cele mai multe sesi-
zări de natură penală cu 
autor necunoscut (AN) 
 s-au făcut pentru furturi 
din locuinţe și pentru dis-
trugere, iar cele mai multe 
dosare cu AN (dintr-un to-
tal de 2.551 în anul 2018) 
au fost soluţionate de că-
tre P.O. Măgurele (432).

Activitatea IPJ Ilfov şi ISUB-If în 2018, în analiza ATOP Ilfov
 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a județului a aprobat proiectul de Plan Strategic pentru 2019

Doru Marius Iacobuş, inspector 
şef al Inspectoratului de Poliţie 
al judeţului Ilfov

În prima ședință din 2019 a Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Ilfov 
a fost aprobat proiectul de Plan Strategic 
al Autorității, pe anul în curs, document 
care cuprinde principalele obiective ce 
trebuie îndeplinite de unitatea de poliție 
ilfoveană și indicatorii de performanță 
minimali.

Carmen ISTRATE

”Comparativ cu 
2017, în 2018 a crescut 
cu 25,05% numărul in-
tervenţiilor la ajutor me-
dical de urgenţă, de la 
9.896 la 12.375 și, din fe-
ricire, a scăzut cu 6,07% 
numărul de incendii - de 
la 461 în 2017, la 433 în 
2018”, a explicat inspecto-
rul șef ISUBIf.

Referindu-se la tim-
pii operativi înregistraţi 
în intervenţii, Orlando-
Cătălin Șchiopu a vorbit 
despre o durată medie 
a intervenţiei la incendii, 
pe grupuri, de 1h:46 min 
și o durată a deplasări-
lor la incendii, pe grupuri, 
de 13:19 min. Pentru 
SMURD, pe grupuri, du-
rata medie a intervenţiilor 
a fost de 59:00 min, iar 
durata medie a deplasări-
lor SMURD, pe grupuri, a 
fost de 13:26 min.

Pentru incendii - ce-
le mai multe evenimen-
te au avut drept cauză 
defecţiuni ale instalaţiilor 
electrice (159), dar și fu-

matul (125 de incendii). 
38 de persoane au de-
cedat în 2018 în incendii 
produse în Ilfov, iar 188 
au fost rănite. Au fost sal-
vate bunuri în valoare de 
37.177.300 lei.

Intervenții de 
amploare, la 
incendii

Pe luni ale anului tre-
cut, s-au menţionat ca 
intervenţii de amploare 
cele de la incendiul produs 
în str. Complex Pacea 31, 
Ciolpani (în ianuarie 2018) 
- incendiu la o casă parti-
culară, nelocuită, unde au 
intervenit 23 de cadre mi-
litare. Apoi, în februarie - 
incendiul produs la o ca-
să particulară din str. Gura 
Leului 1, sat Roșu, comu-
na Chiajna sau cel produs 
la o hală din str. Biruinţei 
102, Pantelimon; în martie 
- incendiul din str. Mioriţei 
46, Pantelimon, apoi, în 
lunile aprilie și mai - incen-
diile de vegetaţie produse 

la intersecţia localităţilor 
Popești - Leordeni cu Șos. 
de Centură sau cele două 
produse în Șindriliţa, Gă-
neasa. Tot în mai s-a in-
tervenit la incendiul pro-
dus la o casă particula-
ră de pe Șos. Giurgiului 
188, Jilava și, în luna iu-
nie, tot în Jilava (str. Ana 
Ipătescu 44), s-a interve-
nit prompt la explozia pro-
dusă la SC Presto Serv 
General SA, urmată de in-
cendiu la un rezervor cu 
combustibil greu. 38 de 
cadre militare au interve-

nit pe 12 iulie 2018 la in-
cendiul din str. Anul 1864, 
sat Roșu, comuna Chiajna 
și tot 38, în luna august, 
la incendiul produs în str. 
Calea București 201, Nuci, 
la Primăria din localita-
te. În august și septem-
brie 2018 s-a intervenit 
pentru stingerea incendi-
ilor de vegetaţie din Pan-
telimon și din localita-
tea Zurbaua (în acest ul-
tim caz fiind vorba și de 
un tractor agricol care se 
afla pe câmpul care a lu-
at foc, iar șoferul acestuia 

a fost găsit carbonizat). În 
octombrie a fost, din nou, 
o intervenţie de amploa-
re, la incendiul din str. Gă-
rii 32, Moara Vlăsiei, pro-
dus la o casă particulară 
ce ardea pe o suprafaţă 
de circa 500 mp, dar și 
o altă intervenţie impor-
tantă pentru stingerea 
incendiului de vegetaţie 
declanșat în zona str. Sa-
barului 1, Jilava.

Sfârșitul de an 2018 
a adus pentru pompierii 
de la ISUBIf 2 intervenţii 
foarte ample - în noiem-

brie, la incendiul produs 
la SC Angst SRL, Șos. Bu-
curești - Târgoviște 193, 
Buftea și în decembrie, 
incendiul din str. Toam-
nei 4, sat Dudu, Chiajna. 
În primul caz, evenimen-
tul a constat în produce-
rea unui incendiu în zo-
na bucătăriei firmei (ca-
re are ca obiect de activi-
tate producţia și prepara-
rea cărnii, precum și co-
mercializarea produselor 
alimentare), incendiu ca-
re în scurt timp s-a pro-
pagat și la acoperișul ha-
lei, prin tubulatură, arde-
rea manifestându-se vio-
lent, cu degajări mari de 
fum și gaze toxice în toa-
tă clădirea. Au intervenit 
145 de cadre militare.

Pentru stingerea in-
cendiului din decembrie 
2018, produs în Chiajna, 
care s-a manifestat cu 
flacără deschisă și dega-
jări mari de fum la inte-
riorul mansardei blocuri-
lor de locuinţe, fiind pro-
pagat și la vecinătăţi și la 
acoperiș - și despre ca-
re Jurnalul de Ilfov a re-
latat pe larg la momentul 
producerii – au intervenit 
aproape 200 de cadre mi-
litare cu dotarea specifică 
unor astfel de situaţii.

Pentru acciden-
te rutiere, datele IPJ Il-
fov pentru 2018 arată 
că faţă de 2017 numărul 
acestora a scăzut, (mai 
puţin cu 58 accidente 
pe parcursul anului tre-
cut). Însă din cele 801 
de accidente înregistra-
te în 2018, 222 au fost 
accidente grave (faţă de 
208 în 2017) soldate cu 
50 de persoane deceda-
te (din fericire, cu 15 mai 
puţine faţă de 2017). 
752 de accidente rutie-
re s-au produs în locali-
tate, iar 49 în afara aces-
tora. Totalul sancţiunilor 

contravenţionale în re-
gimul rutier, aplicate de 
Poliţia ilfoveană anul tre-
cut, a fost de 108.296, 
din care 24.208 (cea mai 
mare pondere pe cauze 
generatoare) fiind pentru 
depășirea vitezei regula-
mentare. Din această ca-
uză au și fost reţinute 
758 permise. Însă, pes-
te 2.500 de permise au 
fost reţinute pentru nea-
cordare de prioritate pi-
etonilor și 1.194 pentru 
neacordare de prioritate 
autovehiculelor.

Cele mai multe sanc-
ţiuni contravenţio nale 

(al  tele decât cele pri-
vind circulaţia rutieră) 
 s-au aplicat pentru încăl-
cări ale prevederilor Le-
gii 61/1991 - privind re-
gimul convieţuirii soci-
ale, ordinea și liniștea 
publică (15.503). Ce-
le mai multe sancţiuni 
au fost aplicate în luna 
mai 2018 (12.644), exis-
tând o medie de 10.588 
de sancţiuni aplicate lu-
nar. În 2018, la nivelul 
IPJ Ilfov au fost aplicate 
127.056 contravenţii, va-
loarea acestora fiind de 
aproximativ 37.166 mii 
lei.

A crescut numărul accidentelor rutiere grave
 Din fericire, au fost mai puține persoane decedate 

decât în 2017

ISUB-If - peste 13.000 de intervenții în 2018
Tot în cadrul primei ședințe ATOP Ilfov din 
2019, Orlando-Cătălin Șchiopu, inspector 
șef al Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență ”Dealul Spirii” București - Ilfov 
(ISUBIf) a prezentat analiza statistică a 
intervențiilor pentru județului Ilfov, în 
anul trecut, precizând că s-au înregistrat 
13.073 intervenții - din care 3.435 în 
situații de urgență și 13.073 intervenții 
SMURD. Pe tipuri de evenimente, distribuția 
intervențiilor a fost următoarea: 12.375 
ajutor medical de urgență, 433 incendii, 
3.156 alte situații de urgență, 361 asistență 
persoane și 183 acțiuni de protecție a 
comunităților.

Carmen ISTRATE
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