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INFORMARE
cu privire la activitatea desfăşurată,
în anul 2008 de către lucrătorii Poliţiei municipiului Roman
SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2008
Activităţi preventive
Au fost executate: 6232 (+26%) intervenţii rapide la evenimente, 492 acţiuni cu
efective lărgite (+9,3%) şi 6599 patrulări, în mare parte împreună şi cu lucrători ai
Poliţiei Comunitare.
Au fost prinşi 13 urmăriţi internaţional (+10) şi 39 urmăriţi general, depistaţi 195
vagabonzi şi cerşetori, precum şi 125 minori lipsiţi de supraveghere, 67 de părinţi
fiind sancţionaţi pentru nesupravegherea copiilor . Au fost descoperite cu ocazia
activităţilor operative 448 infracţiuni, din care 224 în flagrant şi aplicate 34732
sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a acestor contravenţii fiind de 2 920 199
lei.
S-a acţionat pentru aplanarea a 649 (+223) stări conflictuale. S-a intervenit la 5014
solicitări ale cetăţenilor, 86 % dintre acestea fiind efectuate într-un timp de sub 10
minute.
Activităţi de constatare
Activităţile specifice desfăşurate la nivelul municipiului Roman au condus la
constatarea şi începerea urmăririi penale în 1318 (+4%)infracţiuni.
Dintre acestea, 459 au fost de natură economico-financiară, 576 judiciare, iar 283 de
altă natură.
Un număr de 227 infracţiuni au fost constatate în flagrant.
Pentru infracţiunile săvârşite au fost cercetate 842 persoane (229 prinse în
flagrant). Ofiţerii de cercetare penală au emis 50 de ordonanţe de reţinere, din care
doar în 19 cazuri instanţa de judecată a emis mandate de arestare preventivă.
Totodată, au fost organizate şi executate măsuri specifice în vederea prevenirii
şi combaterii infracţiunilor de furt, vizând locurile şi zonele în care se comit frecvent
infracţiuni de acest gen ori se valorifică produsul acestora.
Pentru sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice au fost organizate 78
acţiuni, constatate 48 infracţiuni şi aplicate 5.591 sancţiuni contravenţionale.
Pentru abateri care au pus în pericol securitatea traficului, au fost reţinute 691
permise de conducere şi retrase un număr de 250 certificate de înmatriculare.
În cursul anului 2008 efectivele Poliţiei municipiului Roman au acţionat
susţinut pentru combaterea principalelor cauze generatoare ale accidentelor săvârşite
pe zona de competenţă. Acestea au fost viteza excesivă, neacordarea priorităţii de
trecere la pietoni şi la vehicule, precum şi traversarea neregulamentară a drumului
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public. Sectoarele de drum cu riscul sporit de victimizare rutieră sunt Ştefan cel Mare
(12 accidente), Bulevardul Republicii, (7 accidente), Bogdan – Dragoş (6 accidente).
Pe raza municipiului Roman s-au produs 49 de accidente, din care 24 accidente
grave, soldate cu 7 (+5) persoane decedate şi 20 de persoane rănite grav.
Cu ocazia activităţilor de prevenire a unor astfel de evenimente, poliţiştii
romaşcani au constatat 125 (+43) infracţiuni la regimul circulaţiei, au aplicat 25 702
(+34,5%) contravenţii.
În cadrul preocupării comune pentru fluidizarea şi siguranţa traficului rutier,
Primăria Roman şi Poliţia municipiului au demarat un proiect de amplasare a mai
multor camere de supraveghere a traficului rutier şi de măsurare a vitezei de
deplasare a autovehiculelor.













Criminalitatea stradală
Criminalitatea stradală a fost caracterizată de infracţiuni fără pericol social
deosebit, dar care creează o stare de disconfort în rândul cetăţenilor.
Infracţiunile stradale sesizate au cunoscut o creştere, aceasta fiind de 21%, fiind
sesizate în total 164 de fapte de acest gen, dintre 6 ziua şi 158 pe timpul nopţii.
Unul dintre factorii care au determinat acest lucru, după o scădere accentuată în
ultimii doi ani cu 65% a infracţiunilor stradale sesizate, a fost şi diminuarea cu
23% a numărului agenţilor de siguranţă publică;
Nu au fost înregistrate infracţiuni de mare violenţă (o mor, tentativă de omor,
lovituri cauzatoare de moarte) comise în stradă;
81% din infracţiunile stradale sesizate sunt infracţiuni de furt, în special furturi din
auto, 61% din total;
Infracţiunile co mise în şcoli şi în afara acestora, în care au fost implicaţi elevi se
menţin la un nivel minim, fiind sesizate 20 de astfel de infracţiuni, din care 2 loviri
şi 13 furturi.
Pentru combaterea acestui gen de infracţiuni, se impune ca şi factor de susţinere a
activităţilor de poliţie, realizarea sistemului de supraveghere video a principalelor
zone din municipiu, unde riscul de victimizare este mai mare, mai ales în condiţiile
economico – financiare ale acestui an. De remarcat faptul că în municipiul Roman
există un raport de un poliţist la 503 locuitori, în condiţiile care aceştia deservesc şi
cele 28 de comune arondate ,locuite de 117891 persoane.

Activităţi de impact ale Poliţiei municpiului Roman
La data de 04.02.2008, lucrătorii Biroului de investigare a fraudelor Roman l-au
reţinut pe numitul Popa Cezar – Ioan, care împreună cu alte 16 persoane, a fost
cercetat pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub
semnătură privată, uz de fals. Acesta a fost arestat preventiv, reţinându-se în sarcina
sa faptul că în perioada august 2005 – iunie 2007 a contractat credite bancare
neno minalizate de la mai multe instituţii bancare şi de credit, de pe raza municipiului
Roman, în valoare de 150 768 lei, folosind carnete de muncă şi adeverinţe de venit
falsificate.
 La data de 25.08.2008, în baza auto rizaţ iilor e mise de Judecăto ria Ro ma n, po liţ işt i i
romaşcani, susţinuţi de către lucrători ai Poliţiei Comunitare, Serviciului Poliţiei de
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Intervenţie Rapidă şi ai Jandarmeriei au efectuat, simultan, treisprezece percheziţii la
domiciliile mai multor grupări infracţionale, aflate în conflict şi care în perioada iunie
– august 2008, au săvârşit mai multe infracţiuni de natură a tulbura ordinea şi liniştea
publică. Au fost identificate un număr imp resionant de arme albe (cuţite, săbii, bâte
baseball, furci, etc.), precum şi un pistol cu gaze, marca „Walther”, calibru 9 mm ş i
10 cartuşe. Cercetările efectuate au condus la e miterea a trei mandate de arestare
preventivă şi trimiterea în judecată a 11 persoane.
 La data de 07.11.200 8, luc rătorii Biro ului de Invest igaţ ii C rimi na le şi a i Biro ului de
Poliţie Rurală, în urma desfăşurării unei acţiuni informativ-operative, l-au depistat şi
reţinut pe numitul TUDOSE MARIUS, care poseda mandat de arestare european,
emis de autorităţile italiene, pentru săvârşirea infracţiunilor de o mor calificat, fiind
dat în urmărire internaţională.







Riscuri identificate pentru perioada următoare
Exportul de criminalitate în statele U.E.
Creşterea nivelului sărăciei în zona de competenţă ca urmare a crizei financiare din
prezent.
Importul unor noi moduri de operare pentru infracţiuni de natură judiciară.
Efectul limitat al prevenţiei rutiere în condiţiile infrastructurii precare.
Direcţii de acţiune în perioada următoare
 creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului printr-o reacţie promptă a
poliţiştilor la sesizările cetăţenilor în scopul:
1.
protejării persoanei;
2.
protejării patrimoniului;
3.
asigurării siguranţei rutiere;
4.
asigurării siguranţei stradale.
 Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri;
 Pregătirea integrării în spaţiul Schengen.

Cu stimă,
ŞEFUL POLIŢIEI MUNICIPIULUI
COMISAR DE POLIŢIE
Constantin Dragoş Bălău
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