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EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE
 DE POLIȚIA SIBIU ÎN ANUL 2019 

I. MANDATUL ȘI OBIECTIVELE INSTITUȚIONALE

În anul 2019  obiectivele Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost cele
stabilite  în  Planul  de  activități  al  I.G.P.R.  pe  anul  2019,  Plan  ce  a vizat
implementarea obiectivelor generale ale I.G.P.R., bazate pe priorităţile rezultate din
Programul de Guvernare 2017-2020 şi din Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă
Publică 2015-2020.

II. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE

1. Gestionarea  resurselor  umane:  La  sfârșitul  anului  2019,  I.P.J.  Sibiu
avea un procent de ocupare a statului de organizare de  87,37%  (+2,14% față de anul
2018).

În anul 2019, au fost repartizați la I.P.J. Sibiu 4 absolvenți ai Academiei de
Poliție “Al. I. Cuza” București, respectiv 48 absolvenți ai școlilor de agenți de poliție,
au fost mutați de la alte unități 47 polițiști – 15 ofițeri de poliție și 32 agenți de poliție,
iar de la unitatea noastră au fost mutați la alte unități 23 polițiști -8 ofițeri de poliție și
15 agenți de poliție.

Au încetat raporturile de serviciu cu unitatea 37 lucrători.
Starea  și  practica  disciplinară:  au  fost  întocmite  26  atenţionări  scrise  pentru

deficienţe constatate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, au fost dispuse cercetări
prealabile  faţă  de  22  poliţişti;  au  fost  constatate  un  număr  total  de  17  abateri
disciplinare, fiind aplicate 10 sancţiuni, rămase definitive.
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2. Resursele financiare: Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a realizat o
execuție totală  a bugetului de cheltuieli în procent de 99,99%, finalizând exercițiul
bugetar fără arierate. Din totalul de 85.329.500 lei cheltuiți la nivelul inspectoratului,
80.821.730 au fost folosiți pentru cheltuieli de personal (94,7%), iar 4.389.310 pentru
bunuri și servicii (5,14%).

3. Resursele logistice: Au fost efectuate lucrări de reparaţii curente la sediul
unității, 5 posturi de poliție, o secție de poliție rurală, precum și lucrări de întreținere a
spațiilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă și la mai multe spații
din cadrul imobilelor administrate de IPJ Sibiu, în valoare totală de 1.047.229 lei.

Au fost achiziţionate şi repartizate bunuri materiale în valoare totală de 235.973

lei.
Au  fost  achiziţionate  echipamente  de  natura  comunicaţii  şi  informatică  în

valoare totală de  47.900,11 lei.

4. Situația  Centrului  de  Reținere  și  Arestare  Preventivă:  un  număr  de  268
persoane au fost reţinute de către lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J. Sibiu (+61 față
de anul 2018),  61 fiind arestate preventiv.  Au fost  efectuate 1.149 escorte (+280),
media lunară fiind de 95, cu un număr de 1.912 persoane escortate. 

III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ

A. Siguranța cetățeanului și evoluția fenomenului  infracțional
Anul 2019 a fost  marcat de organizarea la  Sibiu a  Summit-ului informal al

șefilor de stat  sau de guvern din U.E. (08 – 09  mai  2019), context în care s-au
desfășurat numeroase activități specifice pentru buna desfășurare a acestui eveniment,
în  colaborare  cu  celelalte  structuri  din  domeniul  ordinii  și  siguranței  publice.  De
asemenea, au fost desfășurate numeroase activități pentru gestionarea unor evenimente
importante, cum ar fi alegerile europarlamentare, alegerilor prezidențiale, Festivalul
Internațional de Teatru Sibiu etc.
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Analiza indicatorilor privind numărul de infracţiuni sesizate în perioada 2018 -

2019, pune în evidenţă următoarele concluzii: 

- în cursul anului 2019,  comparativ cu 2018, se înregistrează un trend

descendent al infracţionalităţii sesizate la nivelul I.P.J. Sibiu (-149), de la  10.636
infracţiuni la 10.487 (-1,4%);

- infracționalitatea judiciară a scăzut în cursul anului 2019 cu 262 fapte

(-3,5%) față de anul 2018;

- infracţionalitatea  economico-financiară  sesizată a  cunoscut  o  ușoară

scădere, de 7 fapte ( -0,91%) față de anul 2018; 
- Infracționalitatea de altă natură a crescut față de anul 2018 cu 67 fapte

(2,76 %), de la 2.421 la 2.488.
Activitățile operative pentru deservirea comunității la nivelul I.P.J. Sibiu sunt

reprezentate de un număr de 21.338 controale directe, 1.960 acțiuni și 1 razie. Au fost
aplicate 55.167 sancţiuni contravenţionale  în valoare totală de 22.161.100 lei. Au fost
constatate un număr de  1.555 infracțiuni din care 956 în flagrant.

Efectivele inspectoratului au intervenit la 18.636 evenimente, din care 8.856 în
mediul  urban  și  9.780  în  mediul  rural.  2.617  au  fost intervenţii  la  evenimente
semnalate prin Dispecerat/OS, 1.505 la evenimente semnalate direct, de către cetățeni,
410  la  evenimente  ca  urmare  a  sesizării  din  oficiu  și  14.104  la  solicitări  prin
S.N.U.A.U. 112.

Față de anul 2018, numărul total de intervenții în anul 2019 a crescut cu 1417
(8,22%), scăzând în mediul urban cu 1366 (-13,3%) și crescând semnificativ în mediul
rural cu 2783 (+39,7%). 

Din totalul de 14.104 solicitări prin SNUAU 112 (cu 1441 mai multe decât în
2018), 10503 sunt intervenţii până la 10 minute (74,5 %), 1861 intervenţii până la 15
minute  (13,2%),  980 intervenţii  până  la  20  minute  (7%),  760 intervenţii  peste  20
minute (5,4%), iar un număr de 2276 (16,2%) sesizări nu s-au confirmat.

Efectivele  din  sistemul  de  ordine  publică  au  acţionat  zilnic  în  patrule
independente ale poliţiei sau patrule mixte împreună cu jandarmi sau poliţişti locali,
concretizate printr-o medie zilnică de 48 patrule auto și 1 patrulă pedestră în mediul
urban, iar în mediul rural s-a acționat cu o medie zilnică  de 18 patrule auto.
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Criminalitatea stradală a scăzut față  de anul 2018 cu 57 fapte (8,21%), în
mediul urban a scăzut cu 45 infracțiuni sesizate (7,12%), de la 632 la 587 fapte, iar în
mediul rural cu 12 infracțiuni (19,35%), de la 62 la 50 infracțiuni.

Pe linia prevenirii violenţei intrafamiliale, la nivelul județului au fost sesizate
681 fapte (-108 față de 2018,789), din care, în mediul urban 408 (-46 ), iar în mediul
rural 273 (-62) fapte. Au fost emise 93 de ordine de protecție provizorii, 54 în mediul
urban și 39 în mediul rural, iar instanțele de judecată au emis 175  ordine de protecție
(cu 55 mai multe decât în 2018), 57 provenind din ordine de protecție provizorii.

Criminalitatea  în  mediul  rural  înregistrează  un  trend  descendent  al
infracţionalităţii  sesizate  cu  333  fapte,  de  la  3.452  infracţiuni  în  2018,  la  3.119
infracţiuni în 2019 (-9,64%).

Pe  linia  siguranței  rutiere  și  a  transporturilor,  comparativ  cu  anul  2018,
constatăm o ușoară scădere a numărului de accidente rutiere grave -17 (-8,67%) și a
numărului de persoane rănite grav -8 (-4,14%), dar se remarcă o creștere a numărului
de persoane decedate +12 (+35,29%)

Principalele cauze generatoare de accidente sunt: neadaptarea vitezei: 41 accidente
rutiere  soldate  cu  13  morţi,  50  răniţi  grav,  neacordarea  priorităţii  de  trecere  a

vehiculelor: 20 accidente rutiere soldate cu 1 mort  şi 21 răniţi grav și  indisciplina

pietonală: 19 accidente rutiere soldate cu 5 morţi  şi  14 răniţi grav.
Lucrătorii  de  poliție  rutieră  au  aplicat  un  număr  total  de  38.689  sancţiuni

contravenţionale la regimul rutier, cu 5.129 mai multe decât în 2018  (+13,26%).
Au fost sesizate un număr de 876 infracţiuni la regimul rutier, faţă de 849 în 2018,

(+3,02%.), iar numărul conducătorilor auto cercetați pentru comiterea infracțiunii de
conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe pe drumurile
publice a crescut de la 331 la 364 (+33),  respectiv 9,96%.

Poliția  de  proximitate  și  siguranța  comunității:  poliţiştii  de  proximitate  au
soluţionat 1.167 de dosare (-274) și  au înregistrat 1.366 sesizări,  reclamații,  petiții,
scrisori (+10).

Au fost aplanate 172 de stări conflictuale, au fost desfășurate 882 de activități în
comunitate,  au  fost  consiliate  1.302  persoane  și  au  fost  aplicate  340  de  sancțiuni
contravenționale în valoare de 99.740 lei.
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 Siguranța  în  școli:  au  fost  executate  un  număr  de  3.301  patrulări  în  zona
adiacentă unităţilor de învăţământ  preuniversitar și s-a participat la un număr de  590
de activități educativ-preventive în unitățile școlare. Au fost înregistrate un număr de
50 de infracțiuni, din care 36 de infracțiuni comise în mediul urban și 14 infracțiuni
comise în mediul rural. Din cele 50 de infracțiuni (+12 față de 2018), un număr de 43
(+8)  s-au  comis  în  incintă  și  7  (+4)  infracțiuni  au  fost  sesizate  în  zona  adiacentă
unităților școlare.

B. Combaterea criminalității

1. Criminalitatea economico-financiară:
La  nivelul  județului  Sibiu   au  fost  înregistrate  759  de  infracțiuni  de  natură

economico-financiară, au fost desfășurate activități în 1.304 dosare, fiind soluționate
571, din care 33 cu R.T.U.P.

Pe  linia  evaziunii  fiscale,  anul  2019  a  cunoscut  o  scădere  a  infracțiunilor
sesizate, în procent de -40%, de la 65 în anul 2018, la 39.

Prejudiciile recuperate în anul 2019 au fost în valoare totală de 13.809.390 lei,
din care 1.265.710 lei (numerar și cont bancar), 8.748.680 lei (măsuri asiguratorii) și
46.260  lei  (conf.  art.10  din  L241/2005),  diferența  de  3.795.000  lei  reprezentând
recuperări la emiterea R.T.U.P. sau alte recuperări. Au fost dispuse  măsuri preventive
faţă de 10 persoane care au comis infracţiuni de natură economico-financiară.

Activitatea  serviciului  înregistrează  o  creștere  deosebită  pe  linia  investigării
infracțiunilor  de  corupție,  fiind  desfășurate  activități  în  39  de  delegări  emise  în
dosarele  penale  de  procurorii  Parchetului  de  pe  lângă  Tribunalul  Sibiu  și  emise  3
rechizitorii în acest domeniu (administrație publică și sănătate). Au fost cercetate 14
persoane pentru infracțiuni de corupție, 3 inculpați fiind reținuți sau arestați preventiv.

2. Criminalitatea gravă, comisă cu violență: 
Infracţionalitatea sesizată  contra persoanei a scăzut în anul 2019 faţă  de anul

2018  cu  10,3% (-328,  de  la  3789  la  3397  infracţiuni),  infracţionalitatea  de  mare
violenţă  a  crescut  ușor  față  de  anul  2018  (+1  la  tentativă  la  omor,  respectiv  13
infracțiuni sesizate dintre care 8 infracțiuni de omor și 5 tentative la infracțiunea de
omor), iar cea de mică violenţă a scăzut cu 11,82%, de la 2935, la 2588 (-347).
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Faptele  de  lovire  sau  alte  violențe  au  scăzut  cu  273  de  fapte,  de  la  2260
infracţiuni de lovire în 2018, la 1987 infracţiuni în 2019 (-12,1%).

Au crescut infracțiunile de viol cu 6 (+16,2%) față de anul 2018, de la 37, la 43
și au scăzut infracțiunile de amenințare cu 71 (-11,5%), de la 619, la 548, respectiv
infracțiunile de șantaj cu 9 (-47,4), de la 19 la 10.

3. Criminalitatea contra patrimoniului: 
Infracţionalitatea sesizată contra patrimoniului a cunoscut în cursul anului 2019

o creștere de 1,8%, față de anul 2018 (+85, de la 4691 la 4776).
Numărul  furturilor sesizate a scăzut cu 14 (-0,5%) față  de anul 2018, dar se

remarcă o creștere semnificativă a furturilor din buzunare, de la 173 în 2018 la 218 în
2019 (+45, 26%).

Infracțiunile  de  tâlhărie  au  crescut  cu  8  faţă  de  anul  2018,  de  la  58  la  66
(+13,8%).

Se remarcă o scădere cu 5,4% a sesizărilor privind infracțiunile de înșelăciune,
de la 408 în 2018, la 386 în 2019 (-22).

4. Regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase: 
La nivelul județului Sibiu există un număr de 5020 deținători de arme. Lucrătorii

Serviciului  A.E.S.P.  au  organizat  și  executat,  în  anul  2019,  921  acțiuni,  controale
directe, patrulări și verificări pe linie de arme,explozivi și substanțe periculoase.

În  cadrul  acestor  activități  au  fost  constatate  97  infracțiuni,  s-au  aplicat  23
sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 20.310 lei, anulate 22 permise de armă
și confiscate mai multe categorii de bunuri, respectiv: arme de foc (45), muniție ( 959),
explozivi  (203,75 kg.  artificii  și  petarde),  produse de  protecția  plantelor  (24   kg),
deșeuri periculoase (2000 kg), carne vânat (825 kg).     

5. Infracționalitatea în domenii specifice – Silvicultură: 
În perioada analizată, polițiștii sibieni au acționat în baza dispozițiilor Inspectoratului General

al Poliției Române și a Planului de Acțiune ”Scutul Pădurii”, fiind organizate şi executate 237 de
acţiuni şi 341 de controale, au fost înregistrate 210 dosare penale, au fost soluționate 119, au fost
aplicate 283 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 741.700 lei, conform Legii 171/2010 şi a
fost confiscată/ridicată în vederea confiscării cantitatea de 1538,73 m.c. material lemnos, în valoare
totală de 287.376,05 lei. A fost confiscat şi indisponibilizat 1 mijloc de transport.
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6. Criminalitatea transfrontalieră: 
În anul 2019 au fost efectuate activități specifice într-un număr de 29 de delegări

în Comisii Rogatorii Internaționale și Ordine Europene de Anchetă, din care  1 Cehia,
6  Austria, 5 Polonia, 3 Ungaria , 7 Germania , 2  Bulgaria și 1 Franța, 2 Elveția, 1
Slovenia și 1 Spania.

7. Activități de urmărire și supraveghere judiciară: 
În anul 2019, la nivelul I.P.J. Sibiu, s-au primit spre executare un număr de 162

mandate/sentinte penale, au fost soluţionate un număr de 165 mandate/sentinte penale,
la sfârşitul perioadei rămânând în lucru un număr de 79 mandate/sentinte penale, cu 68
persoane condamnate ( 9 persoane posedă câte 2 mandate penale şi 1 persoană posedă
3 mandate penale), o scădere de 3 mandate penale .

Din totalul de 68 persoane, toate figurează ca puse în urmărire naţională, iar 67
figurează în urmărire internaţională.

În  perioada  analizată  au  fost  extrădate/predate  către  România  16  persoane
condamnate.

A fost reclamată dispariţia (plecarea voluntară) a unui număr de 158 persoane
(109 minori  şi  49 de adulți),  fiind puse în urmărire  naţională,  dar şi  internaţională
(minorii  obligatoriu),  a  fost  clarificată  situaţia  pentru  un  număr  de  161  persoane
urmărite (104 minori si 57 de adulți), astfel că, la sfârşitul perioadei analizate au rămas
în evidenţă  un număr de 35 de persoane dispărute (7 minori  si 28 de adulți) de la
domiciliu. 

În anul 2019, la nivelul I.P.J. Sibiu au fost primite de la organele judiciare 296
de măsuri  de  interdicţie  (214 control  judiciar  şi  82 arest  la  domiciliu).  În  aceeași
perioadă au fost ridicate măsurile de interdicţie pentru un număr de 250 de persoane
(184 control judiciar şi 66 arest la domiciliu), rămânând în supraveghere un număr de
114  persoane  cu  măsura  de  supraveghere  (80  control  judiciar  şi  34  cu  arest  la
domiciliu).

8. Dinamica lucrărilor și dosarelor penale:   
În cursul anului 2019 au fost înregistrate 11.543 de dosare penale (- 55 faţă de

anul  2018),  a  fost  începută  urmărirea  penală  conform art.  305 al.  1  C.P.P într-un
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număr de 10.020 de dosare penale, fiind începută urmărirea penală împotriva a 1.797
de suspecți (+ 224 faţă de anul 2018).  

S-au soluţionat 11.088 (+41 faţă de anul 2018) de dosare penale dintre care  884
cu RTUP, 1.221  renunţare la urmărirea penală, 7.618 clasare după IUP, 44 clasare
înainte de  IUP, 40 dosare declinate, 600 conexate, 599 dosare penale trimise altor
unităti de poliție sau parchete, 79  lucrări penale nu au fost înregistrate cu număr unic,
2 dosare penale trimise la parchet în vederea încheierii acordului de recunoaștere a
vinovăției.

Au fost scăzute din evidența dosarelor cu autor necunoscut 4.005 dosare, din
care 649 cu identificarea autorilor .

IV. ACTIVITĂȚILE STRUCTURILOR DE SUPORT

1. Criminalistică 
Lucrătorii criminalişti au fost solicitaţi la un număr de 3.597 evenimente (+131).

De la aceste evenimente au fost ridicate un total de 26.512 urme (+3.444).
Numărul total de autori identificați dactiloscopic, prin mijloace criminalistice, a

fost de 114 (+1), autori care au comis 111  fapte (+1).
În cadrul Biroului de Expertize si Constatări  Criminalistice, au fost efectuate

271 expertize şi constatări (+12), fiind supuse examinării 4.125 de materiale sau urme
(+336), în vederea formulării concluziilor.

2. Serviciul Acțiuni Speciale
Au fost  executate  un număr  de  738 de  activități  din care  573 de acțiuni  în

sprijinul structurilor operative și 165 de activități de patrulare independentă în sistemul
de siguranță publică al mun. Sibiu.

Au fost organizate și defășurate 86 de sesiuni de pregătire tactică polițienească,
la care au participat 610 polițiști operativi și  35 de elevi aflați în stagiile de practică.

3. Cazier judiciar, statistică și evidențe operative
Au  fost  primite  şi  operate  în  evidenţa  informatizată  a  cazierului  judiciar

(ROCRIS) 3.551 de comunicări cu caracter penal sau administrativ, transmise de către
unitățile de parchet sau instanțele de judecată: 1.135 sentințe penale,  1.228 puneri în
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mișcare a acțiunii penale, 521 arestări, 248 eliberări, 64 alte măsuri preventive, 355
reabilitari de drept sau judecătorești. Au fost radiate din evidențele cazierului judiciar
1.042 persoane.

La solicitarea organelor abilitate de lege au fost efectuate verificări în evidenţa
cazierului  judiciar  şi  emise  5.310  copii  de  cazier  judiciar,  1.362  situații  juridice
generale, 22 extrase de cazier judiciar. 

4. Centrul Operațional
Lucrătorii Centrului Operațional au primit 29.991 de apeluri, iar în 14.104 cazuri

s-a impus intervenția polițiștilor, dintre acestea 7.484  fiind în mediul urban și 6.620 în
mediul rural. Un număr de 2.296 sesizări nu s-a confirmat. Intervențiile polițiștilor s-au
concretizat în întocmirea unui număr de 3.855 dosare penale și în aplicarea unui număr
de 3.258 sancțiuni contravenționale. 

V. ASIGURAREA MANAGEMENTULUI COMUNICĂRII

1. Informare și relații publice: 
Activitatea de relații publice a fost reflectată în cele aproximativ de  8.000 de

referiri la activitatea Poliției Sibiu, în creștere cu 15% față de anul anterior, peste 90%
dintre acestea fiind neutre.

Au fost elaborate și transmise către mass-media 311 materiale de presă (buletine
de  presă,  comunicate  și  invitații  de  presă),  în  total  1.306  subiecte  referitoare  la
activitatea  I.P.J.  Sibiu și  a  angajaților  acesteia,  precum și  pentru promovarea  unor
proiecte de acte normative importante (Legea nr. 192/2019). 

Începând  cu  data  de  25  martie  2019,  activitatea  de  comunicare  publică  se
desfășoară  și  pe  rețeaua  de  socializare  Facebook,  prin  intermediul  căreia  au  fost
realizate peste 120 de postări, inclusiv de la activitățile de prevenire a accidentelor
rutiere desfășurate în trafic.

Au  fost  organizate  30  de  campanii  și  evenimente  cu  caracter  informativ-
preventiv la care au participat 80 de  jurnaliști.

Referitor la Legea 544/2001, în anul 2019 au fost înregistrate 89 de solicitări. A
fost  formulată  o  singură  reclamație  administrativă,  soluționată  favorabil  instituției
noastre.
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2. Relația cu publicul: 
Din totalul de 4.581  de petiţii, 4.081 au fost primite de la persoanele fizice

(4.072  cetăţeni  români  şi  9  cetăţeni  străini),  382  de  la  persoane  juridice,  4  de  la
Guvernul României, 6 de la Administrația Prezidențială, 107 de la alte instituții de stat
și una de la o organizație neguvernamentală.

Au fost primite în audiență de către conducerea unității 108 persoane. 
În  cursul  anului  2019,  la  nivelul  Serviciului  Cazier  Judiciar,  Statistică  și

Evidențe  Operative,  activităţile  desfăşurate  la  cele  8  ghişee  de  lucru  cu  publicul,
existente la  nivelul  IPJ  Sibiu,  s-au  concretizat  în  eliberarea  unui  număr  de  54236

certificate de cazier judiciar (-1379), în scădere  cu 2,47% față de anul 2018. 
Ghișeul  situat  la  sediul  I.P.J.  Sibiu  a  eliberat  5452 adeverințe  de  integritate

comportamentală.

VI. RISCURI, OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI

1. Principalele riscuri și vulnerabilități identificate în anul 2019
- Fluctuația  și  deficitul  de personal,  atât  la  nivelul  structurilor  de  asigurare  și

menținere a ordinii publice, cât și în general;  
- Perspectiva unui număr  mare  de pensionări  anticipate,  care  ar  putea duce la

creșterea deficitului de personal;
- Experiența redusă a polițiștilor încadrați în ultimii ani; 
- Lipsa unor pârghii concrete de motivare a polițiștilor și discrepanțele salariale

dintre polițiștii de ordine publică și cei din poliția judiciară.

2. Obiective și priorități ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu
pentru anul 2020:

a) Suplimentarea  organigramei  inspectoratului  cu  funcții  de  execuție  și

încadrarea  acestora,  în  domeniul  ordinii  și  siguranței  publice  și  poliției

rutiere, atât din sursă internă, cât și din sursă externă;

b) Dispunerea unor măsuri de ocupare a funcțiilor din mediul rural, pentru

creșterea siguranței cetățeanului

c) Gestionarea  şi  coordonarea  eficientă  a  resurselor   pentru  îndeplinirea

misiunilor specifice date în competenţa poliției.
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d) Asigurarea  în  cele  mai  bune condiții  a  evenimentelor  importante(alegeri

locale  și  parlamentare,  exerciții  NATO,  F.I.T.  Sibiu  etc.)  care  se  vor

desfășura pe raza județului Sibiu.

e) Desfășurarea unor programe de pregătire teoretică și tactică, în special a

polițiștilor tineri, încadrați în ultimii ani.

                                    

ŞEFUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN SIBIU

Comisar şef  de poliţie

TIBERIU-IULIAN IVANCEA
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