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IMPLICAREA PARTENERILOR INSTITUŢIONALI
ÎN PREVENIREA CRIMINALITĂŢII LA NIVEL JUDEŢEAN
Domeniile prioritare de acţiune ale Poliţiei Române în domeniul prevenirii
criminalităţii sunt: prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor şi
prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului.
La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, acestea sunt
transpuse în următoarele programe locale:

A. Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării
minorilor - 2015
SCOP
Îmbunătăţirea nivelului de siguranţă a minorilor de pe raza judeţului Prahova
OBIECTIVE
a) Demersuri de pregătire antivictimală a minorilor, părinţilor şi cadrelor didactice.
b) Descurajarea conduitelor antisociale în zona şi incinta unităţilor de învăţământ.

Situaţia activităţilor desfăşurate în cadrul
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Programului de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor
 Activităţi cu specific informativ – preventiv organizate: 670
 Materiale cu caracter informativ-preventiv utilizate: 20376
 Participanţi:
- elevi: 23777
-părinţi: 692

-profesori: 1161
 Activităţi cu specific poliţienesc organizate în zona unităţilor de învăţământ: 859
 Contravenţii: 170
 Persoane legitimate: 1605
 Persoane avertizate: 259
 Auto controlate: 1018
 Societăţi comerciale controlate: 236
 Conflicte aplanate: 18

A1. Sistemul Punctual de Intervenţie BLITZ _4
SCOPUL
Descurajarea conduitelor deviante în zona unităţilor de învăţământ din
municipiul Ploieşti.
OBIECTIVE SPECIFICE
1. menţinerea sub control a conduitelor deviante în zona unităţilor de învăţământ,
cu respectarea prevederilor legii;
2. controlul proximităţii unităţilor de învăţământ;
3. controlul itinerariilor de afluire şi defluire ale elevilor;
4.
luarea măsurilor legale împotriva celor care încalcă legea atât sub aspect
contravenţional, cât şi penal
DURATA : APRILIE – IUNIE 2015
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Situaţia activităţilor desfăşurate în cadrul
Sistemului Punctual de Intervenţie BLITZ _4
aprilie – iunie 2015
Perioade de intervenţie conform planificării:
23.04.2015 - Şcoala cu clasele I – VIII ”SFÂNTUL VASILE” – Ploieşti
24.04.2015 - GRUP ŞCOLAR TRANSPORTURI – Ploieşti
29.04.2015 - Colegiul Naţional ”LAZĂR EDELEANU”- Ploieşti
30.04.2015 - Şcoala cu clasele I – VIII ”ANDREI MUREŞANU”- Ploieşti
07.05.2015 - ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ”FLORIN COMIŞEL”- Ploieşti
08.05.2015 - LICEUL TEHNOLOGIC ”LUDOVIC MRAZEC”- PLOIEŞTI
14.05.2015 - COLEGIUL NAŢIONAL ”I. L. CARAGIALE”- PLOIEŞTI
15.05.2015 - COLEGIUL ”SPIRU HARET”- PLOIEŞTI
21.05.2015 - ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ”ANTON PANN”- PLOIEŞTI
22.05.2015 - COLEGIUL NAŢIONAL ”JEAN MONNET”- PLOIEŞTI
28.05.2015 - LICEUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA”- PLOIEŞTI
29.05.2015 - COLEGIUL TEHNIC ”TOMA SOCOLESCU”- PLOIEŞTI
04.06.2015 - COLEGIUL NAŢIONAL ”MIHAI VITEAZUL”- PLOIEŞTI
05.06.2015 - LICEUL TEHNOLOGIC” 1 MAI”- PLOIEŞTI
11.06.2015 - COLEGIUL TEHNIC ” ELIE RADU”- PLOIEŞTI
12.06.2015 - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 - PLOIEŞTI
Forţe participante: 237 (S.I.C.E., S.O.P., C.A.P.C., S.R., S.A.S., P.M.P.)
REZULTATE OBŢINUTE:
Persoane legitimate: 354
Persoane avertizate: 52
Auto controlate: 167
Societăţi controlate: 31
Contravenţii aplicate/valoare: 87/ 23002,3 lei
Notă: În cursul lunii octombrie 2015 urmeaza a fi întocmit Sistemul Punctual de
Intervenţie BLITZ_5. Proiectul va cuprinde activităţi de prevenire a delincvenţei
juvenile şi victimizare minori, ce se vor desfăşura pe parcursul anului şcolar
2015- 2016.
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B. Programul de prevenire a furturilor din locuinţe – 2015
SCOP
Menţinerea sub control a situaţiei operative în ceea ce priveşte segmentul
infracţional ”furturi din locuinţe”.
OBIECTIVE
1. Popularizarea în rândul cetăţenilor a măsurilor de prevenţie situaţională
2. Descurajarea comiterii de infracţiuni de furt din locuinţe
Situaţia activităţilor desfăşurate în cadrul
Programului de prevenire a furturilor din locuinţe
Au fost desfăşurate 1347 de activităţi de popularizare (şedinţe, evenimente

publice etc.) a măsurilor de prevenţie în rândul cetăţenilor, fiind informaţi un număr
de 10967 de cetăţeni, prin distribuirea unui număr de 9055 pliante/flyere.
În vederea descurajării comiterii de infracţiuni de furt din locuinţe şi case de
vacanţă, au fost actualizate evidenţele privind zonele/persoanele cu risc criminogen/
victimizare ridicat şi incluse în itinerariul de patrulare, fiind efectuate 4342 de
patrulări, în aceste zone, de către lucrătorii de poliţie.

C. Programul de prevenire a înşelăciunilor – 2015
SCOP
Prevenirea înşelăciunilor de natură judiciară la nivelul judeţului Prahova.
OBIECTIVE
1. Creşterea nivelului de informare a cetăţenilor cu privire la metodele folosite de
escroci;
2. Adaptarea eforturilor aparatului poliţienesc în concordanţă cu mutaţiile
criminogene în ceea ce priveşte înşelăciunile de natură judiciară.
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Situaţia activităţilor desfăşurate în cadrul
Programului de prevenire a înşelăciunilor –2015
Au fost desfăşurate 1869 activităţi de prevenire a înşelăciunilor, din care 178 de
întâlniri cu caracter organizat (şedinţe), 1350 de activităţi de teren şi 15 evenimente
publice, în diferite locaţii pe raza judeţului. Activităţile au constat în informarea cetăţenilor
(7424) de către lucrătorii de poliţie privind comportamentul şi măsurile de autoprotecţie ce
trebuie adoptate, prin distribuirea unui număr de 4481 pliante/flyere.

D. Alte activităţi de prevenire a criminalităţii desfăşurate de
efectivele Inspectoratului Judeţean dePoliţie Prahova
„Programul local de prevenire a violenţei intrafamiliale 2014 - activităţi
desfăşurate în perioada ianuarie 2015- martie 2015.
OBIECTIVE:
1. Cunoaşterea situaţiei la nivel de judeţ, la nivelul instituţiilor de control social,
a fenomenului de violenţa domestică în judeţul Prahova
2. Realizarea informării antiinfracţionale şi antivictimale în rândul populaţiei
Situaţia activităţilor desfăşurate
în perioada ianuarie 2015- martie 2015 în cadrul
Programul de prevenire a violenţei în familie
Au fost desfăşurate 75 de activităţi de prevenire a violenţei intrafamiliale, prin
informarea cetăţenilor (177) de către lucrătorii de poliţie privind comportamentul şi
măsurile de autoprotecţie ce trebuie adoptate de victimele violenţei familiale.
Au fost desfăşurate 24 activităţi de identificare/monotorizare a stărilor conflictuale
inter/intrafamiliale, fiind consiliate persoanele implicate (68).
De asemenea, s-a intervenit cu operativitate la sesizarea conflictelor
inter/intrafamiliale (32) şi au fost luate măsurile care se impun în astfel de cazuri,
respectiv consilierea victimelor şi sancţionarea făptuitorilor (30) în vederea aplanării şi
stingerii conflictelor.

În perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2015, la nivel naţional, se va
afla în desfăşurare Săptămâna prevenirii criminalităţii, astfel:
28 septembrie – lansarea evenimentului şi activităţi pe domeniul prevenirii
victimizării minorilor;
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29 septembrie - prevenirea delincvenţei juvenile;
30 septembrie – prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului (furturi din
locuinţe sau înşelăciuni);
1 octombrie – prevenirea infracţiunilor ce ţin de domeniul crimei organizate
(trafic şi consum ilicit de droguri, trafic de persoane, infracţiuni cibernetice);
2 octombrie – siguranţă rutieră.
Inspector principal de poliţie
Mihaela RĂDOI
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