INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
H UN E D OARA

Măsurile necesare pentru menținerea,
asigurarea ordinii publice și creșterea
gradului de siguranță a cetățeanului,
premergător și în contextul
sărbătorilor de iarnă în perioada
23.11.2015-11.01.2016

În contextul sărbătorilor de iarnă, la nivelul judeţului
Hunedoara se vor înregistra aglomerări de persoane în
staţiunile turistice de agrement montane, valori de trafic sporite
pe căile rutiere şi feroviare, precum şi o creştere a activităţilor
comerciale specifice sezonului de iarnă.
Astfel, Poliţia Hunedoreană trebuie să asigure o capacitate
corespunzătoare de acţiune şi intervenţie pentru înlăturarea sau
limitarea urmărilor posibilelor evenimente negative.
În acest sens, toate structurile Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Hunedoara vor aplica măsuri specifice pentru
gestionarea corespunzătoare a misiunilor din competenţă, în
vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine şi
siguranţă publică, precum şi pentru prevenirea şi combaterea
faptelor antisociale de orice natură.

În perioada Sărbătorilor de iarnă, polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara vor urmări
atingerea următoarelor OBIECTIVE:
• creșterea vizibilității și implicit a autorității Poliţiei Române;
• creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, consolidarea
parteneriatului prin acţiuni preventive şi de comunicare publică;
• prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, de natură
contravențională şi penală;
• prevenirea tulburării ordinii publice și prezența activă în zonele
aglomerate, inclusiv în zona lăcașurilor de cult în scopul descurajării
comiterii de fapte antisociale, precum și pe timpul adunărilor
publice;
• prevenirea accidentelor rutiere grave și asigurarea unui trafic normal
pe drumurile publice;
• asigurarea intervenţiei, potrivit competenţelor, în situaţii de urgenţă
(măsurile privind gestionarea situaţiilor de urgenţă se vor aplica pe
toată perioada sezonului rece);
• creşterea nivelului de securitate personală a cetăţeanului prin
îmbunătăţirea managementului şi creşterea capacităţii de intervenţie.

MĂSURI GENERALE PENTRU MENȚINEREA,
ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ȘI CREȘTEREA
GRADULUI DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI
•
•
•
•
•

•

Creșterea vizibilității și prezenţa activă a efectivelor de ordine și siguranţă
publică, în locurile aglomerate, inclusiv în zona lăcașelor de cult, în scopul
descurajării comiterii de fapte antisociale
Intensificarea acțiunilor de prevenire și combatere a actelor de contrabandă și
evaziune fiscală, identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care se
sustrag de la plata taxelor aferente către bugetul de stat.
Efectuarea de controale împreună cu structurile abilitate cu privire la modul de
desfășurare a activității în spațiile de cazare turistică autorizate existente la
nivelul unității administrativ-teritoriale.
Prevenirea şi combaterea delictelor silvice și intensificarea controalelor în zonele
montane, pe căile de comunicaţie rutieră şi de cale ferată, precum şi în pieţe, în
vederea prevenirii tăierii şi comercializării ilegale a brazilor.
Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor
posibile riscuri de această natură în zonele cu aglomerări mari de persoane sau
de interes public, inclusiv lăcașuri de cult, precum și la obiectivele din
responsabilitatea Poliţiei Hunedorene.
Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind importul,
depozitarea, comercializarea și utilizarea articolelor pe bază de produse
pirotehnice de către persoanele juridice și fizice

