R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN HUNEDOARA

MĂSURI ADOPTATE DE I.P.J. HUNEDOARA
PENTRU MENŢINEREA ORDINII PUBLICE ŞI CREŞTEREA
GRADULUI DE SIGURANŢĂ A CETĂŢEANULUI, PREMERGĂTOR ŞI
ÎN CONTEXTUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2016/2017
Conform tradiţiei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sunt planificate a se desfăşura diverse
manifestări publice de amploare, majoritatea cultural-artistice, dar şi religioase, prilejuite de
sărbătorirea Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei, la care este preconizată participarea unui
număr mare de persoane, creându-se astfel premisele afectării, sub diferite forme, a climatului de
normalitate publică, precum şi a siguranţei persoanelor şi bunurilor.
Similar anilor precedenţi, în perioada 21-22 decembrie a.c., cu preponderenţă în orașele şi
municipiile din judeţ, se vor desfăşura ceremonialuri militare, slujbe religioase, depuneri de
coroane şi adunări de comemorare a martirilor Revoluţiei din Decembrie 1989 la care este
aşteptată prezenţa unor demnitari şi a altor personalităţi ale vieţii politice şi publice româneşti.
În considerarea celor menţionate se impune ca şi în perioada sărbătorilor de iarnă care
urmează, structurile de poliţie să întreprindă activităţi susţinute pentru menţinerea ordinii şi
siguranţei publice în zonele care au cunoscut o fluenţă mare de public, precum şi în staţiunile şi
localităţile cu pondere turistică, iniţierea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor
cu violenţă, evaziunii fiscale şi a altor fapte care aduc prejudicii patrimoniului public şi privat,
precum şi pentru prevenirea şi combaterea cu fermitate a fenomenului infracţional şi
contravenţional din domeniul silvic.

A. CONCEPŢIA DE ACŢIUNE ŞI OBIECTIVELE STABILITE
LA NIVELUL I.P.J. HUNEDOARA
În contextul precizat şi în conformitate cu prevederile Planului general de măsuri al
M.A.I., nr. 103263 din 21.11.2016, pentru menţinerea, asigurarea ordinii publice şi creşterea
gradului de siguranţă a cetăţeanului pentru sezonul rece premergător şi în contextul sărbătorilor
de iarnă și a Planului de măsuri al I.G.P.R., nr. 709.407 din 28.11.2016, structurile
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara angrenate în misiuni vor acţiona pentru
menținerea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică pe întreg teritoriul judeţului,
cu măsuri sporite în perioada sărbătorilor de iarnă şi cu preponderenţă în zonele turistice.
În acest sens, se va urmări atingerea următoarelor obiective:
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creșterea gradului de siguranță a cetățenilor prin îmbunătăţirea managementului şi creşterea
capacităţii de intervenţie, precum şi consolidarea parteneriatului cu societatea civilă prin
acţiuni preventive şi de comunicare publică;
creșterea vizibilității și implicit a autorității Poliţiei Hunedorene;
prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, de natură contravențională şi penală;
prevenirea tulburării ordinii publice pe timpul adunărilor publice, prin prezența activă în
zonele aglomerate, inclusiv în zona lăcașurilor de cult în scopul descurajării comiterii de
fapte antisociale;
desfășurarea în condiții de siguranță a activităților asociate procesului electoral;
prevenirea accidentelor rutiere grave și asigurarea unui trafic normal pe drumurile publice;
asigurarea intervenţiei, potrivit competenţelor, în situaţii de urgenţă.

B. MĂSURI CE SE VOR ÎNTREPRINDE
LA NIVELUL STRUCTURILOR I.P.J. HUNEDOARA
1. Intensificarea schimbului de informaţii cu structurile abilitate, intra și interinstituțional,
în vederea cunoaşterii riscurilor şi vulnerabilităţilor cu incidenţă asupra ordinii și siguranței
publice și realizarea de evaluări de risc pe domeniile ce revin în competența poliției, în vederea
stabilirii priorităților în plan operațional.
2. 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.
3. Intervenția operativă la evenimentele sesizate prin Sistemul Național Unic pentru
Apeluri de Urgență 112, conform competențelor.
4. 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.
5. 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.
6. Intensificarea cooperării şi acordarea sprijinului necesar/solicitat de direcţiile sanitar veterinare, conform protocoalelor încheiate, în vederea efectuării activităţilor de control în pieţele
agroalimentare şi centrele comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi
valorificare a produselor din carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu şi
prevenirea/combaterea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei.
7. 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.
8. Organizarea și executarea de acţiuni punctuale în mediile de interes operativ, baruri,
discoteci, locuri de cazare, târguri, piețe etc., în scopul prevenirii stărilor conflictuale, menţinerii
și asigurării ordinii şi liniştii publice.
9. Desfășurarea de acţiuni pentru verificarea legalităţii transportului rutier public de
persoane şi mărfuri, a modului în care sunt respectate normele privind starea tehnică a
autovehiculelor.
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10. Dimensionarea corespunzătoare și asigurarea unei prezențe active a polițiștilor rutieri
pe principalele artere de circulație, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele semnalate cu
trafic intens, pentru verificarea echipării autovehiculelor pentru condițiile de iarnă, prevenirea
accidentelor rutiere, evitarea blocajelor și fluidizarea circulației.
11. 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.
12. (1) Efectuarea de acțiuni și controale privind legalitatea procesului de colectare,
transport şi depozitare de valori monetare, atât de către societăţile specializate de pază, cât şi de
alți operatori care manipulează astfel de valori.
(2) Acordarea asistenţei tehnice de specialitate agenţilor economici, societăţilor
comerciale şi turistice, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare,
transportului şi depozitării bunurilor/valorilor.
13. Analiza situaţiei operative din zonele şi localităţile unde vor avea loc manifestări
publice de amploare sau cu risc, specifice sărbătorilor de iarnă, stabilirea și aplicarea măsurilor
din competenţă.
14. Acordarea sprijinului structurilor I.G.S.U. pentru continuarea activităților de control
privind respectarea normelor PSI, în spațiile comerciale cu aflux mare de persoane.
15. Stabilirea și aplicarea măsurilor necesare, împreună cu administratorul drumurilor
publice, care să asigure menţinerea viabilităţii autostrăzilor şi drumurilor naţionale, respectiv
instalarea semnalizării rutiere specifice sezonului rece, solicitarea montării panourilor parazăpezi
pe zonele autostrăzilor, drumurilor naționale și județene cu risc mare de înzăpezire.
16. Luarea măsurilor de înlăturare sau limitare a efectelor evenimentelor care se pot
produce ca urmare a fenomenelor meteorologice specifice iernii, împreună cu celelalte structuri
ale M.A.I. şi instituţii abilitate ale statului, pentru evitarea izolării unor localităţi, artere de
circulaţie rutieră sau feroviară.
17. Instituirea unor restricţii privind circulaţia pe drumurile publice, inclusiv închiderea
acestora, după caz, concomitent cu informarea cetățenilor și instalarea semnalizării de drum
public închis, în condiţiile legii. În cazul drumurilor care tranzitează frontiera de stat vor fi
dispuse măsuri de informare a autorităţilor statelor vecine.

Pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă în contextul asigurării unui climat de
siguranţă publică pe toată perioada Sărbătorilor de iarnă 2016/2017, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Hunedoara va coopera cu celelalte structuri teritoriale ale M.A.I., Instituţia
Prefectului Judeţului Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Hunedoara, reprezentanţii în teritoriu ai Ministerului Justiţiei şi Ministerului
Public, ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale,
precum şi cu autorităţile publice şi reprezentanţii comunităţilor locale.
ȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-șef de poliţie
DUMITRU LIVIU-GABRIEL
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