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În  perioada analizată, Poliția Locală s-a axat, în principal, pe activități circumscrise  zonei de

prevenire și combatere a noului coronavirus, generator al bolii Covid 19,  participând în acțiuni și

misiuni specifice, în contextul prevederilor OMAI nr.44/19.03.2020 care stabilește operaționalizarea

conducerii  poliției  locale  de  către  structurile  MAI  și  în  scopul  aplicării  măsurilor  stabilite  prin

Ordonanțele  Militare  1  -  10/2020,  emise  în  baza  Decretului  nr.195/2020,  de  declarare  a  stării  de

urgență pe întreg teritoriul Romaniei.

Astfel, polițiștii locali au acționat permanent în patrule mixte cu lucrători din cadrul Poliției

Municipale,  pentru  urmărirea  respectării  obligațiilor  impuse  privind  restricționarea  circulației

persoanelor în afara locuinței/gospodăriei ce se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de

prevenire a răspândirii Covid-19 dar și pentru prevenirea formării grupurilor de persoane.

Totodată,  pentru  aplicarea  măsurilor  stabilite  de  către  Instituția  Prefectului  transmise  prin

adresa nr.4644/18.03.2020 cu privire la notificarea ce se emite de către președintele Comitetului Local

pentru Situații de Urgență, în vederea izolării la domiciliu a persoanelor care provin sau au tranzitat țări

în care s-au înregistrat cazuri de infectare cu noul coronavirus, în perioada de raportare, s-au constituit

patrule mixte formate din polițiști locali și agenți din cadrul Poliției Municipale, ocazie cu care s-a

efectuat deplasarea la toate adresele de domiciliu ale persoanelor venite din țări cu risc, fiind astfel

notificate 68 de persoane, precum și membrii de familie ai acestora sau alte persoane care locuiesc la

aceeași adresă cu titularul, fiind emise adrese către DSP Ialomița, pentru analizarea oportunității de

luare în evidență.

Ca urmare a instituirii  măsurii  de carantinare a orașului  Tăndărei,  unde este strict  interzisă

tranzitarea  rutieră  a  localității,  urmare  a  Ordonanței  militare  nr.7/2020,  Poliția  Locală  Slobozia  a

instituit  filtru  rutier  permanent  pe DN2A, zona Rompetrol,  acționând pentru impunerea măsurilor

Pg. 1 / 4



temporare de restricție a circualației, informând toți participanții la traficul rutier cu privire la rutele

ocolitoare.

În  acțiunile  derulate  pe  raza  municipiului  de  către  întreg  sistemul  Poliție  Națională-

Jandarmerie-Poliție Locală, polițiștii noștri au participat și la punerea în practică a tuturor măsurilor de

informare și prevenire a populației asupra prevenirii cu coronavirus:

- urmărirea  respectării  obligației  de  suspendare  a  activităților  unor  unități  cu  profilul  de

activitate prevăzut în Ordonațele Militare,

- transmiterea, prin intermediul instalațiilor acustice ale mașinilor de patrulare, a mesajelor

sonore de informare și avertizare ce vizează aplicarea măsurilor sanitare, a celor de izolare

la  domiciliu,  de  evitare  a  aglomerărilor  de  persoane,  de  limitare  a  deplasărilor  și  de

distanțare socială,

- efectuarea sau participarea la 384 de filtre organizate în scopul impunerii măsurilor stabilite

prin Ordonanțele Militare cu verificarea a peste 1600 autovehicule și peste 2400 persoane,

- depistarea persoanelor cu risc crescut de contagiozitate care au părăsit locațiile în care au

fost plasate, fără aprobarea autorităților competente,

- verificarea,  împreună  cu  agenții  din  cadrul  Poliției  Municipale  Slobozia,  a  respectării

restricțiilor impuse pentru   un număr de 633 persoane izolate la domiciliu.

- îndepărtarea persoanelor și grupurilor de persoane care nu își justifică prezența în diferite

zone, în special a  centrelor comerciale.

-   În intervalele de timp în care am dispus de patrule  proprii neimplicate în echipele mixte de

acțiune  pe  tema  pandemiei,   echipajele  Poliției  Locale  Slobozia  au  acționat  pentru

supravegherea platformelor gospodărești, susținerea activităților de spălare și dezinfecție a

principalelor  artere  din  municipiul  Slobozia  de  către  DADP și  SC Polaris  SRL,  dar  și

penrtru acordarea de sprijin  la aplicarea marcajelor rutiere executate.

În  afară  de  cifrele  privind  verificările  persoanelor  izolate  la  domiciliu  sau  a  persoanelor

notificate  la  sosirea  din  alte  țări,  precum  și  a  filtrelor  organizate  pe  raza  unității  teritorial

administrative,  activitatea din această lună poate fi cunatificată și prin numărul de sancțiuni aplicate.

După cum rezultă din tabelul următor, se remarcă ponderea ridicată a sancțiunilor  ce au decurs din

nerespectarea ordonanțelor militare, ca o urmare a concentrării întregului personal pe această latură, cu

o reducere semnificativă, în special  a celor ce vizează încălcarea regulamentului de circulație rutieră,

domeniu de activitate influențat puternic  și de o imobilizarea masivă a autovehiculelor ca urmare a
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restricțiilor de circulație.  Rezultatul -  aplicarea unui număr de 397  sancţiuni, din care   332 amenzi în

valoare totală de  385.950  lei şi 65 avertismente, determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 35 14 2 19

2 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

23 10 1 12

3 ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI
PUBLIC 

6 2 - 4

4 TULBURAREA LINIŞTII  PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE

74 13 1 60

5 OM 2 și 3/2020 244 19 1 224

6 ALTELE 15 2 - 13

La dispeceratul instituției, s-a primit un număr de 115  reclamaţii şi sesizări ( 27 neconfirmate)

dintre  acestea  113 fiind  înregistrate  telefonic  și  2  scrise.  Determinante  au  fost  abaterile  la  Legea

61/1991 –63.  Urmare acestora s-au aplicat 28 de amenzi şi 44 avertismente dar şi alte măsuri precum:

 invitarea conducătorilor auto la sediul Poliției Locale în vederea clarificării situației;

 solicitarea intervenţiei Direcției de Administrare a Domeniului Public;

 îndepărtarea din zonă a persoanelor care făceau obiectul reclamaţiei (copii, persoane fără

adăpost sau persoane  cu probleme de comportament);

 îndrumarea către Poliţia Municipală a persoanelor care au făcut sesizarea, întrucât faptele

reclamate nu intrau în competenţa noastră;

 aplanarea conflictelor iscate.

Totodată,  pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor la sensurile giratorii  la intersecțiile

DN2A cu DN21, polițiștii locali au acționat pentru sistematizarea temporară a circulației rutiere pe

perioada  lucrărilor  prin  materializarea  și  delimitarea  sensurilor  de  mers,  cu  asigurarea  fluenței

circulației prin dirijarea și devierea traficului pe arterele rutiere adiacente, cu informarea prealabilă a

Primăriei Municipiului Slobozia și a Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Slobozia.

În seara zilei de 01/02 aprilie 2020, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă au depistat pe b-dul

Unirii  o  persoană de sex masculin  ce conducea un autoturism fără a  deține permis  de conducere,

aflându-se totodată și  sub influența băuturilor  alcoolice.  În urma verificărilor  efectuate  a reieșit  că
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proprietarul este pasagerul din dreapta al autoturismului. Persoanele depistate au fost conduse la sediul

Poliției Municipale.

În seara zilei de 10.04.2020, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă, au depistat pe b-dul Matei

Basarab, o persoană de sex masculin ce conducea un autoturism și, în urma controlului efectuat s-a

constatat că aceasta emana halenă alcoolică fapt pentru care s-a solicitat sprijinul echipajului rutier în

vederea testării, reieșind o concentrație de 0,61 mg/litru alcool în aerul expirat.

Sărbătorile  Pascale  s-au  derulat  pe  raza  municipiului   fără  evenimente  deosebite  care  să

impună intervenții sau măsuri din partea polițiștilor locali, excepție făcând patrula polițiștilor locali ce

efectua filtru pe DN2A, în zona stației de alimentare cu carburant Rompetrol, unde, în prima zi de

paști, în jurul orelor 20:00, observând prezența în trafic a unui autoturism care, după cum se deplasa

părea scăpat de sub control și, în plus era vizibil avariat, unul dintre polițiștii locali a efectuat semnale

regulamentare de oprire. Însă, conducătorul auto a ignorat semnalele agentului de circulație, mărind

chiar viteza de deplasare. Ca măsură firească, polițiștii locali au pornit în urmărirea acestuia cu mașina

de patrulare. Aflat sub influența băuturilor alcoolice, așa cum s-a constatat ulterior, conducătorul auto a

pierdut  controlul  volanului  rămânând  cu  auto  blocat  într-o  bordură  în  stația  de  carburant  Oscar

Downstream. Reacția lui inițială, în intenția de a se sustrage răspunderii a fost de a părăsi mașina,

inclusiv pe cei doi pasageri aflați în interior, deplasându-se în fugă spre incinta unității de service din

imediata vecinătate.  Dovedit ca neavând nici permis de conducere, conducătorul auto a fost predat

agenților Poliției Municipale pentru continuarea cercetărilor.

DIRECTOR,

Ing. Abaza Laurenţiu
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