
Politia Sibiu a iesit la raport
Numarul infractiunilor a crescut in 2010, arata raportul de activitate al Inspectoratului de Politie al
judetului Sibiu. Pe parcusul anului trecut, numarul infractiunilor sesizate a crescut cu 2,2% in cazul
infractiunilor contra patrimoniului si cu 6% in cazul infractiunilor de furt, aceasta datorandu-se in
principal cresterii infractiunilor de furt din locuinte (+5,5% fata de 2009), furt din societati comerciale
(+11%), furt din buzunare (+10%). La nivelul IPJ Sibiu, in anul 2010, din totalul infractiunilor
constatate, infractiunile contra patrimoniului detin o pondere de 48%. 
  
  Infractiunile de furt constatate au crescut si ele fata de 2009 cu 16,6%, in timp ce furturile din locuinte
au crescut cu 28%, furturile de auto cu 12,5%. Infractiunile de furt din auto constatate au scazut, insa, cu
25 de procente. "Daca in 2009, 50% din talhariile constatate erau comise prin smulgere, in cursul anului
2010 procentul celor comise cu acest mod de operare a scazut la 27%. Majoritatea s-au comis in mediul
urban - 88%, iar in mediul rural s-au constatat 8 astfel de talharii ", se arata in raport. in domeniul
economico-financiar, evolutia macro-indicatorilor inregistrati de Politia Judetului Sibiu in anul 2010,
prezinta un aspect descendent. Infractionalitatea sesizata si constatata in acest domeniu prezinta scaderi.
Astfel, in anul 2010 au fost constatate 125 de fapte de evaziune fiscala, o crestere cu 67 de cazuri, ceea ce
inseamna mai mult cu aproape 50%. Au mai fost 183 infractiuni la Legea 8/1996 privind drepturile de
autor, unde au fost cu 32 de cazuri mai multe ca in 2009. Au mai fost sesizate, de asemenea, 11 fapte de
gestiune frauduloasa, in scadere cu 3 cazuri. 
  
  Criminalitatea, in scadere
  
  Analizele realizate pe indicatorii infractionalitatii stradale sesizate arata ca fenomenul criminalitatii este
caracterizat printr-o variatie descendenta. S-a inregistrat, per total o scadere cu aproximativ 14,8% fata de
aceeasi perioada a anului 2009. Scaderi s-au evidentiat doar in mediul urban, cu 156 infractiuni stradale
sesizate (de la 894 la 738 de cazuri). Scaderi semnificative au fost inregistrate la furturile din auto,
respectiv cu 51% (de la 667 in 2009, la 325 in 2010). O crestere cu un procent de 3% a fost inregistrat in
ceea ce privesc infractiunile stradale constatate.
  
  Potrivit raportului de activitate al IPJ Sibiu, prezenta activa in strada a politistilor sibieni se reflecta in
cresterea numarului infractiunilor surprinse in flagrant. " Daca in cursul anului 2009 s-a reusit constatarea
in flagrant a unui procent de 2% din totalul infractiunilor stradale constatate, in 2010 procentul a crescut
la 4,3% din total. Situatia operativa din mediul rural continua sa fie influentata in principal de factorii de
ordin socio-economic, respectiv: somajul, lipsa unor solutii de reintegrare sociala, degradarea mediului
educational, consumul de alcool, tergiversarea solutionarii unor litigii legate de proprietate etc ", se mai
arata in raport.
  
  Mai multe infractiuni judiciare
  
  in anul 2010 au fost sesizate politistilor 3.659 (+26) infractiuni, ponderea fiind detinuta de infractiunile
judiciare (55%). Acestea reprezinta 69% din totalul faptelor judiciare, majoritatea din infractiunile
judiciare fiind loviri si alte violente (de la 672 in anul 2009, la 492 in anul 2010), amenintare (de la 333 in
anul 2009, la 247 in anul 2010) si violare de domiciliu (de la 105 in cursul anului 2009 la 99 in cursul
anului 2010). in mediul rural s-au constatat 1.629 infractiuni, ceea ce inseamna un sfert din totalul
infractiunilor constatate in judetul Sibiu. 
  
  Mai putine accidente
  
  Daca ne putem lauda cu ceva la Sibiu, atunci ne laudam ca am avut, in 2010, mai putine accidente.
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Numarului accidentelor rutiere produse pe artere rutiere, precum si numarul victimelor acestora au scazut
semnificativ. S-au inregistrat 60 de accidente in minus in 2010, iar numarul mortilor din accidente rutiere
a scazut cu 21 de cazuri, de la 68, la 47. Numarul ranitilor grav a scazut si el de la 233, la 222, iar cel al
ranitilor usor a scazut de la 499, la 415 cazuri in 2010. 
  
  Obiective pentru 2011
  
  Pentru prima jumatate a anului 2011, Inspectoratul de Politie al judetului Sibiu si-a stabilit cateva
prioritati. IPJ vrea sa implementeze, in mod experimental, conceptul de reorganizare a activitatilor de
ordine publica in mediul urban. De asemenea, se doreste asigurarea unui climat normal de ordine si
siguranta publica pe raza judetului Sibiu si organizarea unor campanii mediatice in scopul pregatirii
antiinfractionale a populatiei si realizarea unor materiale cu caracter informativ - preventiv. Un alt
obiectiv este finalizarea lucrarilor de montare a sistemelor de supraveghere video si antiefractie la toate
politiile orasenesti. Se mai doreste amenajarea Centrului de Prevenire a Criminalitatii din cartierul Valea
Aurie si securizarea sediilor posturilor de politie comunale.

Cuvinte cheie: politie  carti  333  ipj sibiu  somaj  radar  accident  supraveghere video  judetul sibiu
supraveghere  video  inspectoratul de politie al judetului sibiu  ips  valea aurie  infractiuni  accidente
accidente rutiere  politia judetului sibiu  ceas  pre  amenajare  obiective
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