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BULETIN INFORMATIV
În perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2010, Inspectoratul General al Poliţiei
Române, prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii lansează cea de-a
cincea ediţie a "Săptămânii Prevenirii Criminalităţii".
Obiectivele acestor evenimente sunt promovarea activităţilor cu caracter
preventiv şi sensibilizarea cetăţenilor cu privire la necesitatea implicării, alături de
poliţie, în acţiuni de prevenire a criminalităţii.
Atributele esenţiale ale activităţii Poliţiei sunt prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii, iar aproprierea de comunitate în vederea implicării acesteia în
activităţile preventive reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale Poliţiei Române.
În cursul anului 2010, prioritatea naţională este prevenirea infracţiunilor contra
patrimoniului, la nivelul judeţului Satu Mare fiind abordate ca priorităţi prevenirea
infracţiunilor de furt din locuinţă şi din auto.
În cadrul activităţilor desfăşurate în această săptămână vor fi abordate teme
privind delincvenţa juvenilă, violenţa în şcoli, victimizarea minorilor, criminalitatea
în mediul rural, consumul de droguri şi siguranţa rutieră, ocazie cu care poliţiştii vor
oferi sfaturi utile pentru a nu deveni victime ale infracţiunilor. Alături de ofiţerii de
prevenire vor acţiona şi poliţişti din structurile de proximitate şi din cele de poliţie
rutieră.
Totodată, se vor distribui materiale informativ-preventive, vor fi prezentate
filme educative cu mesaje preventive pentru adoptarea unor comportamente nonviolente.
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Agenda "Săptămânii Prevenirii Criminalităţii cuprinde :
27 septembrie - Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
- dezbatere privind violenţa în rândul elevilor la Colegiul Naţional „Ioan
Slavici” Satu Mare, ora 13,00.
28 septembrie – Prevenirea furturilor din locuinţă - – „Caravana prevenirii
infracţionalităţii în mediul rural” pe ruta Satu Mare – Botiz –
Agriş – Halmeu – Turulung - Porumbeşti.
29 septembrie – Prevenirea furturilor din auto – acţiune de informare în
municipiul Satu Mare privind furturile din autoturisme.
30 septembrie – Prevenirea furturilor din societăţi comerciale – activitate
de promovare a beneficiilor sistemelor de pază şi alarmare.
01 octombrie – Siguranţă rutieră - acţiune privind prevenirea evenimentelor
rutiere a căror cauze sunt nerespectarea vitezei legale de către
conducătorii auto şi nerespectarea legislaţiei rutiere de către
pietoni.
Prezentare genuri de infracţiuni abordate
Prevenirea delincvenţei juvenile impune în primul rând studiul delincvenţei
juvenile ceea ce solicită, în consecinţă, o evaluare complexă a interacţiunii între toţi
membrii grupului familial şi a conflictelor dintre aceştia, mai ales în situaţii de criză.
Eşecul unităţii familiale antrenează un eşec al educaţiei morale. De aceea, totalitatea
manifestărilor comportamentale ale copilului depinde, în cea mai mare măsură, de
integritatea funcţionalităţii familiei. Consecinţele negative în planul formării
personalităţii minorului depind şi de stilul educativ al părinţilor, atunci când el se
caracterizează prin indiferenţă sau abuz de autoritate ori printr-un răsfăţ excesiv.
Indicatori privind înclinarea spre delicvenţă a minorilor sunt:
- absenţe frecvente de la şcoală;
- atitudine indiferentă faţă de şcoală;
- atitudine rebelă faţă de autorităţile şcolare şi reprezentanţii ordinii
publice;
- reacţii disproporţionate faţă de diferite situaţii şi faţă de colegi;
- tendinţa de a se asocia cu elemente depravate;
- utilizarea precoce a unui limbaj obscen şi violent;
- minciuni şi furturi frecvente;
- preocupări sexuale precoce;
- „consum” de literatură pornografică;
- vizionarea foarte frecventă a filmelor cu conţinut necorespunzător, din
punct de vedere educativ .
În cursul anului 2010, numărul infracţiunilor sesizate care au fost comise în
afara şcolilor, în care au fost implicaţi şi elevi este de 18 (+3 faţă de 2009).
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Dintre infracţiunile săvârşite de elevi, cea mai mare pondere o au furturile.
Din punct de vedere al numărului de minori faţă de care s-a început urmărirea
penală pentru comiterea unor infracţiuni, au fost cercetaţi 217 minori (+30) faţă de
2009. Pe grupe de vârstă situaţia se prezintă astfel :
- 14-18 ani – 212 (+34);
- Până la 14 ani – 5 (-4).
Conform datelor statistice în primele 9 luni ale anului 2010, din totalul de 2351
(-435) al infracţiunilor contra patrimoniului, sesizate, 1499 (-168) au fost de furt.
Pe genuri de infracţiuni, în perioada de referinţă comparativ cu anul 2009, au fost
sesizate:
- 361 (-9) furturi din locuinţă, din acestea 157 (-26) în mediul urban şi 204
(+17) în mediul rural
- 234 (+17) furturi din societăţi comerciale, din acestea 185 (+30) în mediul
urban şi 49 (-13) în mediul rural
- 142 (-18) furturi din auto, din acestea 127 (-21) în mediul urban şi 15
(+3) în mediul rural.
În ceea ce privesc infracţiunile constatate (1822 contra patrimoniului faţă de
1962 în anul 2009, din care 1356 (+84) infracţiuni de furt), situaţia se prezintă astfel :
- 258 (+5) furturi din locuinţă, din acestea 125 (+5) în mediul urban şi 133 (0)
în mediul rural
- 204 (0) furturi din societăţi comerciale, din acestea 160 (-9) în mediul urban şi
44 (+9) în mediul rural
- 128 (+7) furturi din auto, din acestea 121 (+8) în mediul urban şi 7 (-1) în
mediul rural.
Amploarea şi consecinţele grave ale accidentelor rutiere obligă atât autorităţile
cu atribuţii în domeniu cât şi societatea civilă să găsească metode eficiente şi mijloace
de prevenire care să limiteze acest fenomen, elaborarea acestora bazându-se pe
cunoaşterea cauzelor şi condiţiilor generatoare de evenimente rutiere.
Majoritatea victimelor ajung în această postură datorită propriului
comportament în trafic, comportament care se reflectă în nerespectarea regulilor de
circulaţie, aspect rezultat şi în urma sondajelor de opinie realizate asupra atitudinilor
sociale privind riscul în trafic.
Dinamica accidentelor rutiere grave.
Datele statistice referitoare la evenimentele rutiere soldate cu victime omeneşti
din perioada susmenţionată relevă trendul descendent al acestora, respectiv 162 de
evenimente rutiere faţă de 183 în aceeaşi perioadă a anului trecut, în urma cărora au
fost victimizate 192 persoane (-27). Din totalul accidentelor rutiere, 98 (-11) sunt
accidente grave, fiind soldate cu 35 persoane decedate (+6), 83 rănite grav (-6) şi 74 (27) rănite uşor. Numărul vehiculelor implicate a fost de 248.
Cele mai multe evenimente rutiere au avut loc în luna august – 28, mai şi iulie
– 23, iar cele mai puţine în cursul lunii februarie - 7.
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Din punct de vedere al zilelor săptămânii, duminica au avut loc cele mai multe
evenimente rutiere – 30, vineri – 26, iar cele mai puţine în ziua de joi – 16. Din punct
de vedere al intervalului orar, cele mai multe au avut loc între orele 10-11, 12-14 şi
18-20.
Cele mai multe evenimente rutiere înregistrate într-o zi au fost 3, în 22
ianuarie, 16 martie, 25 aprilie, 3 iulie şi 10 august.
Cel mai mare număr de victime a fost înregistrat în cazul accidentelor din:
- 14.01.2010 în Vama – 6 victime (5 răniţi gravi, un rănit uşor);
- 03.01.2010 în Carei – 4 victime (3 morţi, un rănit grav);
- 17.01.2010 în Botiz - 4 victime (3 răniţi gravi, un rănit uşor);
- 21.03.2010 în Livada – 4 victime (2 răniţi gravi, 2 răniţi uşo);
- 25.02.2010, în mun. Satu Mare, str. Odoreului – 3 victime (2 răniţi grav, 1
rănit uşor);
- 03.04.2010, în mun. Satu Mare , b-dul. O. Goga – 3 victime (doi morţi, 1
rănit grav);
- 18.04.2010 în Livada – 3 victime (1 rănit grav, 2 răniţi uşor);
- 14.07.2010, în Ardud – 3 victime ( 2 morţi, 1 rănit grav);
- 27.07.2010 în Ciuperceni – 3 victime (1 mort, 2 răniţi grav).
Din punct de vedere al locului producerii acestora, 114 (71%) au avut loc pe
raza localităţilor, iar 46 (29%) în afara acestora.
Cele mai multe accidente au avut loc pe raza municipiului Satu Mare – 47,
urmat de mun. Carei cu 11, Livada - 9, Negreşti Oaş şi comuna Botiz cu câte 6.
Din cele 162 de accidente înregistrate, 79 au avut loc pe stradă, 53 pe drumurile
naţionale, 24 pe drumurile judeţene şi 5 pe drumurile comunale. Cele 53 de accidente
care au avut loc pe drumurile naţionale sunt repartizate astfel:
- 28 pe Drumul Naţional 19 ( Oradea – Carei - Satu Mare – Livada –
Negreşti Oaş – Sighetul Marmaţiei );
- 9 pe Drumul Naţional 1C (Cluj Napoca – Dej – Rastoci – Baia Mare –
Livada – Halmeu – Frontiera Ucraina);
- 8 pe Drumul Naţional 1F (Cluj Napoca– Zalău – Tăşnad – Carei –
Frontiera R. Ungară);
- 9 pe Drumul Naţional 19 A (Supur de Jos – Satu Mare – Dorolţ – Frontiera
R. Ungară).
În municipiul Satu Mare cele mai multe accidente s-au produs pe strada
Careiului - 6 şi b-dul. Independenţei tot 6, urmate b-dul. L. Blaga – 3, b-dul. O.Goga
– 3, str. Corvinilor, Crângului, Lăcrămioarei, Libertăţii, N. Golescu şi Prahovei câte 2.
Principalele cauze ale producerii evenimentelor rutiere sunt:
- neacordare prioritate vehicule - 19;
- conducere imprudentă – 18;
- neacordare prioritate pietoni – 16;
- viteză neadaptată la condiţiile de drum – 13;
Satu Mare, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5/A
Telefon: 0040/261/807777; Fax: 0040/261/768521

- rulare pe contrasens – 12;
- traversare neregulamentară pietoni – 12;
- nerespectare distanţă între vehicule - 11;
- viteză neregulamentară – 10;
- alte abateri săvârşite de conducătorii auto – 10;
- pietoni pe partea carosabilă – 7;
- neasigurare la schimbarea direcţiei de mers – 6;
- imprudenţă copii (7-14 ani) – 6;
- depăşire neregulamentară – 6;
- adormire la volan – 5;
- abateri biciclişti – 4;
- abateri ale conducătorilor de atelaje sau animale - 2;
- nesupraveghere copii (0-6 ani) – 2;
- alte abateri pietoni - 1.
Cele mai multe evenimente rutiere au avut loc pe timp de zi şi în condiţii
normale.
Referitor la modul de producere al accidentelor, în 39 de cazuri acesta a fost
coliziunea laterală, în 38 de cazuri lovirea pietonilor şi în 21 de cazuri coliziunea
frontală.
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