Teleorman, I.J.J Teleorman şi alţi colaboratori, prin acţiuni de sensibilizare şi conştientizare a
adolescenţilor şi tinerilor din mediul şcolar, rezidenţial şi în comunitate.
Printr-o ordonanţă, guvernul a actualizat tabele anexă la Legea nr.143/2000 prin care au
fost scoase substanţele noi depistate în aceste produse, totuşi, internetul a devenit o piaţă din
ce în ce mai accesibilă astfel încât acestea pătrund pe piaţă noastră, sau prin curierat şi
distribuite apoi tinerilor.
Fenomenul drogurilor este unul complex, cu implcaţii în plan medical, psihologic, social,
juridic. Autoritatea consideră că, doar prin implicarea tuturor actorilor sociali care au atribuţii în
aceste domenii pot fi obţinute rezultate în reducerea cererii şi ofertei de droguri.
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Teleorman este după cum se
cunoaşte o structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog înfiinţată prin H.G. nr.461/2011.
În şedinţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman din luna octombrie 2013,
care s-a desfăşurat la Zimnicea, în atenţia membrilor ATOP a fost adusă o problemă legată de
incidentele frecvente pe linie de ordine publică ce au loc cu ocazia meciurilor de fotbal
disputate în campionatele organizate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Teleorman.
Dat fiind faptul că Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Teleorman este membru afiliat
FRF, fiind o structură sportivă de interes local, având drept scop organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii fotbalistice în judeţ, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a solicitat a fi
dezbătute aceste aspecte în scopul analizării elementelor disfuncţionale care pot pune în
pericol siguranţa cetăţenilor cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Teleorman este o structură sportivă de interes local
constituită din cluburi şi asociaţii sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean şi care
funcţionează în conformitate cu legea Educaţiei şi Sportului nr. 69/2000, Ordonanţa de Guvern
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Statutul Federaţiei Române de Fotbal.
Conform prevederilor Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, organizatorii competiţiilor şi jocurilor sportive şi forţele
de ordine angrenate au obligaţia de a asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi
oficialilor şi de a lua mãsuri pentru prevenirea şi înlãturarea oricãror incidente ce se pot produce
pe traseele de afluire/defluire şi în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul şi dupã
terminarea competiţiei sau a jocului sportiv.
Potrivit legislaţiei actuale rãspunderea pentru asigurarea mãsurilor de ordine şi siguranţã
în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte
de prestãri servicii, în condiţiile legii, cu societãţi specializate de protecţie şi pazã sau, în lipsa
acestora, cu poliţia localã.
De asemenea, asociaţia organizează şi coordonează întreaga activitate fotbalistică
judeţeană pe următoarele nivele, Liga 4 -o serie de 16 echipe, Liga 5 -două serii a câte 13
echipe, Liga 6 -trei serii a câte 10 echipe, precum şi campionatele de juniori categoriile C, D, E,
F şi G 29 de echipe.
În ceea ce priveşte Legea 4/2008 pentru combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a
jocurilor sportive, ea face trimitere la nivelele superioare ale activităţii fotbalistice, respectiv Liga
1, Liga 2, şi Liga 3, în sensul că la jocurile din cadrul acestor categorii sunt necesare planuri de
acţiune club-jandarmerie.
La nivelul judeţului Teleorman există o colaborare foarte bună cu Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi, iar solicitările cu ocazia unor jocuri cu grad ridicat de dificultate sau competiţii
importante, au fost onorate fără probleme.
În ceea ce priveşte colaborarea cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, lucrurile au stat
puţin diferit în sensul că, agenţii posturilor de poliţie au invocat unele texte din lege prin care
susţin că aceştia nu sunt obligaţi să fie prezenţi cu ocazia meciurilor de fotbal.
Totuşi, ca urmare a demersurilor adresate de către A.J.F. Teleorman conduceri
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman, în scopul reglementării acestei situaţii, s-a
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găsit înţelegerea din parte d-lui inspector şef Dumitraşcu Valentin, ca poliţiştii să fie prezenţi la
meciurile de fotbal.
Întrucât au existat situaţii în care fanii au provocat prejudici, dar şi situaţii în care de
foarte multe ori primarii sunt cei care declanşează acţiuni de violenţă verbală, Asociaţia
Judeţeană de Fotbal face eforturi pentru îmbunătăţirea activităţii fotbalistice, în primul rând
pentru diminuarea actelor de violenţă prin aplicarea de sancţiuni.
De asemenea, la toate şedinţele tehnice preşedintele asociaţiei face apel pentru
prevenirea violenţei pentru a asigura ordinea şi disciplina, astfel încât spiritul de fair –play să
primeze în sport.
Întrucât în acest an au existat probleme la manifestările cu public numeros, cu privire la
măsurile de prevenire şi combatere a violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive,
Inspectoratul de jandarmi a informat Autoritatea că în acest sens au fost asigurate aceste
măsuri cu ocazia jocurilor sportive cu grad de risc măsuri de ordine publică în zona apropiată şi
imediată a arenelor sportive.
Totodată, jandarmi au asigurat ordinea publică în situaţii expres determinate în alte zone
publice -pieţe, căile de aces publice, locuri în care există posibilitatea ca grupurile de suporteri
adverşi să se întâlnească şi să tulbure ordinea publică.
Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul arenelor
sportive revine organizatorului competiţiei, care poate încheia în acest sens contracte de
prestări servicii cu societăţi specializate de protecţie şi pază sau în lipsa acestora, cu poliţia
locală.
De asemenea, I.J.J. Teleorman a asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pe
timpul desfăşurării meciurilor de baschet feminin susţinută la Sala Sporturilor din Alexandria şi
pe timpul meciurilor de fotbal susţinute pe Stadionul Municipal Alexandria.
În urma analizelor efectuate săptămânal în comun cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal
Teleorman, au fost asigurate măsuri de ordine şi siguranţă publică la meciurile din Campionatul
de fotbal Liga IV-a, indiferent de risc, având în vedere condiţiile în care acestea au fost
desfăşurate pe stadioanele din municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, din Oraşele Videle şi
Zimnicea şi din comunele Poieni, Vârtoape, Poroschia, Plosca şi Botoroaga.
La nivel judeţean simpatizanţii şi susţinătorii echipelor de fotbal nu sunt constituiţi în
galerii organizate, predispuşi la comiterea unor acte antisociale. Excepţie de la aceasta a fost
făcută de echipa C.S. Sporting Roşiorii de Vede care activează în Campionatul judeţean Liga
IV-a şi este susţinută în desfăşurarea meciurilor de un grup de aproximativ 30 de suporteri
organizaţi în galerie şi care au creat unele probleme, o parte a acestora fiind sancţionaţi
contravenţional pentru abaterile săvârşite în arenele sportive.
Concluzionând, Autoritatea consideră că această responsabilitate presupune o
conjugare constantă a eforturilor tuturor celor cu atribuţii în acest domeniu: reprezentanţii
Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Teleorman,
autorităţile locale, I.P.J.Teleorman,
I.J.J.Teleorman, I.S.U. şi Poliţie Locală.
În acest context, Autoritatea a recomandat reprezentanţilor unităţilor administrative de la
nivelul judeţului, instituţiilor abilitate, precum şi A.J.F Teleorman, de a se conforma întocmai
prevederilor legale, dar şi de a face front comun în sensul reducerii violenţei cu ocazia
competiţiilor şi a jocurilor sportive fotbalistice
În cadrul şedinţelor din acest trimestru a fost analizat şi modul de soluţionare a petiţiilor
adresate de cetăţeni, Inspectoratului de Poliţe al judeţului Teleorman, referitor la încălcarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27 din
30.01.2002 privind reglementarea activitatii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr.
233/2002 şi a O.M.A.I. nr.190/22.04.2004 privind reglementarea activităţii de primire, evidenţă,
examinare şi soluţionare a petiţiilor.
Referitor la activitatea de primire, evidenţă, examinare şi rezolvare a petiţiilor, precum şi
cea de primire în audienţă, aceasta este organizată şi se desfăşoară conform legii nr. 218/2002
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şi cele ale O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor, precum şi a
celorlalte ordine şi instrucţiuni de linie. Conform prevederilor legale, primirea petiţiilor adresate
conducerii inspectoratului se efectuează prin Compartimentul secretariat, care le prezintă
conducerii inspectoratului, după care acestea sunt înaintate serviciilor din cadrul inspectoratului,
poliţiilor municipale, orăşeneşti sau posturilor de poliţie comunale.
Prin activitatea de soluţionare a petiţiilor s-a urmărit şi se urmăreşte permanent
verificarea legală, completă şi în temeiul legal, prevenirea stării de nemulţumire din partea
petiţionarilor, revenirii sau adresarea acestora eşaloanelor superioare.
În perioada celor 9 luni ale anului 2013, au fost primite, înregistrate şi examinate un
număr de 3.862 de petiţii reprezentând sesizări privind comiterea de infracţiuni contra
persoanei, avutului public, tulburarea ordinii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii.
Din totalul de 3.862 petiţii, 1022 au fost înregistrate de inspectoratul judeţean, 1193 la
poliţiile municipale şi orăşeneşti, iar restul de 1647 petiţii au fost înregistrate la secţiile de poliţie
rurală şi posturile de poliţie comunale.
Referitor la activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă, la conducerea inspectoratului
şi la şefii poliţiilor municipale şi orăşeneşti, aceasta se realizează în baza unui program
săptămânal stabilit, afişat la sediile acestor instituţii. La posturile de poliţie comunale primirea
cetăţenilor în audienţă se realizează zilnic, ori de câte ori este nevoie, acestea fiind înregistrate
în registru de audienţă. Pe parcursul celor 9 luni s-au prezentat pentru audienţă 1.803
persoane, din care 243 la conducerea inspectoratului depoliţie judeţean, 202 la şefii poliţiilor
municipale şi orăşeneşti, respectiv 1.358 persoane la şefii secţiilor de poliţie şi posturile
comunale. Până la această dat fiind soluţionate 1.742 de cereri, din care 1.456 în mod favorabil,
iar 61 fiind în curs de soluţionare.
De asemenea, a fost menţionat faptul că în afară de cifrele menţionate există diverşi
petiţionari care obişnuiesc să trimită petiţii săptămânal nu numai către instituţia poliţie şi către
alte instituţii ale statului. Pentru preîntâmpinarea disfuncţionalităţilor, săptămânal sunt analizate
de conducerea subunităţilor stadiul verificării aspectelor semnalate prin petiţii şi măsurile luate.
Totodată, prin ordine rezolutive, conducerea inspectoratului dispune termene optime de
soluţionare, astfel încât acestea să nu fie depăşite, sau verificările să fie efectuate subiectiv.
Având în vedere că, în perioada sărbătorilor de iarnă se comercializează şi utilizează
diferite obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice în locuri publice,
care pot pune în pericol liniştea publică şi sănătatea cetăţenilor, ce contravin prevederilor Legii
nr.126/1995 privind regimul materialelor explozive, Autoritatea şi-a propus analizarea acestor
probleme, în scopul protejării cetăţenilor, ţinând seama de tendinţa de creştere a fenomenului
infracţional în această perioadă.
Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive a permis folosirea de către
persoanele fizice a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice de
tipul petarde, pocnitori, obiecte zburătoare luninoase din clase şi categorii diferite.
Întrucât s-a constatat că utilizarea acestor produse pun în pericol viaţa persoanelor care
le utilizează, această lege a fost modificată şi completată prin legea nr. 406/2006 prin care se
interzice persoanelor juridice comercializarea către persoane fizice a obiectelor artizanale şi de
distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2 precum şi a artificiilor din
categoria,, obiecte zburătoare luminoase şi a pocnitorilor din clasa I-a.
Ca urmare a modificărilor aduse legii 126/1995 numărul societăţilor interesate să
comercializeze astfel de obiecte a scăzut, iar în momentul de faţă pe raza judeţului mai sunt
autorizate doar două societăţi comerciale care execută jocuri de artificii şi 4 societăţi care
comercializează astfel de produse.
Vânzarea obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice se face
numai după înscrierea în registrul special, prevăzut de art.24, alin.2 din Legea nr.126/1995 cu
modificările şi completările ulterioare, a numelui cumpărătorului, a numărului autorizaţiei din
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care rezultă că are dreptul să deţină, să folosească sau să facă operaţiuni cu astfel de produse
şi cantitatea comercializată.
Încălcarea prevederilor legale se sancţionează cu pedepse cu închisoarea de la 3 luni la
un an pentru comercializarea, deţinerea, confecţionarea, importul, folosirea sau orice altă
operaţiune cu obiecte pirotehnice şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele
II-IV, T1 şi T2 şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept.
Din datele prezentate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman rezultă că
poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase vor verifica societăţile
comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu articole pirotehnice, inclusiv locurile de
depozitare şi vor organiza controale în complexele comerciale, pieţe, târguri sau alte locuri
destinate comercializării unor astfel de produse, pentru a se stabili dacă sunt respectate
normele legale din acest domeniu.
Având în vedere atribuţiile care revin Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman
potrivit Hotărârii de Guvern nr. 787/2002, a fost recomandat şefului inspectoratului de poliţie de
a transmite tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ un material informativ care să fie prelucrat
de cadrele didactice cu privire la pericolul pe care îl reprezintă deţinerea şi folosirea obiectelor
artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice (petarde, pocnitori, obiecte
zburătoare luminoase, etc.), în scopul diminuării numărului cazurilor de accidente în rîndul
acestora pe raza judeţului Teleorman.
Conform celor menţionate, conducerea Inspectoratului de poliţie a asigurat membrii
ATOP, că vor fi dispuse şi respectate toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi combaterea,
cu fermitate, atât a comerţului ilegal cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri
pirotehnice, cât şi a folosirii ilegale a acestora.
În cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării cetăţenilor
precum şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul unităţilor de poliţie, se fac
propuneri de către membrii ATOP cu privire la obiectivele de interes local şi indicatorii de
performanţă minimali de care unităţile de poliţie va trebui să ţină seamă pentru anul următor.
Pentru anul 2014, propunerile care să stea la baza elaborării Planului strategic anual, au
avut în vedere obiectivele şi priorităţi de interes naţional privind activitatea poliţiei care trebuie
să respecte prevederile Programului de guvernare pe perioada 2012-2016, iar pentru
obiectivele şi priorităţi de interes local privind creşterea capacităţii operative a unităţilor de
poliţie, acestea vor avea drept criterii următoarele direcţii de acţiune: Creşterea siguranţei
cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, Combaterea infracţiunilor contra
persoanei şi protecţia patrimoniului public şi privat, Creşterea siguranţei civice în zona
instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Prevenirea şi combaterea crimei organizate, a traficului
ilicit de droguri şi a celorlalte substanţe interzise, elaborarea unei strategii de prevenire şi
combatere a criminalităţii în cadrul căreia se vor stabili priorităţile şi rolul autorităţilor statului,
şcolii, familiei şi ale societăţii civile pentru combaterea acestui flagel, Scăderea dinamicii
accidentelor de circulaţie, cu prioritate a acelora care au drept consecinţe pierderea de vieţi
omeneşti, Asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu public
numeros, Îmbunătăţirea serviciului de soluţionare a cererilor şi petiţiilor, primirea în audienţă şi
consilierea cetăţenilor, Cooperarea inter-instituţională.
Tot în şedinţa din luna decembrie a.c membrii Autorităţii au formulat propuneri pentru
elaborarea Programului de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2014,
modalitatea în baza căreia se organizează şi desfăşoară şedinţele trimestriale, unde sunt
prezentate şi analizate informări ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman privind
modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza judeţului, a siguranţei cetăţeanului,
creşterea rolului opiniei publice, moduui de colaborare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman, cu celelalte instituţii şi organizaţii cu atribuţii
în domeniul asigurării ordinii publice, precum şi dezbaterea problemelor cotidiene care apar,
sau a celor provenite din modificările legislative din domeniu.
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De asemenea, în cuprinsul acestui program sunt şi activităţi ce vizează deplasări ale
membrilor ATOP în judeţ, dar şi unele angajamente pe care aceştia şi le-au propus să le
realizeze în cursul anului 2014, prin întâlniri cu autorităţile publice locale, cu şefii secţiilor de
poliţie, sau cu reprezentanţi al Poliţiei de Proximitate şi ai Poliţiei Locale, cu reprezentanţi ai
Inspectoratului şcolar, cu cetăţeni şi alţi factor cu responsabilitate în domeniu.
Totodată, membrii ATOP vor avea posibilitatea de a găsi acele modalităţi de monitorizare
a activităţilor poliţiei, precum şi de a stabili de comun acord cu reprezentanţii acesteia,
programe de acţiune şi stadiul de îndeplinire al obiectivelor stabilite prin protocoalele încheiate
de această instituţie cu diverşi parteneri.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman apreciază că, în trimestrul IV/2013 –
conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a acţionat consecvent şi eficient
pentru realizarea principalului deziderat al activităţii sale – asigurarea sentimentului de
siguranţă pentru membrii comunităţii – asigurând o prezenţă activă a poliţiştilor în principalele
locuri şi puncte vulnerabile de pe raza localităţilor judeţului.
Urmărind în permanenţă interesul comunităţii, membrii ATOP au menţinut un contact
direct cu toţi factorii implicaţi în asigurarea siguranţei civice: au luat cunoştinţă prin rapoartele şi
informările periodice transmise, de principalele activităţi, rezultatele obţinute şi problemele cu
care se confruntă IPJ Teleorman. De asemenea, au menţinut contactul cu mediul şcolar şi au
căutat să fie în permanenţă receptivi la problemele autorităţilor locale prin dialogul şi
consultarea acestora.
Conform competenţelor atribuite de legislaţia în vigoare, a condiţiilor şi experienţei
acumulate, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman va pune întotdeauna activitatea
membrilor săi în slujba comunităţii, a respectării drepturilor omului, protejării proprietăţii publice
şi private, în scopul creării unui climat de siguranţă publică la nivelul judeţului Teleorman.

PREŞEDINTE ATOP,
Consilier judeţean
ILIESCU ALEXANDRU

C.P./1 exp.
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