
   

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                    ANEXĂ 
  AUTORITATEA TERITORIALĂ DE                                            LA HOTĂRÂREA NR.1 / 2017
           ORDINE PUBLICĂ

În  conformitate  cu  Legea nr.218/2002 privind  organizarea  şi  funcţionarea 
Poliţiei  Române,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale 
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  autorităţii  teritoriale  de  ordine 
publică,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.787/2002,  pe  baza  concluziilor 
desprinse în urma consultării  populaţiei  şi  a celor rezultate din analiza situaţiei 
operative  la  nivelul  unităţii  administrativ-teritoriale,  Autoritatea  Teritorială  de 
Ordine Publică Teleorman a întocmit Planul strategic pe anul 2017, având ca scop 
protejarea  intereselor  comunităţii  şi  asigurarea  climatului  de  siguranţă  publică 
pentru anul în curs.

Acest Plan strategic formulează şi o viziune conform căreia toate instituţiile 
cu  atribuţii  în  domeniul  ordinii  şi  siguranţei  publice  vor  acţiona  performant  şi 
responsabil faţă de întreaga comunitate.

PLANUL STRATEGIC CUPRINDE URMĂTOARELE CAPITOLE:

       CAP. I. -   OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE, IDENTIFICATE ÎN 
PROGRAMUL    DE GUVERNARE ŞI ÎN  PLANUL DE 
ACTIVITĂŢI AL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR ŞI AL POLIŢIEI ROMÂNE;

       CAP. II. - OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE DE INTERES LOCAL; 

       CAP.III.- INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL 
POLIŢIENESC;

       CAP.IV. – BUGETUL ŞI DOTAREA POLIŢIEI, CU SPECIFICAREA 
ALOCAŢIILOR BUGETARE ŞI A NEVOILOR DE SUPLIMENTARE 
A ACESTORA DIN SURSE EXTRABUGETARE.

CAP. I   OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE, IDENTIFICATE ÎN
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PROGRAMUL DE GUVERNARE

Într-o lume globală complexă, dinamică şi conflictuală, puternic afectată de 
criza  economică,  siguranţa  cetăţenilor  şi  ordinea  publică  reprezintă  obiectivele 
fundamentale ale guvernării ţării noastre. Ele au ca domeniu de referinţă drepturile 
fundamentale  ale  omului,  ordinea  constituţională  şi  se  înfăptuiesc  în  contextul 
participării  active în construcţia europeană, cooperării  euroatlantice şi evoluţiilor 
globale.

Strategia  Naţională  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică,  pentru  creşterea 
siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale,  reprezintă prevenirea 
şi  combaterea  fenomenului  infracţional,  garantarea  şi  apărarea  drepturilor  şi 
libertăţilor  constituţionale,  a  funcţionării  instituţiilor  statului  în  conformitate  cu 
prevevderile Programului de Guvernare. 

Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului,  atât în mediul 
rural  cât  şi  în  mediul  urban,  îmbunătăţirea  cooperării  poliţieneşti  privind 
combaterea criminalităţii transfrontaliere, cât şi a criminalităţii comise de cetăţenii 
români  în  străinătate,  reducerea  birocraţiei  din  cadrul  structurilor  Ministerului 
Afacerilor  Interne, eficientizarea acestor structuri  şi  redirecţionarea din aparatul 
funcţionăresc către structurile operative", constituie obiectivele MAI.

Prioritară este creşterea nivelului de securitate personală a cetăţeanului prin 
îmbunătăţirea  siguranţei  în  spaţiile  publice,  creşterea  siguranţei  în  şcoli,  a 
managementului  şi  capacităţii  de  intervenţie  a  I.S.U.,  protejarea  cetăţenilor  de 
riscurile teroriste, de infracţionalitatea cibernetică, precum protecţia infrastructurii 
critice. 

    Obiectivele  fundamentale le  reprezintă  creşterea  gradului  de 
siguranţă  şi  protecţie  pentru  cetăţeni,  combaterea  infracţionalităţii,  a  
terorismului  şi  criminalităţii  transfrontaliere,  combaterea  traficului  şi  
consumului de droguri, precum şi restabilirea autorităţii structurilor de 
aplicare  a  legii,  descentralizarea  şi  reforma  instituţională  necesară 
consolidării  serviciilor  comunitare  şi  a  celor  de  ordine  publică  din 
România, precum şi realizarea interoperabilităţii acestora.

  OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE

   Creşterea  gradului  de  siguranţă  şi  protecţie  pentru  cetăţeni  prin 
protejarea  persoanei,  protejarea  patrimoniului,  siguranţa  stradală, 
siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.

 Prevenirea  şi  combaterea  infracţionalităţii  organizate  şi 
transfrontaliere,  destructurarea grupărilor infracţionale.

  Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii  fiscale,  contrabandei,  corupţiei,  contrafacerii  de  mărfuri,  a 
infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia 
intereselor financiare a Uniunii Europene.

 Asigurarea  resurselor  umane,  a  mijloacelor  materiale,  financiare  şi 
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale 
a Poliţiei Române.

OBIECTIVE SPECIFICE
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  Creşterea capacităţii  instituţionale prin dezvoltarea şi modernizarea 
reţelelor  de comunicaţii  şi  suport  informatic  a structurilor  M.A.I.,  în 
special în mediul rural;

  Asigurarea unei politici coerente în domeniul managementului datelor 
şi informaţiilor, care să respecte drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, în 
special protecţia datelor cu caracter personal;

  Colectarea  structurată,  în  sisteme  informatice,  a  datelor  şi 
informaţiilor privind incidentele, evenimentele şi misiunile la care sunt 
alocate  resursele  de  menţinere,  asigurare  şi  restabilire  a  ordinii 
publice;

 Creşterea  capabilităţilor  din  teren  de  verificare  şi  de  aplicare  a 
măsurilor  specifice  în  cazul  situaţiilor  prevăzute  de  Convenţia 
Schengen  şi  de  celelalte  acte  comunitare  relevante,  inclusiv 
schimbarea comportamentului poliţistului în situaţii de legitimare;

 Reducerea  birocraţiei  din  cadrul  structurilor  M.A.I,  eficientizarea 
acestor structuri şi redicrecţionarea din aparatul de funcţionari către 
structurile operative;

 Exploatarea  eficientă  a  oportunităţilor  de  finanţare  din  fonduri 
europene  nerambursabile  la  nivel  teritorial  prin  pregătirea 
personalului în domeniul managementului proiectelor;

 Îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică, echipamente, aparatură 
şi  materiale  de intervenţie  a structurilor  operative,  atât din fonduri 
bugetare  cât  şi  prin  utilizarea  fondurilor  nerambursabile  oferite  de 
Uniunea Europeană;

CAP. II   OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI  DE INTERES LOCAL
pentru protejarea intereselor cetăţenilor şi menţinerii climatului de 

siguranţă publică

În  funcţie  de  interesele  judeţului,  de  resursele  disponibile,  de  situaţia 
operativă şi de potenţialele ameninţări la adresa siguranţei şi securităţii publice, 
Autoritatea  Teritorială  de Ordine  Publică  Teleorman propune  pentru  anul  2017, 
principalele  obiective  de interes  local  ce urmează a  fi  realizate de unităţile  de 
poliţie structurate la nivelul I.P.J.Teleorman, după cum urmează:

    

Obiective generale Direcţii de  
acţiune

Activităţi concrete pentru implementarea  
obiectivelor specifice

1. Creşterea gradului de 
siguranţă şi protecţie a 
cetăţeanului, prin 
protejarea persoanei, 
protejarea 
patrimoniului şi 
siguranţa stradală

Eficientizarea 
activităţii de 
combatere a 
infracţiunilor 
contra 
persoanei şi a 
patrimoniului

Promovarea  unei  culturi  de  siguranţă  publică  în  
comunitate,  prin  intermediul  poliţiştilor  de  
proximitate,  pentru  creşterea  gradului  de  
conştientizare  şi  identificare  a  ameninţărilor  
comunităţii locale.
Organizarea  de  acţiuni  în  sistem  integrat  cu  
poliţiştii din toate structurile operative, în vederea  
prevenirii  faptelor  de  natură  infracţională,  în  
principal a faptelor cu violenţă, furturilor cu mod  
de  operare  din  locuinţe,  de  auto/din  auto,  de  
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componente  exterioare,  din  societăţi  comerciale,  
dar şi a altor fapte de natură penală.
Eficientizarea  activităţilor  de  documentare  
calificată  (  folosirea  tehnicilor  şi  mijloacelor  
moderne de investigare) a grupurilor/persoanelor,  
legăturilor  infracţionale,  metode  şi  mijloace  de  
săvârşire a infracţiunilor.
Dezvoltarea  unei  politici  coerente  în  domeniul  
prevenirii criminalităţii şi promovarea rolului activ  
al  comunităţii  şi  cetăţeanului  în  asigurarea  
climatului de ordine şi siguranţă publică.
Analizarea  permanentă  prin  intermediul  Unităţii  
Teritoriale  de  Analiză  a  Informaţiilor  (UTAI)  a  
informaţiilor  privind  autorii,  modul  de  acţiune  a  
acestora,  locurile  frecventate,  anturajul,  obiectele  
sau bunurile folosite la comiterea faptelor penale.
Cresterea vizibilităţii  politiştilor  din  mediul  rural,  
printr-o  prezentă  mai  activă  a  patrulelor  auto,  
discuţii  cu  cetăţenii  pentru  a  cunoaşte  şi  rezolva  
problemele cu care aceştia se confruntă, realizând  
în acest fel o apropiere de comunitate.
Desfăşurarea de activităţi specifice de prevenire în  
zonele  de  risc  criminogen,  concomitent  cu  
pregătirea  antiinfracţională  a  persoanelor  de  
vârsta a treia care locuiesc în imobilele izolate.

Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie  
şi  furt,  in  special  a  celor  comise  cu  moduri  de  
operare deosebite.

Eficientizarea 
dispozitivului 
de siguranţă 
publică în 
vederea 
prevenirii şi 
combaterii 
infracţionalit
ăţii stradale

Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii  
structurilor  de  ordine  şi  siguranţă  publică,  în  
vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în  
cazul producerii unor situaţii de criză.

Derularea  activităţilor  specifice  circumscrise  
prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale.

Elaborarea  planurilor  de  măsuri/acţiune  pentru  
desfăşurarea  în  condiţii  de  normalitate  a  
evenimentelor  de  amploare  ori  a  misiunilor  
complexe (sezon estival, sărbători legale, religioase  
şi regionale etc.), din domeniul ordinii şi siguranţei  
publice şi monitorizarea acestora.
Menţinerea  siguranţei  cetăţeanului  în  stradă,  în  
parcuri sau locuinţe, problemă prioritară cerută de  
Uniunea  Europeană  şi  factor  important  în  
creşterea  credibilităţii  în  faţa  cetăţeanului,  atât  
prin  prezenţa  vizibilă  activă  a  unui  număr  mai  
mare  de  poliţişti,  cât  şi  printr-o  intervenţie  
operativă şi eficientă. 

Asigurarea  unei  intervenţii  operative  la  apelurile  
telefonice prin S.N.U.A.U. 112.
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Desfăşurarea  de  acţiuni  şi  controale  pentru  
depistarea  cerşetorilor,  vagabonzilor,  copiilor  
străzii şi a altor persoane care frecventează locuri  
cu impact asupra imaginii societăţii şi înştiinţarea  
serviciilor  şi  instituţiilor  din  domeniu  pentru  
identificarea  şi  adoptarea  unor  soluţii  de  
reintegrare socială a celor depistaţi.

Organizarea  dispozitivului  de  patrulare  în  zonele  
criminogene, periferice şi nesupravegheate video şi  
includerea  de  poliţişti  din  cadrul  Serviciului  de  
Acţiuni Specifice în situaţii de creştere temporară a  
situaţiei operative.

Asigurarea 
climatului de 
siguranţă 
publică în 
unităţile de 
învăţământ şi 
proximitatea 
acestora

Intensificarea  activităţilor  de  combatere  a  
infracţionalităţii în zona instituţiilor de învăţământ  
preuniversitar.

Realizare  unei  analize  a  faptelor  antisociale  
săvârşite în incinta şi în zona adiacentă unităţilor  
de învăţământ preuniversitar, evidenţierea cauzelor  
şi  împrejurărilor  favorizate,  în  vederea  
fundamentării  unor  proiecte,  derulării  unor  
campanii  de  prevenire  a  delincvenţei  în  mediul  
şcolar.

Monitorizarea activităţi de prevenire a victimizării  
elevilor  prin  asigurarea  prezenţei  politiştilor  la  
afluirea - defluirea la/de la şcoală.

Colaborarea cu instituţiile cu atribuţii în domeniul  
protecţiei copiilor în scopul identificării  minorilor  
cu risc victimal si infracţional sporit (copii ai căror  
părinţi sunt plecaţi in străinătate, care provin din  
familii  conflictuale,  monoparentale,  minori  
protejaţi în sistem rezidenţial etc.).

Organizarea  unor  controale  la  agenţii  economici  
care comercializează băuturi alcoolice şi ţigări în  
imediata apropiere a unităţilor şcolare, în vederea  
asigurării  respectării  prevederilor  legale  în  
domeniu.

Desfăşurarea de activităţi preventive, împreună cu  
reprezentanţii  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean,  
Inspectoratul  Judeţean  de  Jandarmi,  poliţiilor  
locale, în baza unor proiecte/ campanii / planuri de  
acţiune.

2. Creşterea 
gradului de 
siguranţă rutieră pe  
drumurile publice 
din judeţul 
Teleorman

Creşterea 
nivelului de 
siguranţă rutieră

Asigurarea  prezenţei  în  trafic  a  lucrătorilor  de  
poliţie  rutieră,  organizarea  dispozitivelor  de  
suptaveghere  şi  control  a  circulaţiei  rutiere  în  
zonele cu risc de producere al accidentelor.

Verificarea în permanenţă a stării de viabilitate a  
drumurilor  din  zona  de  competenţă  pentru  
identificarea  punctelor  sau  zonelor  periculoase,  
integritatea  sistemului  de  semnalizare  rutieră  şi  
determinarea la o intervenţie operativă din partea  
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administraţiei  drumurilor  pentru  îndepărtarea  
factorilor de risc.

Concentrarea  activităţilor  preventiv-educative  pe  
categorii de participanţi la trafic vulnerabile sau cu  
comportament  riscant:  pietoni,  tineri  teribilişti,  
conducători de mopede etc.

Monitorizarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei  
şi  siguranţei  traficului  pe  timpul  sărbătorilor  de  
iarnă,  în  zonele  şi  în  perioadele  în  care  se  
înregistreaza valori ridicate de trafic.

Identificarea şi atragerea unor noi parteneri pentru  
dezvoltarea  activităţilor  preventiv-educative  în  
domeniul siguranţei rutiere.

Realizarea de spoturi audio şi de emisiuni tematice  
la  posturile  radio-tv  locale  şi  promovarea  unei  
campanii  media  agresive  privind  consecinţele  
nerespectării legislaţiei rutiere.

3. Destructurarea 
grupurilor 
infracţionale  de 
crimă organizată şi 
judiciare

Identificarea şi 
destructurarea 
grupurilor 
infracţionale 
nestructurate

Activităţi  specifice  pentru  destructurarea  
grupărilor  infracţionale  nestructurate  care  pot  
genera conflicte stradale de impact şi a celor care  
comit infracţiuni grave sau cu moduri de operare  
deosebite.
Identificarea bunurilor mobile şi imobile provenite  
din  infracţiuni  şi  stabilirea  surselor  de  finanţare  
realizate  sub  apanajul  unor  activităţi  economice,  
precum  şi  a  averilor  deţinute  (maşini,  imobile,  
conturi bancare etc.).

Direcţionarea  eforturilor  de  investigare  şi  
intensificarea  activităţilor  informativ-operative  şi  
de  cercetare  penală  şi  schimbul  permanent  de  
informaţii cu alte structuri I.G.P.R. şi M.A.I.

4. Menţinerea unui 
climat de 
normalitate cu 
ocazia desfăşurării 
unor activităţi cu  
public numeros

Elaborarea  planurilor  de  măsuri/acţiuni  şi  a  
celorlalte  documente  operative  necesare  pentru  
desfăşurarea  în  condiţii  de  normaliatate  a  
evenimentelor de amploare din domeniul ordinii şi  
siguranţei publice şi monitorizarea acestora;

Stabilirea  necesarului  de  forţe  şi  mijloace  şi  
constituirea unor reserve care să fie în măsură, la  
nevoie,  să intervină in situaţii  deosebite  şi/sau să  
fie detaşate temporar.

5. Creşterea 
nivelului de 
încredere în poliţie 
şi îmbunătăţirea  
cooperării 
interinstituţionale

Dezvoltarea colaborării cu autorităţile locale şi cu  
celelalte  instituţii  de  aplicarea  legii  (unităţile  de  
parchet,  jandarmeria,  situaţii  de  urgenţă,  ANAF,  
etc.).

Încheierea  de  protocoale  de  parteneriat  cu  acele  
instituţii şi organizaţii nonguvernamentale care pot  
sprijini I.P.J.Teleorman în realizarea obiectivelor.
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Verificarea tuturor aspectelor care intră în sfera de  
competenţă  a  poliţiei  şi  sunt  sesizate  prin  mass-
media sau pe adresa de e-mail a inspectoratului.

6. Consolidarea şi 
diversificarea 
parteneriatului poliţiei 
cu comunitatea

Informarea cetatenilor cu privire la unele aspecte  
ale  stării  infractionale,  măsurile  cu  caracter  
preventiv şi mediatizarea acţiunilor desfăşurate, cu  
accent pe sprijinul acordat de cetăţeni în rezolvarea  
situaţiilor deosebite. 

Asigurarea  prezenţei  poliţiştilor  la  şedinţele  şi  
întrunirile  organizate  de  diferite  asociaţii  ori  
organizaţii ale societăţii civile.

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile  
publice  locale,  atât  din  mediul  urban,  cât  şi  din  
mediul  rural,  în  sensul  susţinerii  financiare  şi  
logistice  a  acţiunilor  în  domeniul  siguranţei  
cetăţeanului.
Creşterea  colaborării  cu  alte  instituţii,  societatea  
civilă.

7. Asigurarea 
resurselor umane, a  
mijloacelor 
materiale, 
financiare şi 
informaţionale 
necesare dezvoltării  
şi menţinerii 
capacităţii 
operaţionale a 
I.P.J. Teleorman

 

Dezvoltarea şi 
implementarea 
unui 
management 
performant al 
resurselor umane

Actualizarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă  
Publică, precum şi a planurilor / protocoalelor de  
cooperare  cu  I.J.J.  Teleorman,  I.S.J.Teleorman,  
I.S.U., Poliţia Locală, etc.

Intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi  
combatere a corupţiei, în rândul personalului I.P.J.  
Teleorman.

Asigurarea  participării  personalului  la  programe  
formative proiectate  pe dobândirea de competenţe  
profesionale, organizate în instituţii de învăţământ  
ale M.A.I.

Întărirea 
autorităţii şi 
dezvoltarea 
imaginii 
instituţionale

Informarea opiniei publice prin realizarea de ştiri,  
comunicate de presă privind activităţile desfăşurate  
de  structurile  I.P.J.  Teleorman,  precum  şi  
realizarea de materiale informative cu specific de  
prevenire  destinate  pregătirii  antivictimale  a  
populaţiei  etc.  şi  transmiterea  acestora  către  
jurnaliştii acreditaţi.
Asigurarea  transparenţei  activităţilor,  în  
conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  544/2001,  
privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  
public, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Îmbunătăţirea 
cooperării în 
vederea combaterii 
criminalităţii 
transfrontaliere

Consolidarea 
capacităţii de 
luptă împotriva 
criminalităţii 
transfrontaliere

Desfăşurarea  cu  operativitate  de  verificări  şi  
investigaţii  pentru  soluţionarea  cu  celeritate  a  
solicitărilor formulate de autorităţile altor state în  
cadrul asistenţei poliţieneşti internaţionale, privind  
criminalitatea transfrontalieră.
Îmbunătăţirea  pregătirii  de  specialitate,  privind  
reglementările  interne  şi  internaţionale  în  
domeniu.
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CAP. III  INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL 
POLIŢIENESC

În  vederea  protejării  intereselor  comunităţii  şi  asigurării  climatului  de  siguranţă  şi 
securitate publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman va urmări modul în care 
Inspectoratul  de Poliţie  Judeţean Teleorman va aduce la îndeplinire  următorii  indicatori  de 
performanţă minimali stabiliţi pentru anul 2017:

    Menţinerea indicelui ce reflectă volumului criminalităţii în judeţul Teleorman, sub  
nivelul mediu înregistrat la nivel naţional; 

    Reducerea numărului total de infracţiuni contra patrimoniului privat şi public, atăt  
în mediul urban, cât şi în cel rural, faţă de nivelul anului 2016, în judeţul Teleorman;

 Reducerea numărului infracţiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri  
cauzatoare de moarte, vătămări corporale grave);

     Reducerea numărului infracţiunilor săvârşite în unităţile de învăţământ;

     Reducerea numărului de minori implicaţi în comiterea de fapte penale;

  Reducerea numărului accidentelor rutiere precum şi a numărului persoanelor 
decedate, ca urmare a accidentelor rutiere; 

   Îmbunătăţirea vitezei de reacţie a echipelor operative pentru deplasarea la locul  
evenimentelor semnalate prin S.N.U.A.U 112 ;

      Reducerea  infracţionalităţii  stradale  pentru eliminarea  din  rândul  populaţiei  a  
sentimentului de lipsă de reacţie din partea poliţiei;

    Creşterea gradului de recuperare a prejudiciului în urma săvârşirii de infracţiuni  
economico-financiare;

   Creşterea numărului de infracţiuni constate în flagrant de poliţişti care acţionează în  
dispozitivul de ordine şi siguranţă publică.

       

P R E Ş E D I N T E,
Consilier Judeţean 

CIOABĂ PETRE 

C.P./1 exp.
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