
   

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                    ANEXĂ 
  AUTORITATEA TERITORIALĂ DE                                            LA HOTĂRÂREA NR.2 / 2016
           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 2016, având ca scop
protejarea  intereselor  comunităţii  şi  asigurarea  climatului  de  siguranţă  publică
pentru anul în curs.

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.
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CAP. I    A. OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE, IDENTIFICATE
ÎN

PROGRAMUL DE GUVERNARE

În  vederea  reconsolidării  statutului  poliţistului,  jandarmului,  pompierului,
precum şi al celorlalţi funcţionari publici din structurilor sale, Ministerul Afacerilor
Interne (MAI) a propus o ameliorare a cadrului legislativ, care să reglementeze
competenţele în domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă şi al
activităţilor  instituţiei  prefectului,  precum şi  elaborarea  şi  implementarea  unor
politici  şi  programe  de  pregătire  profesională  şi  de  creştere  a  calităţii  vieţii
personalului.

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.

Prin Programul de guvernare 2013 - 2016 , Guvernul României a stabilit la
nivel  naţional  în domeniul ordine publică şi  siguranţa cetăţeanului,  următoarele
obiective şi direcţii de acţiune:

OBIECTIVE FUNDAMENTALE

       Creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului atât în
mediul rural, cât  şi în  mediul urban.

     Îmbunătăţirea  cooperării  poliţieneşti  privind  combaterea
criminalităţii transfrontaliere, precum 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.

       Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează
competenţele în domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor
de urgenţă şi ale activităţilor instituţiei prefectului.

       Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe
privind  pregătirea  profesională,  creşterea  calităţii  vieţii
personalului  în  vederea  reconsolidării  statutului  poliţistului,
jandarmului, pompierului, precum şi al celorlalţi funcţionari publici
din structurile Ministerului Afacerilor Interne.

DIRECŢII DE ACŢIUNE

 Restructurarea  structurilor  naţionale  şi  locale  în  scopul  de  a  fi
puternice, profesioniste şi eficiente.

  Elaborarea şi implementarea unor politici concordante cu standardele
şi directivele Consiliului European, având ca finalitate compatibilizarea
acestor structuri cu cele similare din spaţiul UE.
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 Creşterea  siguranţei  cetăţeanului  prin  combaterea  fenomenului
infracţional stradal, precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona
instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

 Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul
Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate structurile.

  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.

 Creşterea  eficienţei  activităţilor  pentru  soluţionarea  situaţiilor  de
urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea
profesională a cadrelor.

B. OBIECTIVE NAŢIONALE IDENTIFICATE  ÎN PLANURILE DE
ACTIVITĂŢI AL  M. A. I. ŞI AL POLIŢIEI ROMÂNE

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

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

      3.  Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în  
domeniile de referinţă: evaziune fiscală, achiziţii publice, 
contrafacerea de mărfuri, cantrabanda, corupţia şi protecţia 
intereselor financiare ale Uniunii Europene.

4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare
necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale.

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  2016,
principalele  obiective  de interes  local  ce urmează a fi  realizate  de unităţile  de
poliţie structurate la nivelul I.P.J.Teleorman, după cum urmează:
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    OBIECTIVUL NR.1

CONSOLIDAREA MANAGEMENTUL INTEGRAT AL SITUAŢIEI OPERATIVE

      Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

      Elaborarea planurilor de măsuri/acţiune şi a celorlalte documente operative
necesare  pentru  desfăşurarea  în  condiţii  de  normalitate  a  evenimentelor  de
amploare, ori a misiunilor complexe din domeniul ordinii şi siguranţei publice şi
monitorizarea acestora.

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

      Coordonarea/monitorizarea şi evaluarea implementării sistemului de control
intern managerial la nivelul I.P.J.Teleorman.

      Efectuarea controalelor de fond planificate şi dispunerea unor controale
tematice  la  structurile/subunităţile  în  cazul  cărora  există  riscul  neîndeplinirii
obiectivelor.

      Prelucrarea  cazurilor  de  corupţie  în  care  au  fost  implicaţi  poliţişti,
identificarea cauzelor generatoare, emiterea de recomandări precum şi a cazurilor
în care poliţiştii au desistat. 

 Extinderea sistemului de analiză pentru monitorizarea prin camere video şi
evaluarea  situaţiei  operative,  precum  şi  pentru  planificarea  activităţilor  de
mentinerea ordinii publice.

 Promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate, prin intermediul
poliţiştilor  de  proximitate,  pentru  creşterea  gradului  de  conştientizare  şi
identificare a ameninţărilor comunităţii locale.

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

 Implicarea în sistemul integrat de menţinere a ordinii publice a structurilor de
Poliţie Locală. 

      Implementarea strategiei naţionale anticorupţie.

OBIECTIVUL NR.2

CREŞTEREA NIVELULUI DE ÎNCREDERE ÎN POLIŢIE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA
COOPERĂRII INTERINSTITUŢIONALE

      Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

       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,  precum şi
publicarea pe site-ul oficial al instituţiei.

      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.
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       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.

       Atragerea populaţiei prin programe de prevenire a criminalităţii şi de sporire
a  gradului  de  siguranţă  al  comunităţii  cu  aportul  ATOP  şi  autorităţilor  publice
locale.

       Participarea poliţiştilor  în grupurile de lucru constituite la  nivelul  altor
instituţii publice cu atribuţii în domeniu.

 OBIECTIVUL NR.3

CREŞTEREA GRADULUI DE SIGURNŢĂ A CETĂŢEANULUI ŞI
ASIGURAREA PATRIMONIULUI

1. Eficientizarea activităţii de combatrere a infracţiunilor contra
persoanei şi a patrimoniului

      Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

   Asigurarea  unei  capacităţi  eficiente  de  intervenţie  a  dispozitivelor
permanente  de  ordine  şi  siguranţă  publică  prin  reevaluarea  acestora  şi
dimensionarea corespunzătoare, în vederea prevenirii evenimentelor şi descurajării
infracţionale, inclusiv prin suplimentarea patrulelor de poliţie, de regulă în zonele
intens circulate, în raport cu evoluţia situaţiei operative.

        Eficientizarea  şi  dinamizarea  activităţii  de  cunoaştere  a  mediilor
infracţionale  şi  menţinerea  trendului  descendent  al  infracţiunilor  comise  cu
violenţă.

        Identificarea persoanelor suspecte de comiterea infracţiunilor cu violenţă a
celor  cu  antecedente  penale  pentru  astfel  de  fapte  şi  luarea  măsurilor  de
supraveghere şi cercetare a acestoral.

        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
componente exterioare,  din societăţi  comerciale,  dar şi  a altor  fapte de natură
penală.

   Concentrarea   pe  zonele  de  risc  identificate,  mediatizarea  unor  cazuri
soluţionate în scop de prevenire şi informare a opiniei publice. 

   Identificarea  focarelor  de  conflict,  a  zonelor  de  risc  şi  desfăşurarea  de
acţiuni periodic şi punctuale repetate pentru prevenirea infracţiunilor stradale cu
violenţă şi a celor împotriva patrimoniului.

  Reorganizarea modului de acţiune, de la reacţie la ofensivă, intensificarea
acţiunilor proactive, în special în mediul rural, conform concepţiei de eficientizare a
poliţiei în mediul rural.

   Eficientizarea activităţilor de documentare calificată ( folosirea tehnicilor şi
mijloacelor  moderne  de  investigare)  a  grupurilor/persoanelor,  legăturilor
infracţionale, metode şi mijloace de săvârşire a infracţiunilor.
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       Intensificarea  activităţilor  informative  -  operative  desfăşurate  pentru
identificarea  persoanelor  care  au  comis  fapte  penale  cu  moduri  de  operare
deosebite.

       Analizarea permanentă prin intermediul UTAI a informaţiilor privind autorii,
modul de acţiune a acestora, locurile frecventate, anturajul, obiectele sau bunurile
folosite la comiterea faptelor penale.

       Creşterea nivelului de siguranţă a bunurilor şi valorilor din obiective şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor de pază şi monitorizare.

  Identificarea şi cunoaşterea, atât în mediul rural cât şi în mediul urban a
persoanelor implicate în fapte de criminalitate judiciară.

  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.

  Identificarea  şi  supravegherea  persoanelor  predispuse  la  săvârşirea  de
infracţiuni  cu  violenţă,  a  consumatorilor  de  alcool,  a  persoanelor  cu  afecţiuni
psihice şi a minorilor lipsiţi de supraveghere.

  Organizarea  şi  executarea  de  acţiuni  preventiv-educative  şi  campanii
stradale de informare a populaţiei din mediul urban şi rural privind fenomenele
infracţionale  cu  tendinţe  de  creştere,  în  vederea  educării  antiinfractionale  şi
antivictimale a cetăţenilor în domeniu: consumului de substanţe etnobotanice şi
alcool,  consumului  de  droguri,  actelor  de  agresiune,  înşelăciune,  furturi  de
animale, furturi de/din autoturisme, talhării.

  Asigurarea respectării regimului legal al deţinerii, comercializării şi folosirii
articolelor pirotehnice, creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea unor accidente
ce pot fi cauzate de folosirea ilegală sau necorespunzătoare a acestora.

  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.

2. Eficientizarea dispozitivului de siguranţă publică în vederea
prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale

        Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

        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. 

        Desfăşurarea  de activităţi  specifice pentru  prevenirea  şi  combaterea
infracţiunilor stradale în special a furturilor.

        Analizarea dispozitivelor de siguranţă publică prin prisma eficienţei acestora
şi contribuţia la reducerea criminalităţii stradale.

        Îmbunătăţirea cooperării cu I.J.J.Teleorman pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordinului 60/2010, planificarea eficientă a patrulelor pedestre şi auto,
în baza concluziilor analizelor tactice, în zonele şi mediile de interes poliţienesc.
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        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.

        Identificarea focarelor de conflict a zonelor de risc şi desfăşurarea de
acţiuni punctuale repetate pentru prevenirea infracţiunilor stradale cu violenţă şi a
celor împotriva patrimoniului.

        Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin SNUAU 112.

        Organizarea unor filtre sau acţiuni punctuale de scurtă durată în mediul
rural, în zonele obligatorii de trecere, în special pe timpul nopţii.

        Intervenţia promptă şi luarea măsurilor de sancţionare a oricăror forme de
încălcarea legii, care ţin de competenţa poliţiei de ordine publică, comisă în spaţiul
public (discoteci, unităţi de alimentaţie publică, etc.).

        Identificarea şi supravegherea persoanelor predispose la săvârşirea de
infracţiuni de infracţiuni cu violenţă, a consumatorilor de alcool, a persoanelor cu
afecţiuni psihice şi a minorilor lipsiţi de supraveghere.

        Creşterea autorităţii poliţiei şi fermităţii în aplicarea măsurilor legale şi/sau
folosirea mijloacelor de imobilizare.

        Promovarea  unei  culture  de  siguranţă  publică  în  comunitate,  prin
intermediul poliţiştilor de proximitate, pentru creşterea gradului de conştientizare
şi identificare a ameninţărilor comunităţii locale.

        Acoperirea deficitului de personal din structurile de ordine publică.

        Elaborarea planurilor de măsuri/acţiuni şi a celorlalte documente operative
necesare  pentru  desfăşurarea  în  condiţii  de  normalitate  a  evenimentelor  de
amploare ori a misiunilor complexe (sezon estival, sărbători legale, religioase etc.)
din domeniul ordinii şi siguranţei publice şi monitorizarea acestora.

    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.

        Cunoaşterea supravegherea şi aplanarea stărilor conflictuale.

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

     Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

      Elaborarea şi implementarea Planului Comun Teritorial de Acţiune în unităţile
de învăţământ pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi a personalului
didactic  şi  prevenirea  delincvenţei  juvenile  în  incinta  şi  în  zonele  adiacente
unităţilor de învăţământ preuniversitare.

       Îmbunătăţirea comunicării şi colaborării cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Teleorman  pentru  cunoaştereadin  timp  a  cauzelor  şi  condiţiilor  ce  concură  la
amplificarea sentimentului de nesiguranţă în unităţile de învăţământ.

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

 Stabilirea în colaborare cu directorii unităţilor de învăţământ, a modului de
cooperare, a procedeelor de sesizare a evenimentelor,  persoanelor responsabile
din cadrul şcolii, precum şi a modalităţilor de acţiune în cazul în care, în incinta sau
în  vecinătatea  unităţii,  sunt  comise  fapte  antisociale,  de  natură  să  perturbe
desfăşurarea normală a procesului didactic.

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

 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.

     Introdurea pe traseele de patrulare a sediilor unităţilor de învăţământ şi
prezenţa cu precădere la intrarea şi ieşirea de la cursuri.

     Pregătirea antiinfracţională, antivictimală a elevilor şi a consecinţelor faptelor
penale sau contravenţionale săvârşite de aceştia.

     Organizarea unor acţiuni privind prevenirea şi combaterea absenteismului
şcolar.

     Optimizarea  de  prevenire  şi  combatere  a  infracţiunilor  de  prostituţie,
proxenetism şi a celor la viaţa sexuală.

  OBIECTIVUL NR.4

DESTRUCTURAREA GRUPURILOR INFRACŢIONALE  DE CRIMĂ
ORGANIZATĂ ŞI JUDICIARE

       Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului:

 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.

 Supravegherea calificată şi documentarea activităţilor grupurilor infracţionale
nestructurate, împreună cu celelalte structuri ale I.G.P.R şi M.A.I.

 Depistarea cu operativitate a persoanelor urmărite în temeiul legii împotriva
cărora au fost emise mandate şi sentinţe penale.

 Identificarea  deţinătorilor  de  armament,  ale  membrilor  grupărilor  prin
activităţi  informative  şi  organizarea  de  acţiuni  punctuale  pe  linia  deţinerii,  a
condiţiilor de păstrare şi folosire de arme, muniţii sau substanţe periculoase.

 Identificarea  treseelor  şi  mijloacelor  de  deplasare  a  locurilor  şi  mediilor
frecventate  de  membrii  grupărilor  infracţionale,  a  modurilor  de  operare  prin
culegerea de date şi informaţii de către structurile specializate.
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 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.).

      Analizarea lunară în cadrul grupului de lucru existent a situaţiei înregistrate
privind  stările conflictuale în care sunt implicate grupări infracţionale şi stabilirea
de priorităţi de acţiune.

     OBIECTIVUL NR. 5

CREŞTEREA GRADULUI DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ PE DRUMURILE
PUBLICE DIN JUDEŢUL TELEORMAN

      Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

        Euroconformizarea modului de acţiune al poliţiei rutiere, prin:

- Creşterea calităţii muncii prin implementarea şi folosirea pe scară largă
a facilităţii oferite de sistemele I.T. în activităţile de poliţie rutieră;

- Dezvoltarea dotării logistice a unor sectoare de drum prin montarea de
camere video pentru monitorizarea modului de respectare a legislaţiei
rutiere;

- Îmbunătăţirea timpilor de reacţie în cazul evenimentelor rutiere, prin
folosirea eficientă a apelului 112.

         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 administraţiei drumurilor pentru îndepărtarea  factorilor de risc.

         Continuarea colaborării cu R.A.R., I.S.C.T.R. şi C.N.A.D.N.R. , pentru
organizarea unor acţiuni care vor viza verificarea stării tehnice a vehiculelor,
legalitatea desfăşurării  transporturilor rutiere publice de mărfuri  şi  personae,
respectiv starea de viabilitate a drumurilor publice.

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

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

         Organizarea  de  acţiuni  punctuale  pentru  combaterea  cauzelor
generatoare  de  accidente  rutiere  grave  în  funcţie  de  concluziile  analizelor
rutiere şi sancţionarea cu fermitate a abaterilor constatate.

         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.

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

         Determinarea  administratorilor  drumurilor  publice,  în  executarea
potrivit  normelor  legale  în  domeniu,  a  activităţilor  de  revizie,  întreţinere,
modernizare a carosabilului şi semnalizării rutiere aferente.
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         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.

OBIECTIVUL NR. 6

ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE NORMALITATE CU OCAZIA
DESFĂŞURĂRII UNOR ACTIVITĂŢI CU  PUBLIC NUMEROS

Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

         Desfăşurarea activităţilor, premergător şi pe timpul manifestaţiilor
publice  pentru  obţinerea  de  date  şi  informaţii  în  rezolvarea  situaţiilor  din
competenţă, precum şi asigurarea desfăşurării normale a circulaţiei în zonă şi
pe traseele de deplasare a manifestanţilor.

         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 rezerve
care să fie în măsură, la nevoie, să intervină in situaţii deosebite şi/sau să fie
detaşate temporar.

OBIECTIVUL NR. 7

ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIULUI DE SOLUŢIONARE A CERERILOR ŞI
PETIŢIILOR PRIMIREA ÎN AUDIENŢĂ ŞI CONSILIEREA

CETĂŢENILOR

Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

         Soluţionarea în timp şi în condiţii legale a cererilor şi formularea de
răspunsuri  complete  şi  bine  documentate.  Primirea  cetăţenilor  în  audienţă
conform programului de audienţă.

         Formularea răspunsurilor la solicitările primite în baza Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public transmise de jurnalişti sau
cetăţeni.

         Îmbunătăţirea  accesului  la  serviciile  oferite  de  poliţie  prin
implementarea Programului de primire a publicului şi asistenţă a victimelor.

             Îmbunătăţirea serviciului public de soluţionare a cererilor şi petiţiilor,
primirea în audienţă şi consilierea cetăţenilor.

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

         Asigurarea unei cunoaşteri  permanente a problematicii  cetăţenilor
printr-un program de audienţe afişat  în tertoriu  şi  îmbunătăţirea  continuă a
gradului  de  promptitudine  al  poliţistului  faţă  de  solicitările  îndreptăţite  ale
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cetăţenilor,  astfel  încât  să dedermine o  scădere  a   numărului  de  reclamaţii
adresate cadrelor superioare ale inspectoratului de poliţie.

OBIECTIVUL NR. 8

CONSOLIDAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI POLIŢIEI
CU COMUNITATEA.

   Activităţi concrete pentru implementarea obiectivului

        Îmbunătăţirea  parteneriatului  social  poliţie  –  comunitate,  prin
perfecţionarea  cooperării  cu  alte  structuri,  în  baza  programelor  şi  a
protocoalelor existente.

        Crearea imaginii pozitive a poliţiei prin organizarea conferinţelor de
presă, difuzarea comunicatelor, prezentarea activităţilor şi a rezultatelor.

         Diversificarea mijloacelor de informare a presei şi cetăţenilor.

        Realizarea de proiecte în parteneriat cu autorităţile publice locale, în
special Consiliul Judeţean Teleorman şi ATOP.

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

        Informarea cetăţenilor 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. 

        Atragerea de parteneri sociali în proiecte şi programe de prevenire şi
combatere a genurilor de infracţiuni care au cunoscut un trend ascendent în
anul precedent.

        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.

RISCURI IDENTIFICATE

 Apariţia  unor  fenomene  sociale,  generate  de  lipsuri  materiale  şi
solidarizarea  infractorilor  ca  urmare  a  dorinţei  comune  de  mărire  a
profiturilor ilegale.

  Menţinerea la un nivel ridicat al infracţionalităţii contra patrimoniului, în
special al tâlhăriilor şi furturilor de necesitate (din locuinţe, curţi şi anexe
gospodăreşti).

 Reprofilarea infractorilor de drept comun către comiterea de infracţiuni din
sfera criminalităţii organizate.

 Creşterea în mod substanţial a volumului de activităţi la nivelul structurilor
operative.

 Lipsa de reacţie a comunităţii faţă de extinderea fenomenului infracţional;

 Lipsa unui buget corespunzător, proporţional cu necesităţile reale ale
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instituţiei,  în special  a carburantului,  cu efecte negative în îndeplinirea
obiectivelor şi misiunilor instituţiei.

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 duce la
îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali stabiliţi pentru anul 2016:

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

    Sporirea şi diversificarea activităţilor în domeniul prevenirii criminalităţii; 

 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; 

    Menţinerea unui procent ridicat al intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de
urgenţă ale cetăţenilor, în mediul urban şi rural, în judeţul Teleorman;

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

    Reducerea numărului total de infracţiuni contra patrimoniului privat şi public,
atăt în mediul urban, cât şi în cel rural, faţă de nivelul anului 2015, în judeţul
Teleorman;

    Combaterea cu eficienţă a criminalităţii economico-financiare prin creşterea cu
2% a numărului de infracţiuni constatate;

    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 

ILIESCU ALEXANDRU 

C.P./1 exp.
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