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PLANUL STRATEGIC PENTRU ANUL 2015 

CU PRIVIRE LA PRIORITĂŢILE SIGURANŢEI PERSOANEI ŞI ORDINII PUBLICE 

  

     În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu 
modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică întocmeşte Planul 
Strategic anual care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie,precum 
şi indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc. 

     Acest Plan Strategic formulează o viziune a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică conform căreia 
poliţia ialomiteană va acţiona performant şi va continua să fie deschisă şi responsabilă faţă de întreaga 
comunitate,făcând tot posibilul ca cetăţenii să primească cele mai bune şi eficiente servicii de poliţie. 

             Urmare a activitatilor specifice desfasurate pe parcursul anului 2014, precum si a consultarii 
institutillor cu atribuţii în asigurarea climatului de lnişte publică, A.T.O.P Ialomiţa va elabora Planul 
Strategic în conformitate cu prevederile cap IV din HC nr 787/2002 în scopul asigurarii bunei desfaşurari 
şi eficientizării activităţii serviciului poliţienesc pentru anul 2015. 

         Prezentul plan îşi propune să contureze căile şi mijloacele de acţiune pentru diminuarea 
criminaliităţii , pentru eficientizarea activităţii structurilor poliţiei în cooperare cu cele ale jandarmeriei şi 
a altor autorităţi ce concură la respectarea legalităţii în sistem integrat. 
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OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE 

 

 Privind asigurarea ordinii şi siguranţei cetăţenilor ,  indentificate în Programul de  guvernare, respectiv 
Planul Strategic al MAI ŞI IGPR. 

      OBIECTIVUL  FUNDAMENTAL- îl reprezintă creşterea continuă a gradului de siguranţă al     
cetăţeanului atat în mediul rural şi mediul urban. 

    OBIECTIVE GENERALE  

 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului. 

 Creşterea capacităţii operaţionale pentru prevenirea , anticiparea şi combaterea infracţiunilor de 

criminalitate organizată şi terorism. 

 Prevenirea şi combaterea traficului de persoane , inclusiv prin creşterea nivelului de  conştientizare a 

categoriilor sociale vulnerabile şi a gradului de protecţie a victimelor traficului de persoane. 

 Prevenirea şi combaterea  evaziunii fiscale şi a corupţiei. 

 Creşterea capacităţii de raspuns la problemele cu care se confruntă cetăţenii şi mediul de afaceri. 

 Combaterea migraţiei ilegale şi dezvoltarea unei politici de returnare adecvate. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 

 

 Creşterea gradului de vizibilitate a poliţiei. Creşterea niveluilui de înncredere a populaţiei, dezvoltarea şi 

perfecţionarea sistemului relaţional şi de comunicare cu partenerii din cadrul societăţii civile. 

 Optimizarea capacităţii de acţiune şi creşterea gradului de siguranţa ale cetăţeanului . 

 Gestionarea corespunzătoare a resurselor umane, financiare şi logistice, prin prioritizarea acestora,în 

funcţie de obiectivele stabilite. 

 Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a infracţiunilor stradale. 

 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, destructurarea grupurilor infractionale. 

 Reducerea numărului infracţiunilor comise cu violenţă. 

 Reducerea numărului de accidente grave şi consecinţele acestora. 

 Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţionalce pejudiciază bugetul 

consolidatal statului. 

 Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de 

securitate ale cetăţeanului. 

 Securizarea zonelor urbane şi rurale şi reducerea criminalităţii judiciare sesizate. 
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B.      OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE DE INTERES LOCAL 

     În funcţie de obiectivele stabilite de Poliţia Română,adaptate la evoluţia situaţiei operative a 
judeţului,au fost stabilite principalele obiective pentru anul 2015 : 

1.      Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului : 

 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de toate tipurile,atât în mediul urban,cât şi în mediul rural ; 

 Prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor ; 

 Prevenirea,combaterea şi reducerea impactului criminalităţii organizate ; 

 Prevenirea şi combaterea corupţiei ; 

 Creşterea gradului de vizibilitate a poliţiei. Creşterea nivelului de încredere a populaţiei , dezvoltarea şi             

perfecţionarea sistemului relaţional şi dee comunicare cu partenerii din cadrul societăţii civile; 

 Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a infracţiunilor stradale; 

 Reducerea numărului de infracţiuni comise cu violenţă; 

 Reducerea numărului accidentelor grave şi consecinţelor acestora; 

 Optimizarea cooperării interinstituționale și internaționale în vederea contracarării fenomenului 

infracțional   în conformitate cu normele și standardele europene; 

 Securizarea zonelor urbane ți rurale şi reducerea criminalității judiciare sesizate; 
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2.      Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea standardelor 

europene în vederea diminuării victimizării participanţilor la trafic : 

 Menţinerea cu peste 90% a gradului de ocupare a funcţiilor prevăzute în statul de organizare ; 

 Creşterea gradului de pregătire profesională a poliţiştilor rutieri ; 

 Menţinerea unui grad ridicat de operabilitate a poliţiei rutiere ; 

 Eliminarea factorilor ce ţin de infrastructura drumurilor din sfera principalelor cauze de producere a 

accidentelor rutiere ; 

 Reducerea gradului de victimizare în special de DN-uri ; 

 

                              INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI 

PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC 

      Atât indicatorii statistici care reflectă nivelul criminalităţii cât şi nivelul de siguranţă perceput de 

cetăţeni, ne arată că judeţul Ialomița este un judeţ fără probleme deosebite în ceea ce priveşte 

siguranţa cetăţeanului, fenomenul infracţional încadrându-se în parametrii cu valori mici raportat la 

ceea ce se înregistrează la nivel naţional. 
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 Creșterea numărului de dosare penale soluționate și a infracțiunilor constatate pe linie de evziune 

fiscală și  contrabandă și imnunătțirea procentului de recuperare a prejudiciului din evaziune fiscală și 

contrabanda. 

 Scăderea numărului infracțiunilor grave , comise cu violență. 

 Scăderea trendului crescător al infracționalității stradale atat în mediul rural cat si în mediul urban. 

 Creșterea procentului de indentificare a autorilor în dosarele penale înregistrate. 

 Reducerea riscului de victimizare a populației din mediul rural, prin accidente rutiere. 

 

Aspecte privind bugetul , dotarea poliţiei , eventuale probleme de suplimentare şi realizarea unor 
venituri extrabugetare. 

În paralel cu măsurile de prevenţie şi contracarare a criminalităţii , este necesară finanţarea din surse 
extrabugetare, bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru urmatoarele: 

 Instalarea în Popasul Sineşti a unor camere de  supraveghere şi asigurarea iluminatului public stradal 

în scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii din zona respectivă, care este indentificată ca un 

potenţial criminogen ridicat; 
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 Acordarea de fonduri necesare campaniilor de educaţie rutieră, achiziţionării de materiale necesare 

pentru ranfiinţarea pattrulelor şcolare; 

 Asigurarea fondurilor pentru organizarea unor concursuri interactive în care vor fi atraşi micii 

participanţi la traficul local care sunt cei mai predispuşi la implicarea în evenimente rutiere; 

 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de funcţionare în sediile de poliţie prin executarea lucrărilor de 

reparaţii , intervenţie la aceste imobile prin adoptarea unui program partenerial pentruu atragerea de 

fonduri în acest sens; 

 Adoptarea unui program partenerial pentru atragerea de fonduri în vederea asigurării suportului 

logistic a  unor campanii de prevenire; 

 Asigurarea fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii la mijloacele de 

transport din dotarea poliţiei astfel încât să fie menţinut un grad de operativitate corespunzător; 

 

PREŞEDINTE  A.T.O.P. 

ŞONCHERECHE  LAURENŢIU 


