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CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

 
 

 

PLAN  STRATEGIC PENTRU ANUL 2017 

CU PRIVIRE LA PRIORITĂȚILE SIGURANȚEI  

PERSOANEI ȘI ORDINII PUBLICE 

În   conformitate   cu   Legea   nr.218/2002   privind   organizarea   şi   funcţionarea   Poliţiei 

Române, cu modificarile 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 ialomițeană 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 eficiențe servicii de poliţie. 

Urmare a activitatilor specifice desfășurate pe parcursul anului 2016, precum și a consultării 

instituților cu atribuţii în asigurarea climatului de linişte 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 2017. 

Prezentul plan îşi propune să contureze căile şi mijloacele de acţiune pentru diminuarea 

criminalităţii , pentru eficientizarea activităţii structurilor poliţiei în cooperare cu cele ale 

jandarmeriei şi a altor autorităţi ce concură la respectarea legalităţii în sistem integrat. 

 

 

A. OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE 

 

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL –îl reprezintă creșterea continuă a gradului de 

siguranță al cetațeanului atât în mediul rural și mediul urban. 

OBIECTIVE GENERALE 

 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei 

și patrimoniului 

 Prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise în unităţile de învăţământ şi 

asigurarea gradului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă acestora 

 Creşterea siguranţei  rutiere pe drumurile publice din judeţul Ialomiţa. 
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B. OBIECTIVE ȘI PRIORITAȚILE DE INTERES LOCAL 

 
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin 

protejarea persoanei și patrimoniului:  

 Identificarea fenomenelor infracţionale aflate în dezvoltare, stabilirea factorilor care 

generează şi favorizează aceste fenomene, persoanele participante ca autori şi 

victime; 

 Orientarea activităţilor poliţieneşti în funcţie de evoluţia şi tendinţele acestor 

fenomene; 

 Perfecţionarea activităţilor de căutare şi clarificare a situaţiei persoanelor urmărite şi 

dispărute; 

 Pentru prevenirea infracţionalităţii stradale: - stabilirea de  măsuri punctuale pentru 

zonele identificate cu risc criminogen, avandu-se în vedere unităţile de alimentaţie 

publică, zonele de agrement, barurile, discotecile şi locaţiile unde sunt organizate 

activități cultural artistice şi sportive, unde se concentrează un număr mare de 

personae; 

  Organizarea şi executarea săptămânală de acţiuni cu efective mărite; 

  Analizarea săptămânală în cadrul Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor 

constituit conform O.M.A.I nr.60/2010 privind organizarea și executarea activităţii 

de menţinere a ordinii și siguranţei publice,  a eficientei acţiunilor organizate în 

sistem integrat, identificarea factorilor de risc, în funcţie de care vor fi stabilite 

priorităţile de acţiune; 

  Pentru prevenirea infracțiunilor comise cu violență: analizarea periodică a 

fenomenului infracțional; stabilirea zonelor de risc criminogen, a dinamicii, precum 

și a cauzelor favorizante producerii infracţiunilor cu violenţă; intensificarea 

activităților privind cunoașterea populației; identificarea și monitorizarea stărilor 

conflictuale şi întocmirea fişei acestora, precum și a cazurilor de violență în familie;  

organizarea de întâlniri cu grupurile ţintă identificate în vederea reducerii riscului de 

victimizare sau de implicare în comiterea de loviri; identificarea, organizarea și 

desfășurarea unor activități de consiliere a persoanelor aflate în conflict, cu privire la 

respectarea normelor de conviețuire socială; 

  Intensificarea activitãtilor de patrulare în sistem integrat, pentru asigurarea 

vizibilitãti structurilor de aplicare a legii si descurajarea persoanelor predispuse sã 

comitã infractiuni;  

 Atragerea de noi parteneri pentru combaterea criminalităţii stradale în sistem 

integrat; 

  Deplasarea cu operativitate la evenimentele sesizate prin sistemul de urgenţă 112, 

după principiul cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului sesizat intervine ; 



 
3 

 

  Organizarea de acţiuni cu efective lărgite în zonele de risc; efectuarea de 

pânde/razii/filtre în zona domiciliilor persoanelor suspecte si controlul în trafic al 

autoturismelor folosite de acestia; 

 Dezvoltarea unor programe de prevenire specifice infracţionalităţii, atât în mediul 

rural, cât şi în mediul urban, cu precădere pentru prevenirea: 

 infracţiunilor contra patrimoniului/a  furturilor de din auto; 

a furturilor din locuinţe; 

  infractiunilor comise cu violenta;      

   infractiunilor comise in unitatile de invatamant 

  Identificarea şi consilierea potenţialelor victime, a proprietarilor caselor de vacanţă , a 

celor nelocuite şi îndrumarea proprietarilor cu privire la măsurile de protecţie ce trebuie 

adoptate pentru prevenirea furturilor; 

 Acordarea sprijinului de specialitate agenţilor economici din mediul urban si rural în 

vederea respectării prevederile legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor; 

  Implicarea factorilor de decizie la nivel local şi determinarea acestora pentru înfiinţarea 

poliţiei locale sau realizarea pazei comunale prin societăţi specializate, concomitent cu 

introducerea de sisteme tehnice de supravegheri video şi alarmare; 

2. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise în unităţile de învăţământ şi 

asigurarea gradului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă acestora. 

 Eficientizarea sistemului de patrulare a poliţiei de ordine publică în zona unităţilor de 

învăţământ din mediul urban şi rural prin atragerea şi altor instituţii cu atribuţii în 

domeniu; 

 Adaptarea permanentă a dispozitivelor de siguranţă publică, în funcţie de programul 

unităţii de învăţământ, evenimentele şi examenele din mediul şcolar şi activităţile 

extracuriculare; 

  Stabilirea unor măsuri privind creşterea securităţii unităţilor de învăţământ 

(împrejmuiri, reglementarea accesului, asigurarea bunurilor elevilor şi a celor aflate în 

patrimoniul unităţilor de învăţământ, instalarea unor sisteme tehnice de alarmare, paza 

umană etc); 

  Identificarea cauzelor şi condiţiilor care generează sau favorizează comiterea faptelor 

antisociale  si a soluţiilor de remediere a cauzelor şi condiţiilor care generează sau 

favorizează comiterea faptelor antisociale în incinta şi în zona adiacentă unităţilor 

şcolare; 

 Includerea unităţilor de învăţământ identificate cu grad de risc în itinerariile de patrulare 

auto şi pedestre, ca punct obligatoriu de staţionare şi în trecere, în special pe timpul 

sosirii şi plecării elevilor la/de la cursuri; 
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 Stabilirea activităţilor preventive prioritare, în funcţie de evoluţia situaţiei operative 

înregistrate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, privind faptele de violenţă, precum 

şi de calendarul activităţilor şcolare: 

  Continuarea organizarii activităţilor instructive-educative, și participării poliţiştilor la 

şedinţele comitetului de părinţi, la consiliile profesorale şi la orele de dirigenţie, în 

vederea prevenirii violenţei în şcoli şi în zona adiacentă acestora; 

 Asigurarea prezenţei unor lucrători de poliţie rutieră în zona unităţilor de învăţământ 

situate pe drumuri intens circulate, ori unde s-au produs accidente rutiere  în care au fost 

implicaţi elevi; 

 Destructurarea şi dispersarea grupurilor de persoane cu comportament 

deviant/delincvent care frecventează zonele unităţilor şcolare şi tulbură climatul de 

normalitate şi siguranţă civică; 

  Verificarea societăţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ, cu privire 

la respectarea categoriilor de produse ce pot fi minorilor  (conform prevederilor H.G. nr. 

128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi 

morală a elevilor şi studenţilor). 

3. Creşterea siguranţei  rutiere pe drumurile publice din judeţul Ialomiţa 

 Inițirea unui nou Program partenerial pentru reducerea consecințelor accidentelor grave 

de circulație; 

 Desfăşurarea în cadrul programului de prevenire privind creşterea gradului de siguranţă 

rutieră la nivelul judeţului Ialomiţa a unor activităţi susţinute de prevenire în domeniul 

rutier, având ca scop: 

 Conştientizarea cetăţenilor cu privire la riscurile la care se supun 

atunci  când încalcă regulile de circulaţie; 

 Diminuarea abaterilor de la regulile de circulaţie; 

 Diminuarea consecinţelor, scăderea numărului victimelor(răniţi 

grav şi morţi). 

 Intensificarea acțiunilor în zonele de risc rutier(puncte negre) identificate; 

 Disciplinizarea participanţilor la traficul rutier local: a bicicliştilor, căruţaşilor, 

motocicliştilor-mopedişti, pietonilor, etc; 

 Monitorizarea, împreună cu administratorii drumurilor, a viabilităţii şi semnalizării rutiere, 

urmărindu-se eliminarea situaţiilor de pericol şi asigurarea fluenţei traficului rutier. 

   Desfăşurarea zilnică pe durata a 2 ore de activităţi pe linie rutieră în mediul rural, pentru 

disciplinizarea traficului local şi prevenirea evenimentelor rutiere. 

 

C .  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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 Pentru realizarea planului de acțiuni pentru anul 2017 s-a avut în vedere evoluţia 

principalilor indicatori statistici înregistraţi în 10 luni 2016, la nivelul Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Ialomița. Astfel, în perioada supusă analizei s-a constatat o scădere a infracționalității 

sesizate cu 2,39%(de la 6311 în anul 2015 la 6160 în anul 2016). 

 Pentru anul 2017 propunem următorii indicatorii minimali: 

 Reducerea furturilor sesizate din locuințe cu 2%; 

 Menținerea timpului de reacție sub 10 min la 80% din evenimentele sesizate prin 

SNUAU -112. 

 

 În ceea ce privește infracțiunile judiciare se constată o creștere cu 0,47%(+19 fapte) 

față de anul precedent de la 4075 de fapte la 4094 în anul 2016, situația pe fiecare luna prezentându-

se astfel: 

 

 Defalcând pe principalele tipuri de infracțiuni judicare se constată o scădere a 

infracțiunilor contra patrimoniului cu 4,95%(-140 fapte) față de anul precedent de la 2830 în 2015 

la 2690 în 2016, scădere înregistrată atât în mediul urban(-3,15%, -44 fapte), cât și în mediul rural 

(-6,78%, -97 fapte). 
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 Același trend descendent a fost înregistrat și de infracțiunile de furt de la 2004 în anul 

2015 la 1851 în anul 2016 cu o scădere procentuală de 7,63%(-153 fapte),  furturile din SC(-14,6%, 

-33 fapte),  furturile de animale(-10%, -8 fapte), furturile de păsări(-21,64%, -21 fapte) și 

înșelăciunile(-26,26%, -47 fapte).  

 Totodată au fost și indicatori care au înregistrat creșteri în perioada analizată și anume: 

- Furt din locuință +1,04%(+4 fapte); 

- Furt din auto +2,22%(+4 fapte); 

- Furt de auto +355%(+32 fapte);  

 În ceea ce privește infracționalitatea stradală se constată o creștere cu 14,13%(+39 de 

fapte) față de perioada similară a anului trecut, de la 276 de fapte în 2015 la 315 în anul 2016, în 

creștere atât în mediul rural(+24%, +18 fapte) cât și în mediul urban(+10,45%, +21 fapte). 

 

           Din analiza indicatorilor statistici înregistraţi în 10 luni 2016, rezulta că 

infracţionalitatea în şcoli a înregistrat un trend crescător, fiind sesizate  un număr de 

38(+11)(+40,7%) fapte, din care în incita unităților de învățământ 21(-1)(-4,8%) și 
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17(+12)(+240%) în zona adiacentă acestora. Din cele 38 fapte, cresteri s-au inregistrat la 

infractiunile de loviri sau alte violențe 21(+8) și la  infracțiunile de furt 13 (+6) 

          În mediul urban au fost sesizate 21(+3) infracțiuni, iar în mediu rural au fost 

sesizate 17(+8)(+88,8%) infracțiuni 

 În ceea ce privește siguranța traficului rutier se constată scăderi la toți indicatorii și 

anume: 

 Accidente grave – 26% (-23) 

 Morți în accidente rutiere -18,75%(-6); 

 Răniți grav în accidente rutiere – 32,5%(-26); 

 Răniți ușor în accidente rutiere -26,67%(-12); 

 

  

D. Aspecte privind bugetul poliției și nevoile de suplimentare a alocațiilor 

bugetare din surse extrabugetare 

 
       În paralel cu măsurile de prevenire şi combatere a criminalităţii, este necesară identificarea 

unor soluții și surse de finanţare pentru următoarele: 

 adoptarea unui program partenerial pentru atragerea de fonduri în vederea asigurării 

suportului logistic a unor campanii de prevenire; 

 acordarea de fonduri necesare campaniilor de educaţie rutieră, achiziţionării de 

materiele necesare pentru reînfiinţarea patrulelor 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; 

 instalarea în parcarea Popasului Sinești a unor camere de supraveghere și asigurarea 

iluminatului public stradal  în scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii din 

zona respectivă care este identificată cu un potential criminogen ridicat.  
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