ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN
AUTORITATEA TERITORIALĂ
DE ORDINE PUBLICĂ

Nr.3364/18.02.2013

ANEXĂ
la Hotărârea nr.3/2013

PLANUL STRATEGIC
PENTRU ANUL 2013
Conform art.14 alin.(2) lit.a) şi art.20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
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 Satu
Mare, prin Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, întocmeşte un Plan
strategic anual cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi
indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc, având ca scop protejarea
intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică .
Conform art.23 din acelaşi act normativ, conţinutul Planului strategic anual cuprinde
următoarele capitole:
I.

Obiectivele naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de
activităţi al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Poliţiei Române;
Obiectivele şi priorităţile de interes local;
Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc;
Bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare şi a nevoilor de
suplimentare a acestora din surse extrabugetare.

II.
III.
IV.

CAPITOLUL I.
Obiectivele naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi
în planul de activităţi al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi
al Poliţiei Române
Scopul Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei
publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, îl reprezintă
prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor
constituţionale, a funcţionării instituţiilor statului, în conformitate cu prevederile Programului de
guvernare pe perioada 2013-2016.
Modalităţile de acţiune pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice sunt stabilite în funcţie
de interesele ţării, de resursele disponibile, de evoluţia proceselor economice şi politice, precum şi
de situaţia operativă şi potenţialele ameninţări la adresa ordinii publice şi au în vedere următoarele
obiective şi direcţii de acţiune principale:
Obiective 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;

1

•
•
•

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 al 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;
creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal precum
şi prin creşterea siguranţei civice în zona instuţiilor de învăţământ preuniversitar;
prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerului 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 al
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;
creşterea autorităţii instituţiei prefectului în procesul de coordonare al activităţii în situaţii
de urgenţă.
Politici publice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal;
creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
reconstrucţia sistemului de politici publice şi armonizarea cu politicile naţionale;
prevenirea şi combaterea corupţiei ;
prevenirea şi combaterea criminalităţii;
combaterea crimei organizate;
combaterea traficului de droguri;
trafic rutier mai sigur;
managementul situaţiilor de urgenţă şi protecţia infrastructurilor critice;
servicii publice comunitare mai aproape de cetateni (documente de identitate, permise,
paşapoarte, înmatriculări);
întărirea rolului instituţiei prefectului şi creşterea eficienţei acesteia, precum şi precizarea
funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul Guvernului în plan local (funcţia
de reprezentare şi funcţia de autoritate);
în cadrul cooperării internaţionale o atenţie aparte trebuie acordată cooperării poliţieneşti în
vederea combaterii criminalităţii transfrontaliere, dar şi a criminalităţii comise de cetăţenii
români în străinătate;
cooperarea cu instituţiile din sistemul de securitate internă al UE (FRONTEX, EUROPOL)
reprezintă o componentă esenţială a activităţii ministerului pentru implementarea politicilor
europene în domeniu;
cooperarea cu INTERPOL, dar şi în formatele de cooperare regională în Europa de S-E va
rămâne o preocupare importantă a conducerii ministerului.
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CAPITOLUL II.
Obiective şi priorităţi de interes local
Obiectivele şi priorităţile de interes local prin care efectivele poliţieneşti trebuie să asigure, în
condiţiile legii, respectarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor,
apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a
celorlalte drepturi şi interese ale cetăţenilor şi ale comunităţii, au în vedere şi criterii privind
aşezarea geografică, numărul de locuitori, structura populaţiei şi situaţia economică a judeţului .
În funcţie de interesele judeţului, de resursele disponibile, de situaţia operativă şi de
potenţialele ameninţări la adresa siguranţei şi securităţii publice, pentru anul 2013, Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare au stabilit principalele obiective de interes local ce
urmează a fi realizate, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Obiective şi priorităţi de interes local stabilite de Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare şi
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare pentru anul 2013
Creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului;
Creşterea combativităţii în domeniul evaziunii fiscale şi a contrabandei;
Reducerea victimizării rutiere;
Reducerea numărului de furturi din locuinţe ;
Intensificarea activităţilor de colaborare cu poliţia maghiară, prin desfăşurarea de acţiuni
comune pe teritoriul celor două judeţe (Satu Mare şi Szabolcs Szatmar Bereg) pentru
reducerea victimizării rutiere, asigurarea ordinii publice în zonele aglomerate, prevenirea şi
combaterea furturilor din locuinţe;
Asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestările cu public numeros de orice gen
Executarea intervenţiilor, în baza legii, pentru restabilirea ordinii publice grav tulburate
Combaterea furtului de material lemnos
Asigurarea siguranţei turiştilor în zona „Luna Şes”; salvarea şi evacuarea în situaţii de pericol

În vederea realizării acestor obiective şi priorităţi de interes local, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Satu Mare a stabilit o serie de măsuri şi activităţi pe care Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, în colaborare cu autorităţile
locale, cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale, le va desfăşura în anul 2013:
Nrc
1.

2.

3.

4.

Executant
Măsuri şi activităţi
Asigurarea unei prezenţe cât mai active a lucrătorilor · I.P.J.Satu Mare
Poliţiei de Proximitate, precum şi apropierea
acestora de comunitate, în vederea realizării ·Consiliile locale.
dialogului necesar pentru cunoaşterea problemelor
existente

Termen
Permanent

Utilizarea raţională şi eficientă a elementelor de
dispozitiv în vederea asigurării unei prezenţe active a
poliţiştilor şi jandarmilor în principalele locuri şi
puncte vulnerabile de pe raza localităţilor urbane şi
rurale, măsuri considerate a avea un efect
descurajator faţă de elementele predispuse să încalce
legea
Identificarea şi anihilarea grupurilor de cartier care
îşi dispută controlul asupra unor zone prin şi pentru
comiterea de infracţiuni

·I.P.J.Satu
Mare
·Consiliile locale
·I.J.J. Satu Mare

Permanent

· I.P.J.Satu Mare

Permanent

Supravegherea zonelor cu potenţial criminogen, a · I.P.J.Satu Mare
celor frecventate de persoane cu antecedente penale · I.J.J. Satu Mare
şi preocupări infracţionale care pun în pericol viaţa,
sănătatea, integritatea fizică şi morală a persoanelor
sau aduc atingere normelor de convieţuire socială

Permanent
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0.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.
Intensificarea patrulărilor, atât în mediul urban, cât
şi în mediul rural, în vederea limitării oricăror
încercări de încălcare a legii şi regulilor de morală
civică
Identificarea şi monitorizarea stărilor de pericol care
afectează sau pot afecta ordinea publică pe zone,
localităţi, străzi, pieţe, târguri, la manifestaţii
culturale şi sportive, mitinguri, precum şi a stărilor
de conflict între cetăţeni, intrafamiliale ori generate
de persoane cu afecţiuni psihice
Depistarea şi cercetarea comercianţilor care comit
acte de evaziune fiscală, de gestiune frauduloasă,
contrabandă ori alte infracţiuni economicofinanciare, inclusiv prin acţiuni desfăşurate în pieţe,
târguri şi oboare
Organizarea de întâlniri cu membri ai comunităţii, ai
asociaţiilor de proprietari, cu elevi şi studenţi în
unităţi şcolare şi instituţii de învăţământ superior,
atât în scopul prevenirii şi combaterii factorilor de
risc privind siguranţa persoanei, ordinea publică şi
protecţia proprietăţii private şi publice, cât şi în
vederea limitării oricăror încercări de încălcare a
legii şi regulilor de morală civică
Realizarea de planuri comune de acţiune pentru
prevenirea şi combaterea faptelor ilegale privind
recoltarea,
transportul,
comercializarea
şi
prelucrarea materialelor lemnoase
Organizarea de controale în baruri, cluburi şi
discoteci în vederea prevenirii consumului de băuturi
alcoolice de către minori şi atragerea acestora în
activităţi ilicite
Monitorizarea familiilor dezorganizate şi sporirea
acţiunilor de prevenire şi combatere a actelor care
determină atragerea ori obligarea minorilor la
practicarea cerşetoriei sau prostituţiei

2.
· I.P.J.Satu Mare
·I.J.J.Satu Mare

3.
Permanent

· I.P.J.Satu Mare
· I.J.J.Satu Mare
· Consiliile locale

Permanent

· I.P.J.Satu Mare
·Dir.Gen.Fin.Publ
·Of.Jud.Prot.Cons
·Consiliile locale
·I.J.J. Satu Mare
· I.P.J.Satu Mare
·Autoritatea
Teritorială de Ordine
Publică Satu Mare
·I.J.J. Satu Mare

Permanent

·I.P.J.Satu Mare
·Garda de Mediu
·Direcţia Silvică Satu
Mare
·Consiliile locale.
·I.J.J. Satu Mare
·Ins.Şcolar Jud. Satu
Mare
· I.P.J.Satu Mare
·I.J.J. Satu Mare
· I.P.J.Satu Mare
·Dir.Gen.As.Soc.
şi
Prot. Copilului SM
·Poliţia locală
·Consiliile locale
· I.P.J.Satu Mare
·ATOP Satu Mare
·Inspectoratul Şcolar
Judeţean Satu Mare

Trimestrial

Permanent

Permanent

Permanent

Trimestrial

12.

Întocmirea unor programe de prevenire a traficului
şi a consumului de droguri în rândul tinerilor,
realizarea unor materiale cu conţinut educativ şi
difuzarea acestora către unităţile de învăţământ

13.

Implicarea cetăţenilor în derularea unor programe · I.P.J.Satu Mare
de prevenire a criminalităţii în cartiere şi locuri ·Consiliile locale
aglomerate

Trimestrial

14.

Întocmirea de programe de prevenire a traficului de · I.P.J.Satu Mare
persoane, a prostituţiei şi a cerşetoriei
· Consiliile locale
·ATOP Satu Mare
·I.J.J. Satu Mare

Trimestrial

15.

Organizarea de întâlniri cu cetăţenii din mediul rural
în scopul prevenirii acţiunilor ilicite care lezează
dreptul de proprietate, precum şi a protejării
persoanelor împotriva oricăror acte ostile, prin
aplicarea prevederilor Legii nr.333/2003 privind
paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
intervenţia de urgenţă prin toate pârghiile
disponibile pentru asigurarea pazei

Trimestrial
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· I.P.J.Satu Mare
· Consiliile locale
·ATOP Satu Mare
·I.J.J. Satu Mare

0.
16.

1.
Intensificarea activităţilor privind cunoaşterea de
către populaţie a infractorilor cu antecedente penale
şi a persoanelor cu preocupări infracţionale.
Identificarea traseelor turistice în zona Luna Şes şi
marcarea corespunzătoare a acestora
Crearea unor spaţii dotate pentru funcţionarea
staţiei Salvamont şi a unui Post de jandarmi montan

2.
· I.P.J.Satu Mare
· ATOP Satu Mare
· I.J.J. Satu Mare
· Salvamont
·PrimăriaNegreşti Oaş
·C.J.S.M.
·Consiliul
local
Negreşti Oaş
Iniţierea şi susţinerea demersurilor pentru ·C.J.S.M.
constituirea unui post de jandarmi montan la Luna ·ATOP Satu Mare
Şes pentru menţinerea ordinii publice în zonă,
salvarea şi evacuarea persoanelor aflate în pericol

17.
18.
19.

3.
Permanent
Septembrie
2013
Septembrie
2013
Martie 2013

CAPITOLUL III
Indicatorii de performanţă minimali pentru
serviciul poliţienesc pentru anul 2013
În vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi securitate
publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare va urmări modul în care Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Satu Mare va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă
minimali stabiliţi pentru anul 2013:
♦
♦
♦
♦
♦

Menţinerea la un nivel scăzut a criminalităţii stradale sesizate;
Creşterea numărului de infracţiuni constatate în domeniul fraudelor vamale;
Creşterea numărului de infracţiuni constatate în domeniul evaziunii fiscale;
Menţinerea la un nivel scăzut a infracţiunilor de furt din locuinţe sesizate;
Sporirea fermităţii faţă de participanţii la trafic care încalcă legislaţia rutieră.

CAPITOLUL IV
Bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare
şi a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare
În luna ianuarie 2013 au fost alocate fonduri bugetare în sumă de 3.621.560 lei reprezentând
cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi active nefinanciare astfel;
-cheltuieli de personal 3.525.140 lei, reprezentand 97,34 %;
-cheltuieli privind bunuri si servicii ( titlu II) 96.420 lei, reprezentând 2,66 %;
-cheltuieli cu investiţii (active nefinanciare) 0 lei;
- alte cheltuieli 0 lei.
Pentru anul 2013, s-a propus realizarea de noi proiecte precum şi continuarea proiectelor
în derulare: „Tehnologie modernă pentru siguranţa comunităţii”, „Operativitate în rezolvarea
problemelor comunităţii” şi „Poliţie Europeană în comunităţile rurale”, fiind necesară identificarea
surselor de finanţare a acestora, în scopul creşterii gradului de ordine şi siguranţă publică.
Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Satu Mare a identificat, în baza prerogativelor date de prevederile art. 14, alin.(2), lit.f) din
Hotărârea Guvernului nr.787/2002, ca urmare a solicitărilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare, a Corpului Teritorial al Poliţiştilor, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare
pentru anul 2013, un necesar de resurse de finanţat detaliat în tabelul următor:
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Nr.
crt
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Activitatea pentru care se solicită
finanţarea

Motivaţia solicitării

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare
Sprijin financiar în vederea aplicării Lucrări de amenajare a încăperilor
proiectului de interes public „Poliţie destinate activităţilor specifice de
Europeană în comunităţile rurale”
primire a publicului şi asistenţă a
victimelor la sediilor posturilor de
poliţie Odoreu, Turţ, Gherţa Mică,
Bixad, Moftin, Bârsău, Pomi,
Săuca, Santău, Batarci, Medieşu
Aurit, Apa, Doba
Sprijin financiar în vederea aplicării Amenajarea unui imobil şi
proiectului
de
interes
public asanarea împrejurimilor în scopul
„Operativitate în rezolvarea problemelor înfiinţării unei secţii de poliţie în
comunităţii”
zona 14 Mai
Sprijin financiar în aplicarea proiectului Dotarea cu un sistem integrat de
de interes public „Tehnologie modernă supraveghere a străzilor şi zonelor
pentru siguranţa comunităţii”
cu risc criminogen ridicat în
vederea reducerii criminalităţii şi
realizarea unui climat de siguranţă
pentru locuitorii judeţului
Sprijin financiar în aplicarea proiectului Asigurarea combustibilului necesar
de interes public „Pentru liniştea pentru menţinerea la un nivel înalt
comunităţii”
de vizibilitate a patrulelor de
poliţie, reducerea timpului de
intervenţie al echipajelor operative,
asigurarea unui trafic fluent şi
disciplinat pe drumurile publice
1 calculator performant(INTEL CORE 2 Acreditarea RENAR a serviciului
DUO, 4GB RAM)
criminalistic
teritorial
–
implementarea
unei
aplicaţii
pentru realizarea unui portret
robot (actualmente se apelează la
serviciile altor judeţe)
4 aparate fotografice marca NICON D40
Acreditarea RENAR a serviciului
criminalistic teritorial – necesare
în
activitatea
de
cercetare
criminalistică la faţa locului în
cazul comiterii unor infracţiuni
grave şi activitatea de întocmire a
expertizelor criminalistice
1 imprimantă laser color

Acreditarea RENAR a serviciului
criminalistic teritorial – necesară
imprimării planşelor fotografice cu
aspecte de la faţa locului şi a
rapoartelor de expertiză

Achiziţionarea unui autovehicul pentru Serviciul de Medicină Legală Satu
transportul cadavrelor de la faţa locului Mare nu are în dotare un astfel de
în urma unor accidente de circulaţie, autovehicul
omoruri, etc.
TOTAL Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare

Suma
estimată
(Lei)
200.000

200.000

250.000

200.000

5.000

2.500/buc

3.000

8.

868.000

În baza solicitărilor cuprinse în adresele nr.776/09.01.2013, nr.792/11.01.2013 ale Corpului
Naţional al Poliţiştilor-Consiliul Teritorial Satu Mare, înregistrate la Consiliul Judeţean Satu Mare
cu nr.519/11.01.2013 respectiv nr.518/11.01.2013
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Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare
Identificarea unor spaţii pentru viitorul Funcţionarea
unui
post
de
Post de jandarmi montan
jandarmi montan este necesar
pentru menţinerea ordinii publice
în toată zona Luna Şes şi pentru
salvarea,
împreună
cu
Salvamontul, a persoanelor aflate
în pericol
10.
Sprijin financiar pentru implementarea Operativitatea în intervenţie pentru
proiectului
de
interes
public menţinerea ordinii publice dar şi pe
„Operativitate în rezolvarea problemelor pârtii sau trasee turistice în vederea
comunităţii”
salvării persoanelor aflate în
Autoturism Jeep Isuzu D-MAX 4x4, 2,5 dificultate prin dotarea cu un
TDI
autoturism de teren 4x4 şi cu un
A.T.V. multifuncţional cu roţi şi cu
ATV Polaris Sportsman 850 Touring şenile
EPS”12
Şenile ATV TSD X GEN – SGT 4 BVC
11.
Sprijin financiar pentru achiziţionarea a Intervenţia pe pârtiile de ski,
4 perechi SKI-uri cu echipamentele identificarea
riscurilor,
a
aferente
nerespectării regulilor stabilite şi
de luare a măsurilor legale
12.
Cuprinderea viitorului personal în Stabilirea unui mod unitar de
programe comune cu Salvamontul tactici şi procedee de acţiune în
pentru pregătire
vederea salvării persoanelor aflate
în dificultate
13.
Sprijin financiar pentru achiziţionarea Este
necesar
în
activitatea
unui aparat filmare video cu senzor pe criminalistică şi de probare a
timp de noapte
faptelor antisociale
14.
Confecţionarea a 200 m liniari de gard de Sprijin extrem de util în realizarea
protecţie
dispozitivelor de asigurare a ordinii
publice la maniferstările cu public
numeros sau interzicerea deplasării
pe anumite direcţii sau căi de
comunicaţii
TOTAL Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare
9.

95.850
66.825
18.855
7.730

-

5.200
10.000

204.460

În baza solicitărilor cuprinse în adresa nr.2169000/15.02.2013 a Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Satu Mare , înregistrată la Consiliul Judeţean Satu Mare cu nr.3218/15.02.2013

PREŞEDINTE,
Pintér Jozsef

Satu Mare, Februarie 2013
Rd./Thn.L.L.D.
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