CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
AUTORITATEA TERITORIALĂ
DE ORDINE PUBLICĂ

PLANUL STRATEGIC
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare
pentru anul 2007

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare îşi desfăşoară activitatea în baza Legii
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările
ulterioare, fiind unitatea specializată care, pe teritoriul judeţului Satu Mare, exercită atribuţii privind
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice,
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
Conform art.14 alin.(2) lit.a) şi art.20 din Regulamentul 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 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.
În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) lit.a) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare, Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali din
cadrul aceluiaşi organism, participă la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi
indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc, având ca scop protejarea intereselor
comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică.
Potrivit art.21 şi art.22 din Regulament, în urma analizării de către consiliul de conducere al
Inspectoratului de Poliţie Judeţean a Planului strategic propus, va prezenta Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică un raport asupra resurselor materiale şi umane necesare îndeplinirii obiectivelor
stabilite, precum şi cu privire la modalităţile practice preconizate pentru realizarea indicatorilor de
performanţă minimali. Cu aceste amendamente, planul se supune aprobării plenului Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică şi va fi prezentat în prima şedinţă a Consiliului judeţean, un extras al
acestuia fiind dat publicităţii.
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;

II.

- Obiectivele şi priorităţile de interes local;

III.
IV.

- 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.

În scopul asigurării unui grad ridicat de siguranţă şi securitate publică pentru cetăţeni, cât şi pentru
realizarea unui serviciu poliţienesc de calitate la nivelul judeţului, Planul strategic pentru anul 2007,
întocmit de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, cuprinde principalele obiective şi
priorităţi care trebuie îndeplinite de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi indicatorii de
performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc.
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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 legii.
Interesele naţionale impun direcţionarea eforturilor în vederea asigurării existenţei statului român
naţional, unitar, indivizibil, suveran şi independent şi consolidarea sa ca stat de drept, garant al
respectării şi dezvoltării valorilor democratice.
Pentru respectarea angajamentelor României privind integrarea europeană, referitoare la întărirea
siguranţei cetăţeanului, este necesară realizarea unei activităţi coerente şi eficiente în domeniul ordinii
şi siguranţei publice, armonizată cu cerinţele stabilite prin Programul de guvernare pentru perioada
2005-2008, astfel încât să se realizeze inclusiv o proiecţie de perspectivă, prin prisma descentralizării
activităţii de ordine publică.
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 direcţii
principale:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Modalităţi de acţiune pentru
asigurarea ordinii şi siguranţei publice la nivel naţional
Finalizarea reconstrucţiei sistemului instituţional de ordine şi siguranţă publică
Descentralizarea deciziei, a responsabilităţilor şi a alocării resurselor
Transferul decizional la nivelul structurii direct implicate în gestionarea acţiunilor
Creşterea capacităţii operative a structurilor de intervenţie rapidă în vederea gestionării
calificate a tuturor problemelor pe linie de ordine publică
Elaborarea unei concepţii coerente de acţiune a forţelor de ordine publică în vederea
reducerii nivelului criminalităţii
Creşterea siguranţei cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional
Realizarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul
ordinii publice, care să permită asigurarea stării de normalitate şi echilibru în cadrul
comunităţilor
Iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi
reducerea criminalităţii comise cu violenţă, având ca obiectiv creşterea gradului de
siguranţă civică
Implementarea, consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu comunitatea prin
permanentizarea acţiunilor de parteneriat
Participarea directă a tuturor componentelor cu atribuţii specifice din Ministerul
Administraţiei şi Internelor la realizarea climatului de ordine şi siguranţă publică
Realizarea sistemului dual de ordine şi siguranţă publică, ca serviciu public în slujba
comunităţii
Armonizarea legislaţiei privind activitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor în
domeniul ordinii publice cu reglementările europene
Reformarea şi reorganizarea structurilor funcţionale şi operaţionale, conform standardelor
europene, în domeniul ordinii publice
Adaptarea metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la
situaţia operativă
Creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative
Realizarea efectivă a unui parteneriat cu societatea civilă, necesar obţinerii sprijinului
acestuia în efortul comun de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, prin
întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a Ministerului
Administraţiei şi Internelor; adoptarea unei atitudini transparente, active şi a unui limbaj
adecvat, crearea unei conduite profesionale moderne în rândul personalului instituţiilor din
domeniul ordinii publice, pentru a răspunde nivelului de aşteptare al cetăţeanului
Perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul
Sistemului Naţional de Apărare şi Securitate Naţională, precum şi cu celelalte autorităţi cu
atribuţii în acest domeniu
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0.
18.
19.

1.
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile similare din străinătate
Mediatizarea în plan internaţional a demersurilor româneşti pentru racordarea la
standardele general acceptate privind forţele şi serviciile de ordine publică

Poliţia Română menţine ordinea şi siguranţa publică la nivel naţional. Prin structurile sale
specializate - Direcţia Poliţiei de Siguranţă Publică, serviciile judeţene, birourile municipale şi
orăşeneşti de ordine publică, birourile şi posturile de poliţie comunale, desfăşoară misiuni de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul localităţilor urbane şi rurale, asigură patrularea,
prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale, prin organizarea de dispozitive de ordine şi siguranţă
publică cu efective specializate. Asigură consilierea cetăţenilor şi instituţiilor publice, prin personalul
poliţiei de proximitate.
Poliţia Română asigură supravegherea, îndrumarea şi controlul traficului rutier, fluidizarea
circulaţiei şi însoţirea coloanelor oficiale, pe timpul activităţilor şi vizitelor oficiale, prin structurile
specializate de poliţie rutieră. Totodată, asigură ordinea publică în staţii, triaje de cale ferată,
patrularea trenurilor de călători şi combaterea infracţiunilor, prin structurile de specialitate.
Potrivit investirii cu competenţe de poliţie judiciară, cercetează infracţiunile săvârşite în mediul
rural şi în mediul urban. Asigură protecţia magistraţilor. Desfăşoară activităţi specifice, premergător şi
pe timpul manifestaţiilor publice, pentru obţinerea de date şi informaţii şi rezolvarea situaţiilor din
competenţă, asigură desfăşurarea normală a circulaţiei în zona şi pe traseele de deplasare a
manifestanţilor şi, la nevoie, participă cu echipe de cercetare-triere specializate.
Sprijină unităţile de jandarmi cu date şi informaţii, pentru asigurarea sau restabilirea ordinii şi liniştii
publice, cu ocazia desfăşurării adunărilor, mitingurilor, politice, manifestaţiilor cultural-sportive şi altele
asemenea.

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 infractorilor, 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 2007, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Satu Mare şi Inspectoratul de Poliţie a judeţului Satu Mare au stabilit principalele
obiective de interes local ce urmează a fi realizate, după cum urmează:

Nr.
crt.

Obiective de interes local stabilite de Inspectoratul de Poliţie al judeţului Satu Mare şi
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

1.

Continuarea modernizării domeniului resurse umane, îndeosebi în planul pregătirii
profesionale

2.

Intensificarea prevenirii şi combaterii corupţiei interne

3.

Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin :

3.1

- asigurarea şi menţinerea unui climat de ordine, linişte şi securitate publică, apărarea vieţii,
integrităţii corporale şi libertăţii persoanelor, proprietăţii publice şi private, a celorlalte drepturi şi
interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii atît în mediul urban cât şi în cel rural
- eficientizarea activităţilor de patrulare prin folosirea raţională a elementelor de dispozitiv şi
asigurarea unei prezenţe active a poliţiştilor în principalele locuri şi puncte vulnerabile de pe
raza localităţilor urbane şi rurale, pentru realizarea efectului descurajator faţă de elementele
predispuse să încalce legea

3.2
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0.
3.3

4.

1.
- eficientizarea activităţilor de combatere a micii criminalităţi prin gestionarea calificată a tuturor
problemelor pe linie de ordine publică, cu accent pe zonele cu potenţial ridicat al stărilor
conflictuale
- dezvoltarea unui sistem flexibil şi eficient de colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii de
investigare a criminalităţii şi cu celelalte instituţii şi autorităţi locale cu atribuţii în domeniul
asigurării ordinii şi liniştii publice
- consolidarea relaţiei de parteneriat cu populaţia prin adoptarea unor metode de lucru care să
asigure antrenarea comunităţii în activităţi de asigurare a ordinii şi a siguranţei bunurilor
persoanei, a patrimoniului privat şi public
- consolidarea relaţiei de parteneriat cu populaţia prin dezvoltarea conceptului de „poliţie de
proximitate” şi introducerea acestuia şi în mediul rural
- impunerea unui comportament de muncă ferm, modern, transparent, legal şi eficient pentru
toţi lucrătorii de poliţie, în vederea creşterii sentimentului de siguranţă în rândul populaţiei şi
întăririi încrederii cetăţeanului în poliţist
- intensificarea activităţilor şi acţiunilor de ordine publică în zonele unităţilor de învăţământ, în
scopul asigurării climatului de siguranţă al elevilor şi cadrelor didactice din aceste instituţii
- adoptarea măsurilor necesare şi angrenarea societăţii civile, a structurilor cu atribuţii
educative, precum şi a tuturor factorilor responsabili, pentru diminuarea numărului de minori şi
tineri predispuşi la comiterea de infracţiuni
Îmbunătăţirea activităţii pe linia combaterii criminalităţii economico-financiare prin:

4.1
4.2
5.

- mărirea combativităţii în sancţionarea operaţiunilor ilegale de import, export
- sancţionarea cu mai multă fermitate a evaziunilor fiscale
Intensificarea colaborării cu poliţia de frontieră pe linia combaterii contrabandei

6.

Reducerea criminalităţii judiciare, în special a celei comise cu violenţă prin:

6.1

- eficientizarea şi dinamizarea activităţilor poliţieneşti în vederea combaterii cauzelor care
generează fapte comise cu violenţă
- îmbunătăţirea parteneriatului cu instituţiile cu atribuţiuni în domeniu pentru identificarea,
tratarea şi supravegherea persoanelor cu tulburări psihice grave
- punerea cu operativitate în executare a mandatelor de arestare
Creşterea prevenţiei şi combativităţii în trafic a efectivelor de poliţie prin manifestarea
unei exigenţe sporite pe linia aplicării noului cod rutier

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

6.2
6.3
7.
8.

Reducerea infracţionalităţii stradale prin:

8.1
8.2

- reducerea nivelului victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie
- combaterea cu fermitate a infracţionalităţii în domeniul rutier, a oricăror încălcări a normelor
legale, îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei pe drumurile publice şi luarea
măsurilor de educaţie rutieră a participanţilor la trafic-rutier
- îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei pe drumurile publice şi luarea măsurilor
de educaţie rutieră a participanţilor la trafic
Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul combaterii traficului de
droguri prin :

8.3
9.
9.1
9.2
9.3
10.

- îmbunătăţirea colaborării cu structurile de Parchet abilitate în instrumentarea şi coordonarea
activităţilor ce se impun a fi desfăşurate pe această linie
- intensificarea activităţilor specifice de culegere de informaţii cu certă valoare operativă, care
să ducă la identificarea şi anihilarea celor pretabili la comiterea acestui gen de infracţiuni
-eficientizarea măsurilor de combatere a traficului şi consumului de droguri, în special în rândul
minorilor şi tinerilor
Eficientizarea măsurilor de combatere a cerşetoriei şi prostituţiei
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Priorităţile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare pentru anul 2007 se
concretizează în :
-

Înfiinţarea, în municipiul Satu Mare a Secţiei de poliţie nr.1, care va deservi populaţia din
cartierele Micro 14, Micro 15, Micro 16, Micro 17, Carpaţi I, Carpaţi II, situate pe malul
stâng al râului Someş, fiind deja demarate activităţile de identificare a unei clădiri;

-

Amplasarea, în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, a unui
panou electronic prin intermediul căruia cetăţenii vor putea cunoaşte principalele activităţi
desfăşurate de poliţia sătmăreană şi vor beneficia de recomandările lucrătorilor de poliţie
pe linia reducerii victimizării.

În vederea realizării acestor principale 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
Judeţean Satu Mare, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale,
le va desfăşura în anul 2007:

Nr.
crt.
1.

Măsuri şi activităţi

Executant

Termen

Asigurarea unei prezenţe cât mai active a
lucrătorilor Poliţiei de Proximitate, precum şi a
apropierii acestora de comunitate, în vederea
realizării dialogului necesar pentru cunoaşterea
problemelor existente şi pentru sprijinirea acesteia

·Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Consiliile locale.

Permanent.

2.

Folosirea raţională şi eficientă a elementelor de
dispozitiv în vederea asigurării unei prezenţe
active a poliţiştilor în principalele locuri şi puncte
vulnerabile de pe raza localităţilor urbane şi
rurale, asigurându-se efectul descurajator faţă de
elementele predispuse să încalce legea

·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Consiliile locale.

Permanent.

3.

Identificarea şi prinderea autorilor de infracţiuni, a
urmăriţilor general şi local, prin executarea de
razii, acţiuni şi controale

·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare

Permanent.

4.

Identificarea şi anihilarea grupurilor de cartier care
îşi dispută controlul asupra unor zone prin şi
pentru comiterea de infracţiuni

·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare

Permanent.

5.

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

·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare

Permanent.

6.

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.

Permanent.

7.

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

·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Inspectoratul
de
Jandarmi Judeţean
Satu Mare
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Inspectoratul
de
Jandarmi Judeţean
Satu Mare
· Consiliile locale
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Permanent.

0.
8.

1.
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.

2.
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Direcţia Generală a
Finanţelor
Publice
Satu Mare
·Oficiul Judeţean de
Protecţia
Consumatorului
·Consiliile locale

3.
Permanent

9.

Organizarea de întâlniri cu membri ai comunităţii
rrome, 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

·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare

Trimestrial

10.

11.

Organizarea unor acţiuni de prevenire a
fenomenului infracţional în rândul elevilor şi
permanentizarea legăturii cu instituţiile de
învăţământ pentru monitorizarea cazurilor de
absenteism şcolar, comportament deviant şi
delicvenţă juvenilă în şcoli şi împrejurimile
acestora

12.

Organizarea de controale în baruri, cluburi şi
discoteci în vederea prevenirii consumului de
băuturi alcoolice de către minori şi atragerea
acestora în activităţi ilicite

13.

Monitorizarea familiilor dezorganizate şi sporirea
acţiunilor de prevenire şi combatere a actelor care
determină atragerea ori obligarea minorilor la
practicarea cerşetoriei sau prostituţiei

14.

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

15.

Implicarea cetăţenilor în derularea unor programe
de prevenire a criminalităţii în cartiere şi locuri
aglomerate
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·Autoritatea
Teritorială de Ordine
Publică Satu Mare
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Garda de Mediu
·Direcţia Silvică Satu
Mare
·Consiliile locale.
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Autoritatea
Teritorială de Ordine
Publică Satu Mare
·Inspectoratul Şcolar
Judeţean Satu Mare
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Inspectoratul Şcolar
Judeţean Satu Mare
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
·Poliţia Comunitară
·Consiliile locale.
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Autoritatea
Teritorială de Ordine
Publică Satu Mare
·Inspectoratul Şcolar
Judeţean Satu Mare
·Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Consiliile locale.

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Trimestrial

Trimestrial

0.
16.

1.
Întocmirea de programe de prevenire a traficului
de persoane, a prostituţiei şi a cerşetoriei

2.
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
· Consiliile locale
·Autoritatea
Teritorială de Ordine
Publică Satu Mare

3.
Trimestrial

17.

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
Intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere
a încălcărilor normelor rutiere şi a cauzelor
generatoare de accidente.

·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
· Consiliile locale
·Autoritatea
Teritorială de Ordine
Publică Satu Mare
·Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Satu
Mare

Trimestrial

19.

Intensificarea activităţilor privind cunoaşterea de
către populaţie a infractorilor cu antecedente
penale şi a persoanelor cu preocupări
infracţionale.

20.

Intensificarea
cooperării
cu
instituţiile
descentralizate şi organismele neguvernamentale,
precum şi întărirea colaborării cu administraţia
locală

·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Autoritatea
Teritorială de Ordine
Publică Satu Mare
·Inspectoratul
de
Jandarmi Judeţean
Satu Mare
·Inspectoratul
de
Poliţie Judeţean Satu
Mare
·Autoritatea
Teritorială de Ordine
Publică Satu Mare
·Inspectoratul
de
Jandarmi Judeţean
Satu Mare
·Consiliile locale

18.
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Permanent.

Permanent

Permanent

CAPITOLUL III.
Indicatorii de performanţă minimali
pentru serviciul poliţienesc pentru anul 2007
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 Judeţean Satu Mare va duce la îndeplinire următorii indicatori de performanţă minimali stabiliţi
pentru anul 2007:
-

Reducerea cu 15% a faptelor comise cu mare violenţă, respectiv a infracţiunilor
de omor, tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte, viol şi tâlhărie urmate
de moartea victimei, vătămare corporală gravă şi pruncucidere.

-

Creşterea cu 15% a constatărilor pe linie de criminalitate economico-financiară,
cu accent deosebit pe:
-

Legea nr.241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
Legea nr. 141/1997, a infracţiunilor comise la regimul vamal;
Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii;
Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

-

Reducerea cu 10% a infracţionalităţii stradale sesizate, respectiv a tâlhăriilor,
furturilor din auto, ultraj contra bunelor moravuri, ultraj, furturi din societăţi
comerciale, furturi din buzunare, furturi auto.

-

Intensificarea activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli, precum şi a celor
desfăşurate de Poliţia de proximitate prin organizarea de şedinţe de pregătire
antiinfracţională a populaţiei.

-

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe linie de poliţie rutieră, reducerea cu
5% a numărului accidentelor grave precum şi creşterea cu 10% a sancţiunilor
contravenţionale aplicate la infracţiunile comise pe linie de circulaţie rutier.

-

În activitatea de cercetare penală şi finalitate judiciară:
- creşterea cu 10% a operativităţii în soluţionarea cauzelor penale aflate în
lucru;
- reducerea cu 5% a restituirilor şi schimbărilor de soluţii dispuse de procurori
în cauzele finalizate de poliţişti;
- creşterea cu 3% a fermităţii faţă de persoanele cercetate în cauzele aflate în
lucru.
în contextul în care structura de cercetare penală va fi reorganizată.

PREŞEDINTE,
ing.Ioan Rus
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