ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.3/2009

privind aprobarea PLANULUI STRATEGIC pentru anul 2009 al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, întrunită în şedinţa ordinară din data de
23.02.2009;
Având în vedere dispoziţiile art.18 lit.a) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, art.14 alin.(2) lit.a) şi Capitolul IV din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.787/2002,
Având în vedere adresa nr.1365/28.01.2009 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare privind stabilirea obiectivelor, priorităţilor şi indicatorilor de performanţă minimali
pentru serviciul poliţienesc pe anul 2009,
În temeiul art.19 alin.(3) din Legea nr.218/2002 şi al art.18 alin.(1) din Regulamentul
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Planul strategic pentru anul 2009 al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Satu Mare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Planul strategic pentru anul 2009 are caracter de recomandare pentru
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, cuprinzând principalele obiective ce trebuie
îndeplinite de această instituţie şi indicatorii de performanţă minimali.
Art.3. Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică va prezenta Planul
strategic pentru anul 2009 în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Satu Mare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judeţean Satu Mare şi
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Satu Mare la 23.02.2009

1

JUDEŢUL SATU MARE
ANEXĂ
CONSILIUL JUDEŢEAN
la Hotărârea nr.3/2009
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

PLANUL STRATEGIC
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare
pentru anul 2009
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 pentru serviciul poliţienesc, având ca
scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică pentru
anul 2009.
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.
II.
III.
IV.

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.

CAPITOLUL I.
Obiectivele naţionale prioritare, identificate înprogramul de guvernare şi
în planul de activităţial 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 2009-2012 cap.24.
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,
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:
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Obiective
•
•

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea
infracţionalităţii, a terorismului şi criminalităţii transfrontaliere, combaterea traficului şi
consumului de droguri
Restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma
instituţională necesară consolidării serviciilor comunitare şi a celor de ordine publică
din România, precum şi realizarea interoperabilităţii acestora.

Direcţii de acţiune
● Adoptarea unei strategii coerente şi susţinute de alocare a resurselor financiare în
vederea dotării moderne a structurilor de aplicare a legii;
● Completarea deficitului de personal punând accent pe creşterea personalului
operativ în vederea unei prezenţe sporite în teren a poliţiei;
● Adoptarea măsurilor necesare pentru o salarizare decentă a lucrătorilor din poliţie şi
jandarmerie, care să mărească gradul de implicare a agenţilor de poliţie în munca operativă
şi să prevină faptele de corupţie;
● Îmbunătăţirea raportului dintre cantitatea resurselor alocate şi rezultatele obţinute în
ce priveşte siguranţa cetăţeanului şi a comunităţilor;
● Adoptarea unor programe operative specifice pentru zonele predispuse la un nivel
înalt de infracţionalitate;
● Adoptarea unui program coerent şi continuu de pregătire, instruire, perfecţionare şi
antrenament în funcţie de specificul atribuţiilor;
● Stabilirea şi aplicarea unui program special pentru combaterea infracţionalităţii la
sate şi dimensionarea personalului operativ pentru aceste zone în funcţie de necesităţile
reale;
● Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului care se angajează prin
redimensionarea numărului de locuri în instituţiile de învăţământ din cadrul ministerului;
● Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie
comunitară, dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care să susţină integrarea
minorităţilor în societate, a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care trăiesc în
medii cu risc de infracţionalitate ridicat;
● Promovarea unor programe de consiliere, asistenţă şi educaţie pentru persoanele
cu probleme de agresivitate, precum şi pentru cei care se asociază în vederea săvârşirii de
infracţiuni;
● Stimularea angajării minorităţilor în structurile de ordine publică;
● Sporirea măsurilor de protecţie a copiilor atât în zona în care aceştia învaţă, cât şi
în zonele recreative prin consolidarea Poliţiei Şcolilor;
● Adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice şi a reprezentării
în instanţă pentru personalul operativ;
● Promovarea unor programe eficiente împreună cu autorităţile locale şi societatea
civilă în vederea prevenirii şi combaterii accidentelor rutiere;
● Dezvoltarea simţului civic şi de apartenenţă la comunitatea locală prin promovarea
de programe care să includă cetăţenii în procesul de luare a unor decizii
în privinţa măsurilor de siguranţă publică;
● Creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei interne prin
adoptarea unui plan de măsuri care să diminueze factorii de risc care favorizează corupţia şi
prin restructurarea şi îmbunătăţirea activităţii structurilor interne care gestionează această
activitate;
● Eficientizarea şi intensificarea cooperării poliţieneşti în cadrul sistemului Uniunii
Europene şi realizarea de acţiuni comune în România şi în celelalte state membre;
● Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu toate instituţiile de
aplicare a legii;
● Acţiuni de combatere a traficului cu fiinţe umane şi de conştientizare a pericolului
pe care îl reprezintă acest fenomen;
● Protejarea cetăţenilor români aflaţi în spaţiul comunitar împotriva exploatării de
către reţelele de criminalitate organizată; identificarea şi facilitarea repatrierii cetăţenilor aflaţi
în astfel de situaţii;
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● Aderarea la Spaţiul Schengen în luna martie 2011, prin implementarea Sistemului
Informatic Schengen şi prin finalizarea Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei, cu cele
patru filtre complementare;
● Profesionalizarea instituţiilor responsabile în domeniul migraţiei (legale şi ilegale) şi
azilului; dezvoltarea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Imigrări;
●Dezvoltarea cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin:
- îmbunătăţirea schimbului de date şi informaţii între autorităţile cu atribuţii la frontieră;
- sprijinul reciproc şi desfăşurarea de acţiuni comune de către poliţia de frontieră şi
autorităţile cu atribuţii privind gestionarea şi controlul încadrării în muncă a străinilor;
integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie, în scopul creşterii gradului
de securizare al acestora;
- realizarea unei strategii pentru acoperirea prin migraţie legală selectivă a deficitului
de forţă de muncă, împreună cu autorităţile guvernamentale responsabile;
- susţinerea activă a unei politici strategice a Uniunii Europene pentru frontierele
externe estice, în conformitate cu principiul solidarităţii.
● Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei civile prin
întocmirea hărţilor de risc în colaborare cu autorităţile locale şi cu alte instituţii de resort,
inclusiv introducerea unor sisteme standard de alarmare în cazul producerii
situaţiei de urgenţă;
● Întocmirea unui plan realist de dotare a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi
a autorităţilor locale cu logistica necesară în funcţie de specificul zonei.
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. Totodată 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
infractiunilor, 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 2009,
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:
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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 si a acoperirii deficitului de personal
Intensificarea prevenirii şi combaterii corupţiei interne
Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin activităţile specifice derulate
de Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din I.P.J.Satu-Mare, care, în
cursul anului 2009 continuă derularea, în principal, a 5 programe de prevenire, după
cum urmează:
1. Programul de prevenire a accidentelor rutiere “ Stop accidentelor rutiere! Viaţa are
prioritate!”;
2. Programul de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi a victimizării
minorilor;
3. Programul “ Sate fără criminalitate”- de prevenire a criminalităţii în mediul rural;
4. Programul de prevenire şi combatere a violenţei intrafamiliale;
5. Programul de prevenire şi combatere a furturilor din locuinţe.
Dintre aceste programe primele 3 au fost stabilite ca priorităţi naţionale de către
Inspectoratul General al Politiei Romane, iar 2 dintre aceste programe, respectiv
prevenirea violenţei domestice şi prevenirea furturilor din locuinţe, se derulează pe
baza priorităţilor locale identificate la nivelul IPJ Satu Mare.
În funcţie de evoluţia criminalităţii la nivelul judeţului Satu Mare precum şi de
priorităţile naţionale, aceste programe vor continua şi în anul 2009, putând fi înlocuite
cu alte programe în cazul în care priorităţile naţionale sau locale vor fi altele, iar în
cadrul acestora, ne propunem să angrenăm şi alte forţe şi să atragem şi alţi parteneri,
dar şi să fim sprijiniţi prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
Activităţile punctuale preconizate a se desfăşura în cadrul fiecărui program
vor viza:
• informarea de masă asupra unor fenomene infracţionale şi a modului de
evitare a victimizării;
• acţiuni punctuale vizând grupuri- ţintă: conducători auto, pietoni, elevi, posibile
victime, etc.;
• acţiuni preventiv-informative în unităţile de învăţământ;
• acţiuni stradale de distribuire a unor materiale informativ-preventive, actiuni
preconizate a se realiza, împreună cu elevii voluntari ai IPJ Satu Mare;
• organizarea de concursuri în mediul şcolar etc.
• organizarea unor acţiuni sub genericul “ Caravana prevenirii criminalităţii” în
care poliţişti specialişti de la diverse formaţiuni, se vor deplasa în mai multe
localităţi din judeţ desfăşurând activităţi preventive, în funcţie de problemele
specifice zonei respective ( ex. Siguranţa rutieră, delincvenţa juvenilă,
prevenirea criminalităţii în mediul rural etc.).
• organizarea unor activităţi în cadrul “Săptămânii prevenirii criminalităţii” , în
care se vor desfăşura, zilnic, activităţi pe teme diferite, dezbateri publice,
concursuri, expoziţii cu creaţii realizate de elevi pe tema sigurantei rutiere etc.
Îmbunătăţirea activităţii pe linia combaterii criminalităţii economico-financiare
prin:
- 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
Reducerea criminalităţii judiciare, în special a celei comise cu violenţă prin:
- 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

2.
3.

4.

5.
6.

7.
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1.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

2.
Reducerea infracţionalităţii rutiere prin:
- 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 :
- îmbunătăţirea colaborării cu structurile de Parchet abilitate în instrumentarea şi
coordonarea activităţilor ce se impun a fi desfăşurate pe această linie;
- 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, problema constituind o
permanentă preocupare, lucrătorii de poliţie vor acţiona atât în sensul prevenirii
acesteia, în special prin Poliţia de proximitate din fiecare municipiu şi oraş cât şi în
sensul combaterii ei, prin măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Există un program de prevenire şi diminuare a fenomenului cerşetoriei intitulat
„CERŞETORIA – flagel al societăţii”, care se derulează pe perioada 2008-2009,
partener fiind şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare
Intensificarea activităţilor de prevenire a infracţiunilor de încălcare a dreptului
de proprietate prin stabilirea, în mediul rural, a programelor de măsuri pentru
prevenirea furturilor de animale, a sustragerii de produse agricole, a delictelor în
silvicultură, a braconajului piscicol şi cinegetic
Aplicarea, cu fermitate, a prevederilor Legii nr.333/2003 privind asigurarea pazei
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor prin luarea de măsuri de
dezvoltare a relaţiilor de colaborare dintre posturile de poliţie şi autorităţile locale în
vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică pe raza de competenţă
Identificarea logisticii necesare pentru eficientizarea exercitării serviciului
poliţienesc, identificarea surselor de finanţare şi asigurarea acestora, în limita
posibilităţilor
Intensificarea măsurilor de conştientizare, de către autorităţile administraţiei
publice locale, a obligativităţii de a asigura condiţiile materiale şi financiare
necesare apărării ordinii publice potrivit Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Intensificarea demersurilor pentru angrenarea responsabililor din învăţământul
sătmărean în realizarea atribuţiilor prevăzute de art.124 şi 128 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, pentru
activitatea de educaţie rutieră şi asigurarea materialului didactic pentru organizarea
unor activităţi specifice, având în vedere problematica gravă a victimizării populaţiei
prin accidente rutiere.

Priorităţile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare pentru anul 2009 se
concretizează în :
• Intensificarea activităţilor pe linia pregătirii Inspectoratului în vederea aderării la
Spaţiul Schengen;
• Creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului;
• Îmbunătăţirea activităţii pe linia soluţionării infracţiunilor din competenţă, în mod
special a celei judiciare şi clasarea în ceea ce priveşte rata criminalităţii în acest
domeniu, peste media pe ţară;
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•
•
•
•
•
•
•

Creşterea exigenţei şi aplicarea de sancţiuni drastice faţă de cei ce nesocotesc
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor;
Extinderea monitorizării traficului rutier pe tronsoanele de drum unde s-a înregistrat o
victimizare rutieră crescută;
Operaţionalizarea unui birou de poliţie în zona cartierelor 14 Mai şi Solidarităţii din
municipiul Satu Mare;
Dezvoltarea culturii organizaţionale;
Montarea unui sistem video pentru supravegherea perimetrului sediului
Inspectoratului şi a imediatei vecinătăţi a acesteia, în vederea creşterii gradului de
securitate a clădirii şi a parcului auto;
Îmbunătăţirea imaginii instituţiei;
Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii trasnfrontaliere prin aprofundarea
colaborării cu poliţiile din Olanda, Ungaria şi Ucraina;

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, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii şi organizaţii
neguvernamentale, le va desfăşura în anul 2009:
Nrc.
Măsuri şi activităţi
1.
Asigurarea unei prezenţe cât mai active a lucrătorilor
Poliţiei de Proximitate, precum şi apropierii acestora de
comunitate, în vederea realizării dialogului necesar
pentru cunoaşterea problemelor existente şi pentru
sprijinirea acesteia
2.
Utilizarea 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, măsuri considerate
a avea un efect descurajator faţă de elementele
predispuse să încalce legea
3.
Identificarea şi prinderea autorilor de infracţiuni, a
urmăriţilor general şi local, prin executarea de razii,
acţiuni şi controale
4.
Identificarea şi anihilarea grupurilor de cartier care îşi
dispută controlul asupra unor zone prin şi pentru
comiterea de infracţiuni
5.
Supravegherea zonelor cu potenţial criminogen, 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
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.
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
8.
Depistarea şi cercetarea comercianţilor care comit acte
de evaziune fiscală, de gestiune frauduloasă,
contrabandă ori alte infracţiuni economico-financiare,
inclusiv prin acţiuni desfăşurate în pieţe, târguri şi
oboare.
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Executant
· I.P.J.Satu Mare

Termen
Permanent.

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

·I.P.J.Satu

Mare Permanent.

· I.P.J.Satu Mare

Permanent.

· I.P.J.Satu Mare

Permanent.

· I.P.J.Satu Mare
·I.J.J.Satu Mare

Permanent.

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

Permanent.

· I.P.J.Satu Mare
·Dir.Gen.Finanţelor
Publice Satu Mare
·Of.Jud.Prot. Cons
·Consiliile locale

Permanent

0.
9.

10.

11.

12.
13.

1.
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
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
,derularea proiectului POLITIST DE WEEK-END, în care
vor fi atraşi un număr cât mai mare de tineri şi proiectului
SĂ NU-I LĂSĂM SINGURI, în vederea punerii în
practică a conceptului POLIŢIEI ŞCOLILOR
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

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

16.
17.

18.

19.

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 comunale şi la
nivelul comunelor :BOGDAND, HODOD, BIXAD,
BARSAU, BELTIUG, HOMOROADE si SOCOND
Intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a
încălcărilor normelor rutiere şi a cauzelor generatoare de
accidente, extinderea proiectului de monitorizare a
traficului rutier prin sistem video şi în mun.Satu-Mare,
regândirea sistemului de fluenţă a traficului rutier in zona
centrala a mun.Satu-Mare.
Intensificarea activităţilor privind cunoaşterea de către
populaţie a infractorilor cu antecedente penale şi a
persoanelor cu preocupări infracţionale.
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2.
· I.P.J.Satu Mare

3.
Trimestrial

·Autoritatea
Teritorială
de
Ordine
Publică
Satu Mare
· I.P.J.Satu Mare
·Garda de Mediu
·Direcţia
Silvică
Satu Mare
·Consiliile locale.
· I.P.J.Satu Mare
·Autoritatea
Teritorială
de
Ordine
Publică
Satu Mare
·Inspectoratul
Şcolar
Judeţean
Satu Mare

Permanent

·Inspectoratul
Şcolar
Judeţean
Satu Mare
· I.P.J.Satu Mare
·Dir.Gen.As.Socială
şi Prot. Copilului
·Poliţia Comunitară
·Consiliile locale.
· I.P.J.Satu Mare
·ATOP Satu Mare
·Inspectoratul
Şcolar
Judeţean
Satu Mare
· I.P.J.Satu Mare
·Consiliile locale.
· I.P.J.Satu Mare
· Consiliile locale
·ATOP Satu Mare
· I.P.J.Satu Mare
· Consiliile locale
·ATOP Satu Mare

Permanent

Permanent

Permanent

Trimestrial

Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial

· I.P.J.Satu Mare

Permanent.

· I.P.J.Satu Mare
· ATOP Satu Mare
· I.J.J. Satu Mare

Permanent

0.
20.

1.
2.
Intensificarea pregătirii fizice a cadrelor de politie pentru · I.P.J.Satu Mare
a face faţă profesionalizării elementelor infractoare, · ATOP Satu Mare
refacerea bazei materiale sportive proprii, cooperării cu · Consiliile locale
instituţiile
descentralizate
şi
organismele
neguvernamentale, precum şi întărirea colaborării cu
administraţia locală

3.
Permanent

CAPITOLUL III.
Indicatorii de performanţă minimali pentru
serviciul poliţienesc pentru anul 2009
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 2009:
• Reducerea cu 2% a criminalităţii stradale;
• Creşetera cu 2% a numărului de infracţiuni constatate în domeniul fraudelor vamale;
• Creşterea cu 2% a numărului de infracţiuni constatate în domeniul evaziunii fiscale;
• Scăredea cu 2% a criminalităţii juvenile ;
• Reducerea cu 3% a violenţei intrafamiliale;
• Creşterea cu 3% a procentului de identificare a autorilor raportat la totalul faptelor cu
autori necunoscuţi aflate în lucru;
• Reducerea cu 3% a numărului furturilor de autovehicule;
• Creşeterea cu 2% a numărului de infracţiuni judiciare soluţionate;
• Creşeterea cu 3% a numărului de infracţiuni economico-financiare soluţionate;
• Reducerea victimizării în trafic şi prin montarea a încă două camere de supraveghere
video a traficului rutier pe tronsoanele Livada – Negreşti Oaş şi Păuleşti – Valea
Vinului;
• Servirea mai promptă a populaţiei municipiului Satu Mare de pe malul drept al râului
Someş prin operaţionalizarea unui birou de poliţie în zona cartierelor 14 Mai şi
Solidarităţii .
CAPITOLUL IV
Bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare
şi a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare
În anul 2008 au fost alocate fonduri bugetare în sumă de 33 565 mii lei reprezentând
cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi active nefinanciare astfel;
-cheltuieli de personal 30 574 mii lei reprezentand 91,08 %;
-cheltuieli privind bunuri si servicii ( titlu II) 2 254 mii lei,reprezentând 6,72 %;
-cheltuieli cu investiţii (active nefinanciare) 737 mii lei,reprezentând 2,20 %;
Prin exercitiul bugetar au fost asigurate cheltuielile de personal, în timp ce pentru
cheltuielile materiale, reparaţii curente, reparaţii capitale şi întreţinere, reparatii auto, s-au
asigurat fonduri total insuficiente vizavi de necesarul planificat, în condiţiile în care în anul
2008, au fost derulate proiecte de reparaţii capitale ale sediului Politiei Municipiului SatuMare de pe str. M.Viteazu şi amenajări de spaţii ale secţiei I Poliţie de pe Aleea Târnavei din
municipiul Satu-Mare, reparaţii curente la Poliţia Negreşti-Oas ,Tăşnad şi posturi de poliţie
comunale.
În anul 2009, s-a propus realizarea de noi proiecte sau continuarea proiectelor în
derulare, fiind necesară identificarea resurselor necesare în vederea finanţării acestora, în
scopul creşterii gradului de ordine şi siguranţă publică.
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Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică a identificat, în baza prerogativelor date de prevederile art. 14, alin.(2), lit.f)
din Hotărârea Guvernului nr.787/2002, a solicitărilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare, a Corpului Teritorial al Poliţiştilor, pentru anul 2009, un necesar minim de resurse
de finanţat :
RON

NRC.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Dotarea spaţiilor de muncă cu mobilier, fişete, alte obiecte de inventar
Pentru Poliţia de Proximitate, editare materiale publicitare de
informare (broşuri, pliante, afişe) pentru programul „Cerşetoria, flagel
al societăţii”
Pentru Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii,
asigurarea pe materiale informative (pliante,brosuri,diplome etc.)
pentru derularea proiectelor initiate :
- achiziţionarea a 1 calculator, 1 laptop, 1 videoproiector, 1
imprimantă color;
- editarea de aterial de informare.
Pentru Serviciul Investigaţii Criminale – Compartiment furturi
Auto
achiziţionarea a 2 autoturisme marca Logan pe care se poate monta
aparatura informatică necesară repartizată de la nivel central
Pentru lucrări de reparaţii şi reabilitare a sediilor posturilor de poliţie
Odoreu, Turţ, Gherţa Mică, Bixad, Moftin, Bârsău, Pomi, Săuca,
Santău, Batarci, Medieşu Auriu, Apa, Doba
Pentru identificarea şi amenajarea unui imobil în scopul înfiinţării unei
secţii de poliţie în zona 14 Mai

Pentru refacerea bazei sportive proprii
Pentru formaţiunile de Criminalistică
achiziţionarea -1 calculator performant (INTEL CORE DUO, 4GB);
-4 aparate fotografice marca NIKON D40;
-1 imprimantă laser color
Pentru Serviciul de combatere a criminalităţii organizate
achiziţionarea a - 2 autoturisme marca Logan întrucât în activităţile
specifice muncii nu se pot utilizate autovehicule ale instituţiei poliţie;
-1 laptop şi 1 calculator PENTIUM IV.

PREŞEDINTE,
ing.Riedl Rudolf

Satu Mare la 23.02.2009
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SUMA
ESTIMATĂ
60.000
5.000

15.000
10.000

50.000
Recomandare
pentru
consiliile locale
Recomandare
pentru
Primăria
municipiului
Satu Mare
60.000
3.000
1500 lei/buc
1.000
50.000
5.000

