CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE
ORDINE PUBLICĂ

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 2 / 2019

În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului 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 Teleorman a întocmit Planul strategic pe anul
2019, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de
siguranţă publică pentru anul în curs.
Acest Plan Strategic formulează o viziune a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică conform căreia Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, în cooperare cu
forţele de sprijin, va manifesta receptivitate, deschidere şi responsabilitate faţă de
întreaga comunitate, va acţiona conform competenţelor materiale şi teritoriale, prin
activităţi şi acţiuni specifice, pentru creşterea gradului de siguranţă civică şi securitate
publică, eficientizarea serviciului poliţienesc, în mediul urban şi rural.
PLANUL STRATEGIC CUPRINDE URMĂTOARELE CAPITOLE:
CAP. I. -

OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE, IDENTIFICATE ÎN PROGRAMUL
DE GUVERNARE ŞI ÎN PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL MINISTERULUI
ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ŞI AL POLIŢIEI ROMÂNE;

CAP. II. - OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE DE INTERES LOCAL;
CAP.III.- INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL
POLIŢIENESC;

CAP.IV. – BUGETUL ŞI DOTAREA POLIŢIEI, CU SPECIFICAREA ALOCAŢIILOR
BUGETARE ŞI A NEVOILOR DE SUPLIMENTARE A ACESTORA DIN SURSE
EXTRABUGETARE.
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CAPITOLUL I
OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE, IDENTIFICATE ÎN
PROGRAMUL DE GUVERNARE

Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică, pentru creşterea siguranţei
cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, reprezintă prevenirea şi combaterea
fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale,
a funcţionării instituţiilor statului în conformitate cu prevevderile Programului de
Guvernare.
În context, Strategia naţională stabilește un cadru comun de acţiune pentru
structurile Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul a 6 obiective generale care,
împreună cu direcţiile de acţiune aferente, vor contribui la prevenirea şi combaterea
fenomenului infracţional, garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi a securităţii
cetăţeanului, protejarea proprietăţii publice şi private, precum şi la asigurarea climatului
necesar funcţionării instituţiilor statului, astfel încât România să devină un loc mai sigur
şi un stat pregătit.
Implementarea Strategiei naţionale revine fiecărei instituţii/structuri, prin prisma
strategiilor naţionale sectoriale, ce vor asigura o abordare integratoare a
problematicilor/domeniilor de referinţă.
Prioritară este creşterea nivelului de securitate personală a cetăţeanului prin
îmbunătăţirea siguranţei în spaţiile publice, creşterea siguranţei în şcoli, a
managementului şi capacităţii de intervenţie a I.S.U., protejarea cetăţenilor de riscurile
teroriste, de infracţionalitatea cibernetică, precum protecţia infrastructurii critice.
Pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale participă şi alte structuri de
aplicare a legii şi instituţii ale statului, precum şi organizaţii neguvernamentale, potrivit
competenţelor şi în condiţiile legii.

Obiective naţionale identificate la nivelul Poliţiei Române pentru
anul 2019
Obiectivul fundamental îl reprezintă creşterea continuă a gradului de siguranţă
al cetăţeanului, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban.
OBIECTIVE GENERALE:
➢ Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului.
➢ Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, transfrontaliere şi
terorismului.
➢ Prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii, în special a criminalităţii
economico financiare şi a corupţiei.
➢ Dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale a structurilor cu atribuţii
în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
Direcţiile de acţiune pentru anul 2019, rezultate din analiza dinamicii situaţiei
operative pentru anul precedent, au în vedere:
➢ Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi
promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine
şi siguranţă publică;
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➢ Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei,
patrimoniului, precum şi la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase;
➢ Promovarea măsurilor de siguranţă în spaţiul public şi stradal, prevenirea
criminalității în zona unităţilor de învăţământ;
➢ Creşterea nivelului de siguranţă rutieră;
➢ Asigurarea protecţiei patrimoniului cultural naţional şi a ecosistemelor naturale
naţionale (silvicultură, piscicultură etc.)
➢ Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi
siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficiente în cazul producerii
unor situaţii speciale, de criză sau de urgenţă;
➢ Eficientizarea activităţilor de identificare şi indisponibilizare în vederea
confiscării a produselor infracţiunilor şi creşterea nivelului de recuperare a prejudiciilor
în cauzele privind infracţiuni economico - financiare şi de spălare a banilor;
➢ Gestionarea resurselor umane, logistice şi financiare aflate la dispoziţie în
condiţii de eficienţă şi profesionalism şi prevenirea corupţiei în rândul personalului;
➢ Îmbunătăţirea comunicării publice şi a transparenţei instituţionale în relaţiile cu
mass - media şi cetăţenii, în vederea informării comunităţii cu date de interes public.
CAPITOLUL II
OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL (JUDEŢEAN)

Evoluţia generală a societăţii teleormănene şi dinamica situaţiei operative,
caracterizată prin perpetuarea faptelor infracţionale care pun în pericol viaţa şi
integritatea persoanei, avutul public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale
cetăţenilor, impun o reevaluare a elementelor care stau la baza bunei funcţionări a
serviciilor abilitate în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, prin abordarea
prioritară a ordinii şi siguranţei publice stradale.
Totodată, atunci cand vorbim de siguranţa cetăţeanului la nivelul judeţului, trebuie
să avem în vedere o serie de elemente care însumate asigură acest deziderat şi anume:
siguranţa în şcoli, siguranţa publică şi siguranţa alimentară.
În funcţie de interesele judeţului, de resursele disponibile, de situaţia operativă şi
de potenţialele ameninţări la adresa siguranţei şi securităţii publice, Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Teleorman propune pentru anul 2019, principalele obiective
de interes local ce urmează a fi realizate de unităţile de poliţie structurate la nivelul
I.P.J.Teleorman, după cum urmează:
Obiective generale
1. Creşterea gradului de
siguranţă şi protecţie a
cetăţeanului, prin
protejarea persoanei,
protejarea
patrimoniului

Direcţii de
acţiune
Eficientizarea
activităţii de
combatere a
infracţiunilor
contra
persoanei şi a
patrimoniului

Activităţi concrete pentru implementarea
obiectivelor specifice
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
Analizarea săptămânală în cadrul Grupului de
Coordonare şi Trasare a Sarcinilor constituit
conform O.M.A.I nr.60/2010 privind organizarea şi
executarea activităţii de menţinere a ordinii şi
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siguranţei publice, a eficientei acţiunilor
organizate în sistem integrat, identificarea
factorilor de risc, în funcţie de care vor fi stabilite
priorităţile de acţiune;
Deplasarea cu operativitate la evenimentele sesizate
prin sistemul de urgenţă 112, după principiul cel
mai apropiat poliţist de locul evenimentului sesizat
intervine ;
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;

Eficientizarea
dispozitivului de
siguranţă publică
în vederea
prevenirii şi
combaterii
infracţionalităţii
stradale

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;
Eficientizarea activităţilor de documentare
calificată ( folosirea tehnicilor şi mijloacelor
moderne de investigare) a grupurilor/persoanelor,
legăturilor infracţionale, metode şi mijloace de
săvârşire a infracţiunilor.
Promovarea unei culturi de siguranţă publică în
comunitate, prin intermediul poliţiştilor de
proximitate, pentru creşterea gradului de
conştientizare şi identificare a ameninţărilor
comunităţii locale.
Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii
structurilor de ordine şi siguranţă publică, în
vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în
cazul producerii unor situaţii de criză.
Analizarea periodică a fenomenului infracţional;
stabilirea zonelor de risc criminogen, a dinamicii,
precum şi a cauzelor favorizante producerii
infracţiunilor
cu
violenţă;
intensificarea
activităţilor privind cunoaşterea populaţiei;
identificarea şi monitorizarea stărilor conflictuale
şi întocmirea fişei acestora, precum şi a cazurilor
de violenţă în familie;
Organizarea de întâlniri cu grupurile ţintă
identificate în vederea reducerii riscului de
victimizare sau de implicare în comiterea de loviri;
identificarea, organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi de consiliere a persoanelor aflate în
conflict, cu privire la respectarea normelor de
convieţuire socială;
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Identificarea fenomenelor infracţionale aflate în
dezvoltare, stabilirea factorilor care generează şi
favorizează
aceste
fenomene,
persoanele
participante ca autori şi victime;

Prevenirea şi
combaterea
infracţiunilor
comise în
unităţile de
învăţământ şi
asigurarea
gradului de
siguranţă în
incinta şi zona
adiacentă
acestora.

Menţinerea siguranţei cetăţeanului în stradă, în
parcuri sau locuinţe, problemă prioritară cerută de
Uniunea Europeană şi factor important în
creşterea credibilităţii în faţa cetăţeanului, atât prin
prezenţa vizibilă activă a unui număr mai mare de
poliţişti, cât şi printr-o intervenţie operativă şi
eficientă.
Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de
consiliere a persoanelor aflate în conflict, cu
privire la respectarea normelor de convieţuire
socială.
Pregătirea antivictimală a persoanelor vârstnice
care locuiesc singure sau în case izolate, precum şi
identificarea familiilor ai căror membri sosesc din
străinătate şi cunoaşterea relaţiilor dintre aceştia în
scopul prevenirii producerii unor evenimente cu
consecinţe grave (ex. infracţiuni comise cu violenţă
între soţi sau rude pe fondul geloziei, proceselor
civile aflate în derulare, etc.).
Desfăşurarea de acţiuni şi controale pentru
depistarea cerşetorilor, vagabonzilor, copiilor
străzii şi a altor persoane care frecventează locuri
cu impact asupra imaginii societăţii şi înştiinţarea
serviciilor şi instituţiilor din domeniu pentru
identificarea şi adoptarea unor soluţii de
reintegrare socială a celor depistaţi.
Organizarea dispozitivului de patrulare în zonele
criminogene, periferice şi nesupravegheate video şi
includerea de poliţişti din cadrul Serviciului de
Acţiuni Specifice în situaţii de creştere temporară a
situaţiei operative.
Analizarea situaţiei fiecărei unităţi de învăţământ
aflată în zona de competenţă, având în vedere:
starea infracţională înregistrată în anul şcolar
precedent, numărul de apeluri primite prin SNUAU
112, sesizările părinţilor, elevilor, cadrelor
didactice, situaţia asigurării pazei şi a iluminatului
public, etc;
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;
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;
Stabilirea unor măsuri privind creşterea securităţii
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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);
Continuarea organizarii activităţilor instructiveeducative, şi 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;
Colaborarea cu instituţiile cu atribuţii în domeniul
protecţiei copiilor în scopul identificării minorilor
cu risc victimal si infracţional sporit (copii ai căror
părinţi sunt plecaţi in străinătate, care provin din
familii conflictuale, monoparentale, minori
protejaţi în sistem rezidenţial etc.).
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);
2. Creşterea gradului
de siguranţă rutieră
pentru cetăţeni

Creşterea
nivelului de
siguranţă rutieră

Iniţirea unui Program partenerial pentru
reducerea consecinţelor accidentelor grave de
circulaţie;
Desfăşurarea 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).
Monitorizarea, împreună cu administratorii
drumurilor, a viabilităţii şi semnalizării rutiere,
urmărindu-se eliminarea situaţiilor de pericol şi
asigurarea fluenţei traficului rutier.
Asigurarea unei prezenţe active pe principalele
drumuri naţionale şi judeţene, în punctele cu risc
ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în
vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii
evenimentelor rutiere.
Intensificarea
activităţilor specifice, potrivit
competenţelor, pentru limitarea excesului de viteză
şi pentru depistarea celor care conduc sub
influenţa băuturilor alcoolice.
Concentrarea activităţilor preventiv-educative pe
categorii de participanţi la trafic vulnerabile sau cu
comportament riscant: pietoni, tineri teribilişti,
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conducători de mopede etc.
Realizarea de spoturi audio şi de emisiuni tematice
la posturile radio-tv locale şi promovarea unei
campanii media agresive privind consecinţele
nerespectării legislaţiei rutiere.
3. Asigurarea unui climat
de normalitate cu ocazia
desfăşurării unor
activităţi cu public
numeros

Elaborarea planurilor de măsuri/acţiuni şi a
celorlalte documente operative necesare pentru
desfăşurarea în condiţii de normaliatate a
evenimentelor de amploare din domeniul ordinii şi
siguranţei publice şi monitorizarea acestora;
Stabilirea necesarului de forţe şi mijloace şi
constituirea unor reserve care să fie în măsură, la
nevoie, să intervină in situaţii deosebite şi/sau să fie
detaşate temporar.

4. Consolidarea şi
diversificarea
parteneriatului poliţiei
cu comunitatea

Informarea cetatenilor cu privire la unele aspecte
ale stării infractionale, măsurile cu caracter
preventiv şi mediatizarea acţiunilor desfăşurate, cu
accent pe sprijinul acordat de cetăţeni în rezolvarea
situaţiilor deosebite.
Asigurarea prezenţei poliţiştilor la şedinţele şi
întrunirile organizate de diferite asociaţii ori
organizaţii ale societăţii civile.
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile
publice locale, atât din mediul urban, cât şi din
mediul rural, în sensul susţinerii financiare şi
logistice a acţiunilor în domeniul siguranţei
cetăţeanului.

5. Asigurarea
resurselor umane, a
mijloacelor
materiale,
financiare şi
informaţionale
necesare dezvoltării
şi menţinerii
capacităţii
operaţionale a I.P.J.
Teleorman

Promovarea rolului activ al comunităţii şi
cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi
siguranţă publică.
Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri,
comunităţi locale, asociaţii, mass-media, pentru
implementarea la nivel local de proiecte, acţiuni
comune, campanii de informare, educare,
conştientizare şi prevenire în domeniul ordinii şi
liniştii publice, pentru reducerea riscului de
victimizare sau implicare în activităţi infracţionale.
Dezvoltarea şi
Actualizarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă
implementarea
Publică, precum şi a planurilor / protocoalelor de
unui management cooperare cu I.J.J. Teleorman, I.S.J.Teleorman,
performant al
I.S.U., Poliţia Locală, etc.
resurselor umane
Intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi
combatere a corupţiei, în rândul personalului I.P.J.
Teleorman.
Asigurarea participării personalului la programe
formative proiectate pe dobândirea de competenţe
profesionale, organizate în instituţii de învăţământ
ale M.A.I.

7

Întărirea
autorităţii şi
dezvoltarea
imaginii
instituţionale

Informarea opiniei publice prin realizarea de ştiri,
comunicate de presă privind activităţile desfăşurate
de structurile I.P.J. Teleorman, precum şi
realizarea de materiale informative cu specific de
prevenire destinate pregătirii antivictimale a
populaţiei etc. şi transmiterea acestora către
jurnaliştii acreditaţi.
Mediatizarea activităţilor desfăşurate de unităţile
centrale şi teritoriale de poliţie, pentru apărarea
drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, protecţia
proprietăţii publice şi private, menţinerea
climatului de ordine şi siguranţă civică.
Asigurarea
transparenţei
activităţilor,
în
conformitate cu prevederileLegii nr. 544/2001,
privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare.

III. OBIECTIVE SPECIFICE ALE INSPECTORATULUI DE
JANDARMI JUDEŢEAN TELEORMAN
Obiectivul principal care va sta în atenţia inspectoratului pe linia executării
misiunilor de ordine publică este creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin
întrebuinţarea eficientă a efectivelor structurilor specializate.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv I.J.J. Teleorman vizează următoarele direcţii de
acţiune:
- creşterea performanţei acţiunilor de asigurarea şi restabilirea a ordinii publice;
- creşterea performanţei misiunilor de menţinere a ordinii publice, atât în mediul
urban cât şi în mediul rural,;
- creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor
antisociale;
- creşterea performanţei acţiunilor speciale şi antiteroriste;
- diminuarea timpului de răspuns pentru executarea intervenţiilor la solicitările prin
SNUAU 112 sau din partea altor unităţii.

IV. OBIECTIVE SPECIFICE ALE INSPECTORATULUI PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN
Obiectivele Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „AD Ghica” al judeţului
Teleorman pentru anul 2019 sunt stabilite în conformitate cu Strategia de consolidare şi
dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016 –
2025.
Obiectivul fundamental al ISU ,,AD Ghica” Teleorman pentru anul 2019 este :
Consolidarea şi dezvoltarea instituţiei în vederea creşterii capacităţii operaţionale şi
de răspuns, reducerii impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi
îmbunătăţirii calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei.
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CAP. III INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU
SERVICIUL POLIŢIENESC
În vederea protejării intereselor comunităţii şi asigurării climatului de siguranţă şi
securitate publică, şi ţinând cont de evoluţia principalilor indicatori statistici înregistraţi
pe parcursul anului 2018 la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman recomandă Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Teleorman îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă minimali stabiliţi
pentru anul 2019:

➢ Menţinerea indicelui ce reflectă volumului criminalităţii în judeţul Teleorman, sub
nivelul mediu înregistrat la nivel naţional;

➢ Reducerea numărului total de infracţiuni contra patrimoniului privat şi public,
atăt în mediul urban, cât şi în cel rural, faţă de nivelul anului 2018, în judeţul
Teleorman;
➢ Reducerea numărului infracţiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri
cauzatoare de moarte, vătămări corporale grave);

➢ Reducerea numărului infracţiunilor săvârşite în unităţile de învăţământ;
➢ Reducerea numărului de minori implicaţi în comiterea de fapte penale;
➢ Reducerea numărului accidentelor rutiere precum şi a numărului persoanelor
decedate, ca urmare a accidentelor rutiere;

➢ Îmbunătăţirea vitezei de reacţie a echipelor operative pentru deplasarea la locul
evenimentelor semnalate prin S.N.U.A.U 112 ;

➢ Reducerea infracţionalităţii stradale pentru eliminarea din rândul populaţiei a
sentimentului de lipsă de reacţie din partea poliţiei;

➢ Creşterea gradului de recuperare a prejudiciului în urma săvârşirii de infracţiuni
economico-financiare;

➢ Creşterea numărului de infracţiuni constate în flagrant de poliţişti care acţionează
în dispozitivul de ordine şi siguranţă publică.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman va urmării conform
procedurilor prevăzute de lege, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă
minimali şi va prezenta trimestrial în şedinţele Consiliului Judeţean Teleorman informări
asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi
siguranţei civice a comunităţii. În urma monotorizării activităţii Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Teleorman vor fi sesizate eventualele deficienţe din activitatea acestuia în
vederea recomandării luării unor măsuri de înlăturarea acestora.
CAP.IV. – BUGETUL ŞI DOTAREA POLIŢIEI, CU SPECIFICAREA
ALOCAŢIILOR BUGETARE ŞI A NEVOILOR DE
SUPLIMENTARE A ACESTORA DIN SURSE EXTRABUGETARE.

Bugetul alocat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman în anul 2018 a
asigurat desfăşurare a activităţilor specifice la un nivel corespunzător.
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Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman îşi propune în continuare eficientizarea
capacităţii operaţionale a structurilor de poliţie pentru creşterea siguranţei cetăţenilor,
prevenirea şi combaterea criminalităţii, creşterea calităţii serviciului poliţienesc şi
dezvoltarea unei politici de transparenţă în relaţia cu comunitatea.
Pentru optimizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi climatului de lucru, precum şi
pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, s-a solicitat achiziţionarea pentru
anul 2019, cu sprijinul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, a
următoarelor echipamente :
I. Structura de prevenire
- ________________ – ____ buc = ________ lei;
- ________________ – ____ buc = ________ lei;
- ________________ – ____ buc = ________ lei;
II. Structura de investigaţii criminale
- ________________ – ____ buc = ________ lei;
- ________________ – ____ buc = ________ lei;
Total sumă necesară achiziţionării bunurilor solicitate = _________ lei.
Pentru îndeplinirea obiectivelor asumate şi realizarea indicatorilor de performanţă
minimali, apreciem, că activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman poate fi
sprijinită, în principal, prin asigurarea cooperării cu instituţiile descentralizate,
administraţiile locale, etc., în derularea unor activităţi cu caracter preventiv pentru
creşterea sentimentului de siguranţă al cetăţenilor şi care vizează în principal următoarele
aspecte:
➢ adoptarea unui program partenerial pentru atragerea de fonduri în vederea
asigurării suportului logistic a unor campanii de prevenire;
➢ realizarea unor pliante cu caracter preventiv ce urmează a fi difuzate în şcoli şi
populaţiei, în cadrul campaniilor de prevenire iniţiate la nivel naţional sau local;
➢ realizarea şi derularea unor programe în parteneriat vizând reducerea
fenomenului infracţional în rândul minorilor, prevenirea consumului de droguri în
rândul tinerilor, întărirea sistemelor de siguranţă pe timp de noapte pe raza localităţilor
urbane şi rurale.,
➢ 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;
P R E Ş E D I N T E,
Consilier Judeţean
CIOABĂ PETRE
C.P./1 exp..

10

