ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2010 al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov ;
Având în vedere :
- Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Ilfov
nr._____/_________2010;
− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean

Ilfov nr. _____/________2010;
− Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr.

______/_______2010;
− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
− Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii

economice;
− Hotărârea

Consiliului Judeţean Ilfov nr.67/18.12.2008 privind validarea

desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Ilfov, cu modificările şi completările ulterioare ;
− Dispoziţiile art.20-23 din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine
publică;
− Prevederile art.18

lit.,,a” din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi

funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
− În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit. ,,f” şi art.97 din Legea nr.215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,
−
− HOTĂRĂŞTE:

−
Art.1 Se aprobă

Planul Strategic pentru anul 2010 al Autorităţii

Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov şi indicatorii de performanţă minimali
pentru Poliţia judeţului Ilfov pe anul 2010, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului Ilfov vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
Cristache Rădulescu

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Monica Trandafir
Nr.____

Din _________ 2010

Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov
nr._____/______2010

PLAN STRATEGIC PENTRU ANUL 2010
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
A JUDEŢULUI ILFOV
CAPITOLUL 1
OBIECTIVE ŞI DOMENII PRIORITARE DE ACŢIUNE
OBIECTIVE
1 1.1 Obiective generale
2

1.Reducerea fenomenului şi a ratei criminalităţii;

3

2.Creşterea gradului de siguranţă publică;

4 3.Reducerea riscului de victimizare;
5

4.Reabilitarea şi reinserţia socială a infractorilor;

6

5.Combatere corupţiei la toate nivelurile ;

7 2.2 Obiective specifice :
8

2.2.1. Identificarea factorilor de risc, a cauzelor şi a circumstanţelor
favorizante săvârşirii infracţiunilor;

9

2.2.2. Conştinentizarea populaţiei asupra pericolului criminalităţii;

10 2.2.3.Dezvoltarea de programe şi strategii în scopul diminuării fenomenului

infracţional;
11 2.2.4. Dezvoltarea instituţională şi operaţională în vederea compatibilizării cu

structurile europene similare.
12 3.ACŢIUNI SPECIFICE
13 3.1. Prevenirea primară are drept scop împiedicarea comiterii infracţiunilor, cu

accent pe aspectele sociale şi ambientale.
Prevenirea primară constă în:
I. 3.1.1. Reducerea premiselor care favorizează în mod direct şi indirect săvârşirea
de infracţiuni, face mai dificilă şi mai riscantă săvârşirea acestora într-o anumită

perioadă de imp şi descurajează infractorii să comită fapte prevăzute şi incriminate
de legea penală.
Aceasta implică măsuri adecvate de scădere a numărului posibil de
victime şi a oportunităţilor de comitere a faptelor penale şi impune prezenţa unor
agenţi care să asigure o prevenire reală şi eficientă a criminalităţii, eliminând astfel
factori esenţiali de favorizare a comportamentului antisocial.
Acţiuni de realizare:
1. introducerea şi promovarea unor cerinţe minime de securitate atât pentru sediile
rezidenţiale cât şi pentru spaţiile comerciale.
instituţie responsabilă: consiliile locale şi judeţene, mediul de afaceri
2. îmbunătăţirea sistemului de iluminare publică;
instituţie responsabilă: consiliile locale
3. amplificarea activităţilor de intervenţie a organelor care au competenţă în
menţinearea ordinii publice
instituţie responsabilă: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea
Naţională de Control
4. utilizarea mijloacelor video de supraveghere în spaţiile care prezintă risc de
săvârşire a infracţiunilor (spaţii şi locuri publice, mijloace de transport în comun,
pieţe, târguri etc.)
instituţie responsabilă: Ministerul Administraţiei şi Internelor
5. implicarea pe bază de voluntariat a cetăţenilor în activitatea de supraveghere a
zonelor cu o rată sporită a criminalităţii
instituţie responsabilă: Ministerul Administraţiei şi Internelor, organizaţii
neguvernamentale
II. 3.1.2. Reducerea factorilor sociali care favorizează criminalitatea,

implică

adoptarea de măsuri care să genereze schimbarea atitudinii publice faţă de fapta care
prezintă pericol social şi faţă de făptuitor, prin adoptarea unei atitudini active de
opoziţie faţă de acestea
Acţiuni de realizare:

1. campanii şi programe educaţionale de prevenire pentru categoriile sociale cu
risc infracţional sporit şi de victimizare;
instituţie responsabilă: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia
Naţională Antidrog, organizaţii neguvernamentale, mass-media
2. stimularea solidarităţii sociale, încurajarea cetăţenilor să sesizeze organele
competente despre săvârşirea de infracţiuni
instituţie responsabilă: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul
Public, Direcţia Naţională Anticorupţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Avocatul Poporului, organizaţii neguvernamentale, mass-media
3. reducerea ratei şomajului
intituţie responsabilă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
4. programe de asistenţă familială
instituţie responsabilă: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.
3.2. Prevenirea secundară
Are ca scop luarea de măsuri prioritare asupra potenţialilor infractori şi a
potenţialelor victime, urmărindu-se schimbarea comportamentului social al
indivizilor cu tendinţe antisociale .
Acţiuni de realizare:
1. derularea de programe de asistenţă pentru părinţi
instituţie responsabilă: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
2. derularea de programe de asistenţă a minorilor cu probleme
instituţie responsabilă: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării, Ministerul Muncii, Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale .
3. derularea de programe care să încurajeze victimele repetate ale infracţiunilor să
îşi consolideze măsurile de protecţie a vieţii personale şi proprietăţii
instituţie responsabilă: Ministerul Administraţiei şi Internelor
4. includerea obligatorie în cadrul orelor de consiliere şi orientare a elementelor de

prevenirii a criminalităţii
instituţie responsabilă: Ministerul Educaţiei, Cercetăriişi Inovării.
3.3. Prevenirea terţiară
Are drept scop acţionarea cu prioritate asupra persoanelor care au antecedente
penale, urmărindu-se descurajarea săvârşirii de infracţiuni repetate .
Acţiuni de realizare:
1. implementarea unor programe adecvate de reabilitare a persoanelor
condamnate;
instituţie responsabilă: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul
Administraţiei şi Internelor
2. derularea unor programe de educaţie în penitenciare
instituţie responsabilă: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
3. derularea unor programe integrate de reinserţie socioeconomică a foştilor
infractori
instituţie responsabilă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
4. campanii de conştientizare a populaţiei, menite să asigure reintegrarea socială a
condamnaţilor
instituţie responsabilă: organizaţii neguvernamentale, mass-media
4. CADRUL STRATEGIC ŞI METODOLOGIA DE LUCRU
Strategia naţională de prevenire a criminalităţii pe perioada 2005-2007, stabilind
obiectivele şi liniile generale de acţiune ale activităţii de prevenire a criminalităţii la
nivel naţional, include strategii şi programe sectoriale la nivelul următoarelor
instituţii:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor
- Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
- Ministerul Sănătăţii

- Ministerul Mediului
- Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
- Avocatul Poporului
- Agenţia Naţională Antidrog
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- Direcţia Naţională Anticorupţie
- Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
- Serviciul Român de Informaţii
Metodologia de lucru în cadrul Strategiei Naţionale de prevenire a criminalităţii pe
perioada 2005-2007 implică:
? conlucrarea interinstituţională la nivel naţional, regional, local;
? coordonarea politicilor administrative şi judiciare prin intermediul Consiliului
Naţional de Prevenire a Criminalităţii;
? sincronizarea reţelei justiţiei penale (colaborare efectivă şi coordonată între
parchet, poliţie şi alte organe de investigare fără atribuţii judiciare);
? consultarea permanentă şi implementarea măsurilor preventive împreună cu
parteneri din societatea civilă (organizaţii neguvernamentale în acordarea de
asistenţă victimelor, mediul de afaceri în prevenirea criminalităţii economicofinanciare, unităţi de învăţământ, în realizarea unui mediu sigur pentru elevi etc.);
? transparenţa măsurilor şi a modului de implementare.
5. DOMENII PRIORITARE ALE ACTUALEI STRATEGII:
- criminalitatea economico-financiară;
- prevenirea criminalităţii informatice;
- prevenirea traficului de fiinţe umane;
- prevenirea violenţei în familie;
- prevenirea delincvenţei juvenile;
- prevenirea victimizării;
− prevenirea criminalităţii urbane.

CAPITOLUL 2
OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL
NR.
CRT.
1.

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE

Întărirea capacităţii organelor competente în
vederea menţinerii climatului de siguranţă
publică şi identificarea soluţiilor pentru
atragerea şi mobilizarea cetăţenilor în
procesul de prevenire şi combatere a faptelor
prevăzute de legea penală care vizează
Menţinerea ordinii, ordinea şi liniştea publică
liniştii publice şi Continuarea efectuării de patrulări în mediul
urban şi rural şi accentuarea rolului
patrulărilor intercomunale în vederea
prevenirii faptelor de încălcare a legii
Identificarea şi medierea conflictelor în
vederea prevenirii degenerării acestora în
infracţiuni săvârşite cu violenţă
Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii
publice,republicată, modificată şi completată
şi Legii nr. 333/ 2003
privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare
paralel cu întărirea rolului autorităţilor
publice locale, în scopul eficientizării pazei
localităţilor.
Organizarea de acţiuni pentru identificarea
cerşetorilor, vagabonzilor, altor categorii de
persoane de natura celor sus menţionate care
frecventează locuri cu impact asupra
cetăţenilor şi sporirea capacitatii instituţiilor
abilitate de a identifica şi pune în aplicare
măsuri concerte de reintegrare socială a
acestora

TERMENE
DE REALIZARE

Permanent

Asigurarea prezenţei active la nivelul
elevilor din unităţilor de învăţământ şi a
părinţilor totodată, exercitarea unui rol activ
în ceea ce priveşte prezentarea şi prelucrarea
materialelor cu rol educaţional ( prezentarea
de cazuri concrete, imagini audio-video
exeplificative)

2.

Eficientizarea activităţii desfăşurate de către
organele competente pentru întărirea
dispozitivelor de ordine publică, stingerea
conflictelor încă din fazele incipiente şi
descurajarea persoanelor implicate în
acestea.
Prevenirea şi
Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, razii,
combaterea
controale în scopul identificării persoanelor
infracţiunilor care care prezintă comportament deviant sau
aduc atingere vieţii, violent
integrităţii corporale Intensificarea acţiunilor desfăşurate pe linia
prevenirii fenomenului infracţional la
furturile auto
Desfăşurarea de activităţi de cunoaştere a
legislaţiei în scopul prevenirii fenomenului
infracţional în unităţile de învăţământ şi
stabilirea/permanentizarea unei legături
eficiente pentru identificarea din timp a
cazurilor de absenteism şcolar, devieri
comportamentale, delincvenţă juvenilă etc.
Reducerea numărului infracţiunilor
înregistrate cu autori necunoscuţi prin
intensificarea şi creşterea calităţii acţiunilor
luate cu ocazia cercetării la faţa locului şi
intensificarea activităţilor privind
descoperirea operativă a infracţiunilor care
prezintă pericol social sporit ( infracţiunile
care privesc viaţa, integritatea corporală,
sănătatea şi bunurile persoanei)
Identificarea victimelor potenţiale şi
informarea acestora cu privire la modul de
săvârşire a faptelor prevăzute de legea
penală, prevenire şi apărarea în cazul unor
acţiuni viitoare
Asigurarea mediatizării prin mijloace massmedia locale a faptelor care prezintă pericol
social ridicat şi a mijloacelor de prevenire a
acestora

Permanent

3.

Prevenirea şi
Identificarea şi cercetarea infracţiunilor în
combaterea faptelor domeniul utilizării fondurilor europene,
incriminate de legea recuperarea ilegală de TVA, contrabandei,
penală de natură fraudei informatice şi fiscale în toate
economico-socială domeniile de activitate
Accelerarea luptei împotriva faptelor de
corupţie

Permanent

Soluţionarea cu operativitate a cazelor care
prejudiciază statul şi luarea măsurilor
prevăzute de lege pentru recuperarea
prejudiciului creat.
4.

Prevenirea şi
Intensificarea acţiunilor acţiunilor
combaterea faptelor desfăşurate la obectivele, în locaţiile şi
prevăzute de legea mediile favorabile traficului şi consumului
penală în domeniul de droguri şi substanţe similare
crimei organizate Desfăşurarea de activităţi specifice în

Permanent

vederea identificării activităţilor ilegale
desfăşurate de către societăţile de transport
internaţional de persoane, pentru prevenirea
plasării forţei de muncă în ţările U.E.
Identificare şi destructurarea grupurilor de
persoane cu preocupări în racolarea de
persoane în vederea practicării prostituţiei
sau cerşetoriei atât pe raza judeţului Ilfov cât
şi în ţările membre U.E.
Desfăşurarea unei campanii active de
informare în rândul populaţiei judeţului, în
special în rândul elevilor şi tinerilor.
5.

Reducerea ratei de
victimizare a
populaţiei prin
accidente de
circulaţie

Conştinentizarea populaţiei prin mass-media
centrală şi locală, prin urmărirea infomării
cetăţenilor cu privire la aspectele care
privesc circulaţia pe drumurile din judeţul
Ilfov, în scopul evitării accidentelor de
circulaţie şi mediatizarea acţiunilor cu
caracter preventiv-educativ.
Verificarea stării drumurilor din zona de
competenţă pentru identificarea posibilelor
zone periculoase, asigurarea integrităţii
sistemului de semnalizare rutieră şi
intervenţia operativă din partea autorităţilor
competente, pentru îndepărtarea factorilor de
risc

Permanent

Cooperarea cu toate consiliile locale
orăşeneşti şi comunale pentru asigurarea
siguranţei circulaţiei pe drumurile din judeţ,
modernizarea semnalizării rutiere,
îmbunătăţirea sistemelor automatizate d
dirijare şi control al traficului urban
Creşterea intransigenţei persoanelor
competente în sanctionarea tuturor faptelor
de încălcare a normelor rutiere pentru
participanţii la trafic
1

CAPITOLUL 3
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MINIMALI
PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC

1.INFRACŢIUNI CONSTATATE (pentru care s-a început urmărirea
penală)
Săvârşite în mediul:
-urban
-rural
A. PE GENURI
Infracţiuni contra persoanei:
− vătămare coprporală;
− vătămare corporală gravă;

− lipsire de libertate în mod ilegal;
− viol;
− actul sexual cu un minor;
− ucidere din culpă prin accidente de circulaţie;
− vătămare corporală prin accident de circulaţie;

Infracţiuni contra patrimoniului :
Total furturi, din care :

− furt din locuinţă;

− furt din auto;
− furt de maşini;

− furt prin alte moduri de operare;
− tâlhărie;
− înşelăciune;

− distrugere;
− gestiune frauduloasă;

− delapidare;
− alte infracţiuni contra patrimoniului;
− alte infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice, potrivit

următoarelor prevederi legale:
− Legea

nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi

comerciale ilicite, republicată, modificată şi completată;
− Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi

completată;
− Legea nr.82 /1991 a contabilităţii, republicată, modificată şi completată;
− Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
− Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată şi

completată;
− Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
− Legea nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în

muncă, republicată, modificată şi completată;
− Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă,

completată;

modificată şi

− Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări

sociale, modificată şi completată;
− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.112/2001 privind sancţionarea unor fapte

săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără
cetăţenie domiciliate în România, cu modifică şi completările ulterioare;
− Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public

− abuz în serviciu contra intereselor personale;
− abuz în serviciu contra intereselor publice;
− neglijenţă în serviciu;
− luarea de mită;
− darea de mită;
− trafic de influenţă;
− mărturia mincinoasă;
− nerespectarea hotărârilor judecătoreşti;
− alte infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei;
− Infracţiuni de fals

− fals material în înscrisuri oficiale;
− fals intelectual;
− fals în înscrisuri sub semnătură privată;

− uzul de fals;
− falsul în declaraţii;

− fals privind identitatea;
− Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

− abandonul de familie
− asocierea pentru săvăşirea de infracţiuni

− alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
− Infracţiuni prevăzute în alte legi speciale
− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice, republicată, modificată şi completată;
− Legea nr.263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind

regimul substantelor şi preparatelor chimice periculoase;
− Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al

câinilor periculoşi sau agresivi, modificată şi completată;
− alte infracţiuni prevăzute de legi speciale.

−
− B.PERSOANE CERCETATE
− din care:
− arestate sau reţinute

− cu antecedente penale
− prinse în flagrant
− fără ocupaţie
− şomeri

− minori
− elevi
− tineri
− elevi

