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OBIECTIVE GENERALE STABILITE LA NIVELUL I.P.J.ARGES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Îmbunătăţirea nivelului de siguranţă a cetăţeanului
Creşterea nivelului de siguranţă în mediul rural
Menţinerea ordinii şi siguranţei publice în perioada campaniilor electorale şi a desfãşurării
alegerilor pentru Parlamentul European şi prezidenţiale
Reducerea victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie
Combaterea criminalitãţii economice – financiare , îndeosebi a infracţiunilor ce aduc atingere
bugetului de stat: evaziune fiscală , contrabandă, achiziţii publice
Creşterea calităţii serviciului poliţienesc

OBIECTIVE SPECIFICE ALE INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ARGES
OBIECTIV

INDICATOR DE
PERFORMANŢĂ

1. Îmbunătăţirea nivelului de
siguranţă a cetăţeanului
Menţinerea
criminalităţii
anului 2013

volumului
la nivelul

Menţinerea la nivelul
anului 2013 a numãrului
infracţiunilor stradale

ACŢIUNI
OBSERVATII
1.1.Reactualizarea planurilor de
ordine şi siguranţă publică ale
localităţilor în raport de starea
infracţională şi în funcţie de
operaţionalizarea poliţiei locale
1.2. Derularea de acţiuni punctuale
destinate prevenirii şi combaterii
infracţiunilor
stradale
şi
infracţiunilor comise în şcoli
1.3. Desfăşurarea unor activităţi de
identificare
a
autorilor
infracţiunilor de tâlhărie, furturi din
locuinţe, furturi din societăţi
comerciale cu mod de operare şi
înşelăciuni cu mod de operare
1.4. Derularea de proiecte /
campanii
de
prevenire
a
criminalității
în
domeniile
prioritare .
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1.5.Redimensionarea
dispozitivelor de siguranţă publică
şi patrulare ; creşterea numărului
patrulelor mixte politie –jandarmi ,
poliţie- poliţie locală .
1.6.Intensificarea
activităţilor
pentru identificarea persoanelor
care au comis infracţiuni de mare
violenţă.
1.7. Intensificarea activităților
desfășurate de structurile de
investigații
criminale,
pentru
destructurarea
grupurilor
infracționale
care
generează
conflicte stradale
1.8.Desfăşurarea activităţilor de
prindere a persoanelor urmărite în
temeiul legii şi soluționarea
cazurilor de copii dispăruţi
1.9. Executarea unor acţiuni
punctuale în scopul de reducere a
fenomenului infracţional privind
nerespectarea regimului armelor,
muniţiilor, materiilor explozive şi
substanţelor periculoase.
2. Creşterea nivelului
siguranţă în mediul rural

de Volumul criminalităţii în 2.1. Îmbunătăţirea operativităţii
mediul rural
intervenţiei
la
evenimentele
sesizate prin SUAU 112 prin
aplicarea sistemului mixt de
patrulări inter / intra-comunale,
poliţie / jandarmerie /politie locală
2.2.Desfăşurarea de acţiuni în
Procentul de intervenţii la vederea combaterii infracţionalităţii
SUAU 112 în mediul contra persoanei şi patrimoniului.
rural, în mai puţin de 15 2.3.Desfăşurarea unor activităţi de
minute de la sesizare.
identificare
a
autorilor
infracţiunilor contra patrimoniului ,
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3.Menţinerea
ordinii
şi
siguranţei publice în perioada
campaniilor electorale şi a
desfãşurării alegerilor pentru
Parlamentul European şi
prezidenţiale
4. Reducerea victimizării
populaţiei prin accidente de
circulaţie

comise în mediul rural
2.4.Iniţierea şi desfăşurarea unor
acţiuni în sistem integrat , în zonele
identificate cu risc criminogen
pentru prevenirea si combaterea
ilegalităţilor în domeniul silvic
2.5.Realizarea unor întâlniri ale
conducerii
inspectoratului
cu
primarii localităţilor rurale în
scopul analizării nivelului de
siguranţă publică şi a unor măsuri
pentru îmbunătăţirea acesteia (
instalarea unor echipamente de
supraveghere video a zonelor cu
probleme , înfiinţarea unor structuri
de poliţie locală , derularea unor
campanii de prevenire , etc) rural
Nr
.
activităţilor 3.1.Organizarea şi desfăşurarea
desfăşurate
măsurilor de ordine şi siguranţă în
campaniile electorale şi pe timpul
desfăşurării proceselor electorale,
în colaborare cu celelalte structuri
judeţene ale MAI şi I.G.P.R.
Numărul
de
acţiuni 4.1. Concentrarea activităţilor
desfăşurate;
preventive şi de combatere a
evenimentelor rutiere în raport cu
principalele cauze generatoare şi
Numărul
persoanelor categoriile de participanţi la trafic
decedate şi rănite grav
vulnerabile sau cu comportament
riscant
(pietoni,
mopedişti/motociclişti , căruţaşi ) .
4.2. Realizarea unor acţiuni de
informare şi educaţie rutieră .
4.3. Desfăşurarea de acţiuni
privind legalitatea transportului de
mărfuri si persoane

4

5. Combaterea criminalitãţii
economice – financiare ,
îndeosebi a infracţiunilor ce
aduc atingere bugetului de
stat: evaziune fiscală ,
contrabandă, achiziţii publice

Numărul
constatate

infracţiuni 5.1. Stabilirea domeniilor prioritare
de acţiune la nivelul judeţului
Argeş
5.2.Identificarea şi destructurarea
grupărilor infracţionale ce comit
infracţiuni de natură economică cu
consecinţe grave
5.3.Derularea de acţiuni la nivel
naţional sau local pe domeniile de
activitate
prioritare
(evaziune
fiscală,
achiziţii
publice,
contrabandă).

6 . Creşterea calităţii
serviciului poliţienesc

Numărul poliţiştilor ce au
participat la cursuri de
pregătire

6.1.Desfăşurarea activităţilor de
pregătire
profesională
a
poliţiştilor din toate domeniile .
6.2.Întocmirea unor programe de
pregătire
suplimentară,îndeosebi
cu privire la actele normative ce
vizează reforma în materie penală ,
cu accent pe noile instituţii juridice
şi modalităţile de administrare a
probatoriului , inclusiv prin
formarea unor formatori
6.3. Activităţi de prevenire
abaterilor disciplinare şi a corupţiei
în rândul personalului propriu , în
conformitate cu Planul de măsuri
pentru prevenirea corupţiei în
rândul personalului I.P.J. Argeş

Numărul intervenţiilor

6.4.Deplasarea cu operativitate la
intervenţiile privind evenimentele
sesizate prin S.N.U.A.U. 112.
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realizate

Numărul de petiţii
soluţionate

6.5. Dezvoltarea şi implementarea
de programe şi proiecte de
prevenire
în
comunitate
în
parteneriat cu instituţii publice şi
O.N.G. –uri .
6.6. Realizarea sarcinilor prevăzute
în Planul de măsuri
pentru
îmbunătăţirea calităţii serviciilor
publice la nivelul I.P.J. Argeş

B. AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ ARGES
• Continuarea proiectelor comune
• Evaluarea trimestrială a masurilor intreprinse de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş
realizarea obiectivelor stabilite precum şi în cadrul fiecărui proiect derulat

pentru

BUGETUL ATOP PENTRU DOTAREA ŞI SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR I.P.J. ARGES ŞI A
NEVOILOR DE SUPLIMENTARE A ACESTORA DIN SURSE EXTRABUGETARE (ART. 23 LIT. D DIN
H.G. NR. 787 / 2002 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI
FUNCŢIONARE A AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ)
Pentru continuarea implementarii si derularii proiectelor de interes public la nivel judeţean, în anul 2014 este
nevoie să fie alocate următoarele resurse financiare, din bugetul Consiliului Judeţean Arges, după cum urmează:
a) Finanţarea proiectelor comune
TOTAL : 200000 lei, din care :
• 10.000 lei pentru materialele de informare în cadrul proiectelor de prevenire
IMPUTERNICIT ŞEF I.P.J.ARGEŞ
Comisar şef de poliţie
IONIŢESCU PETRE

PREŞEDINTE A.T.O.P.
LAZĂR CORNEL
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