MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN ARGES
Nr.216.707 din : 17.12.2014

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
Nr.__________din

PLANUL STRATEGIC PENTRU ANUL 2015
CU PRIVIRE LA PRIORITĂŢILE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE LA NIVELUL
JUDEŢULUI ARGEŞ
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BAZA LEGALĂ :
- Legea 218/2002 ;
- HG 787/2002;
- HG 1040/2010 .

OBIECTIVE GENERALE
1. Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului
2. Prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare
3. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi
menţinerii capacităţii operaţionale a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş
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OBIECTIV
1. Îmbunătăţirea siguranţei

cetăţeanului

INDICATOR DE
PERFORMANŢĂ

ACŢIUNI
OBSERVATII

1.1.Implementarea unor planuri de acţiune
Volumul criminalităţii punctuale , în raport cu evoluţia stării
sesizate
infracţionale .
Volumul criminalităţii 1.2. Iniţierea şi implementarea la nivel
stradale
judeţean a unor proiecte şi campanii
destinate reducerii riscului de victimizare a
Volumul criminalităţii populaţiei, după cum urmează:
judiciare
- prevenirea victimizării in rândul
persoanelor vârstnice sau care trăiesc in zone
Volumul criminalităţii izolate
economico-financiare - prevenirea furturilor din auto, locuinţe si
societati comerciale
- prevenirea delicventei juvenile si
victimizării minorilor
- prevenirea evenimentelor rutiere
1.3.Asigurarea unei intervenţii operative la
apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112
1.4. Elaborarea planurilor de măsuri pentru
desfăşurarea în condiţii de normalitate a
evenimentelor de amploare ori a misiunilor
complexe (sezon estival, sărbători legale,
religioase etc.), din domeniul ordinii şi
siguranţei publice .
1.5.Intensificarea
activităţilor
identificarea
persoanelor
care

pentru
comit
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infracţiuni de mare violenţă.
1.6.Destructurarea grupurilor infracționale
care generează conflicte stradale
1.7.Executarea unor acţiuni punctuale în
scopul de reducere a fenomenului
infracţional privind nerespectarea regimului
armelor, muniţiilor, materiilor explozive şi
substanţelor periculoase.
1.8. Întâlniri ale conducerii I.P.J. Argeş şi
poliţiilor
municipale/orăşeneşti
cu
reprezentanţii administraţiilor publice locale
şi cetăţeni din localităţile rurale în care se
înregistrează un trend ascendent al
infracţionalităţii , pentru stabilirea unor
măsuri suplimentare care să conducă la
îmbunătăţirea nivelului de siguranţă .
1.9. Concentrarea activităţilor preventive şi
de combatere a evenimentelor rutiere în
raport cu principalele cauze generatoare şi
categoriile de participanţi la trafic
vulnerabile sau cu comportament riscant .
1.10. Continuarea colaborării cu R.A.R.,
I.S.C.T.R.
şi
C.N.A.D.N.R.,
pentru
organizarea unor acţiuni care vor viza
verificarea stării tehnice a vehiculelor,
legalitatea desfăşurării transporturilor rutiere
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publice de mărfuri şi persoane, respectiv
starea de viabilitate a drumurilor publice.
1.11.Derularea de acţiuni preventive şi de
combatere a infracţionalităţii în zona
instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
1.12. Derularea unor acţiuni la nivel
judeţean/local
pentru
prevenirea
şi
combaterea tăierilor ilegale de arbori din
fondul forestier şi a braconajului piscicol.
1.13. Cooperarea interinstituţională cu
structurile judeţene ale M.A.I. , instituţii
publice , agenţii , ONG .
2. Prevenirea şi combaterea
criminalităţii economicofinanciare

2.1. Stabilirea domeniilor prioritare de
acţiune la nivelul judeţului Argeş
2.2. Organizarea de acţiuni comune, în
echipe mixte, pe domenii de activitate
(evaziune fiscală, proprietate intelectuală,
achiziţii publice, combaterea contrabandei
etc.), cu specialişti din alte instituţii.
2.3.Identificarea şi destructurarea grupărilor
infracţionale ce comit infracţiuni de natură
economică cu consecinţe grave
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3. Asigurarea
resurselor
umane,
a
mijloacelor
materiale, financiare şi
informaţionale
necesare
dezvoltării şi menţinerii
capacităţii operaţionale a
Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Argeş

3.1. Reducerea deficitului de personal din
structurile operative
3.2.Continuarea activităţilor de formare
profesională a poliţiştilor din toate
domeniile.
3.3. Activităţi de prevenire abaterilor
disciplinare şi a corupţiei în rândul
personalului propriu
3.4. Susţinerea activităţilor operative şi a
structurilor de suport
prin asigurarea
resurselor materiale necesare

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)
In anul 2015 este nevoie să fie alocate următoarele resurse financiare, din bugetul Consiliului Judeţean Arges, după
cum urmează:
Pentru continuarea/ implementarea proiectelor de prevenire a criminalitatii la nivel judeţean –
minimum 40.000 lei, cu posibilitatea ca suma sa fie suplimentata daca situatia financiara permite.

ŞEFUL INSPECTORATULUI
DE POLIŢIE JUDEŢEAN ARGEŞ
Comisar sef de politie
ISPIR IONEL

PREŞEDINTELE
AUTORITĂŢII TERITORIALE

LAZĂR CORNEL
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