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PRIORITATE STRATEGICĂ - CREŞTEREA NIVELULUI DE SECURITATE PENTRU CETĂŢENI
OBIECTIVE GENERALE :
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea
patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.
2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor
infracţionale
3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei,
contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale
Uniunii Europene

4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi
menţinerii capacităţii operaţionale instituţionale

I. OBIECTIVE SPECIFICE ALE INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN ARGES
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului
2. Reducerea victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie
3. Combaterea criminalitãţii economice – financiare , îndeosebi a infracţiunilor ce aduc atingere bugetului de stat: evaziune
fiscală , contrabandă, achiziţii publice .
4. Creşterea calităţii serviciului poliţienesc
5. Gestionarea eficientă a resurselor umane, logistice si financiare

II. MODALITĂŢI DE REALIZARE / INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
OBIECTIVE
1. Creşterea gradului de siguranţă şi
protecţie a cetăţeanului

ACŢIUNI

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.1.Reactualizarea planurilor de ordine şi Volumul criminalităţii sesizate în mediul
siguranţă publică ale localităţilor în raport cu urban şi rural, volumul criminalităţii
evoluţia situaţiei operative şi a resurselor stradale sesizate
aflate la la dispoziţie;
1.2.Implementarea la nivelul I.P.J. Argeş şi a
subunităţilor a unor planuri de acţiune în
conformitate cu starea infracţională, respectiv
acţiuni punctuale pe linia infracţiunilor contra
persoanei (loviri sau alte violenţe , infracţiuni
silvice – în mediul rural), infracţiuni contra
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patrimoniului – furturi (furturi din auto,
furturilor de componente exterioare auto,
furturi din societăţi comerciale, furturi din
locuinţe)
1.3.Ocuparea cu prioritate a posturilor vacante Reducerea deficitului de personal din
existente la structurile de ordine publică
dispozitivele de ordine publicã;

1.4. Iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni în
sistem integrat , în zonele identificate cu risc
criminogen pentru prevenirea si combaterea
ilegalităţilor în domeniul silvic
1.5.Intensificarea activităţilor investigativoperative și de cercetare penală pentru
identificarea
persoanelor
care
comit
infracţiuni de mare violenţă.

Număr de acţiuni desfăşurate , infracţiuni
constatate şi sancţiuni aplicate ;
Material lemnos confiscat.

1.6. Derularea de acţiuni preventive şi de
combatere a infracţionalităţii în zona
instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
1.7. Intensificarea activităților desfășurate de
structurile de investigații criminale, pentru
destructurarea grupurilor infracționale care
generează conflicte stradale.
1.8. 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.
1.9. Desfăşurarea activităţilor de prindere a
persoanelor urmărite în temeiul legii şi
soluționarea cazurilor de copii dispăruţi.

Numărul infracţiunilor comise în zona
adiacentă instituţiilor de învăţământ

1.10. Derularea de proiecte / campanii de
prevenire a criminalității în domeniile
prioritare .
1.11. Executarea unor acţiuni punctuale în
scopul reducerii fenomenului infracţional

Procentul de identificare a autorilor
infracţiunilor comise cu mare violenţă.

Numărul
grupurilor
infracționale
destructurate
- Numărul persoanelor reținute/arestate din
cadrul grupurilor destructurate.
Procentul de identificare a autorilor de
tâlhării, furturi şi înşelăciuni cu mod de
operare

Numărul persoanelor urmărite prinse;
Numărul cazurilor soluţionate privind copii
dispăruţi.
Numărul
de
proiecte/planuri
măsuri/campanii derulate.

de

Arme,
muniţii, materii explozive şi
substanţe periculoase indisponibilizate în
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2. Reducerea victimizării populaţiei prin
accidente de circulaţie

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

4 . Creşterea calităţii serviciului
poliţienesc

privind nerespectarea regimului armelor,
muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor
periculoase
2.1. 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 (pietoni,
mopedişti/motociclişti , biciclişti şi căruţaşi ) .
2.2. Realizarea unor acţiuni de informare şi
educaţie rutieră .
2.3.Desfăşurarea de acţiuni
privind
legalitatea transportului de mărfuri si
persoane;
3.1. Stabilirea domeniilor prioritare de acţiune
la nivelul judeţului Argeş , în conformitate cu
Hotărârea C.S.A.T. nr.69/2010
32.Derularea de acţiuni la nivel judeţean sau
local pe domeniile de activitate prioritare

vederea confiscării;

Numărul de acţiuni desfăşurate;
Numărul de campanii de prevenire;
Numărul persoanelor decedate şi rănite grav
în accidente de circulaţie.

Numărul de materiale realizate.

Număr acţiuni desfăşurate
Număr de sancţiuni aplicate
Numărul actiunilor derulate.
Numărul infracţiuni constatate
Valoarea bunurilor confiscate/prejudicii
recuperate

4.1.Desfăşurarea activităţilor de pregătire Nr. activităţilor de pregătire
profesională a poliţiştilor
4.2 Continuarea activită’ilor de pregătire Numărul poliţiştilor ce au participat la
fizică şi tactică a poliţiştilor din cadrul cursuri de pregătire
structurilor de ordine publică şi poliţie rutieră
4.3. Participarea poliţiştilor la cursurile de
pregătire organizate de instituţiile de
învăţământ ale MAI
4.4. Activităţi de prevenire abaterilor Numărul activităţilor preventive/instruirilor
disciplinare şi a corupţiei în rândul realizate
personalului
4.5.Deplasarea
cu
operativitate
la
intervenţiile privind evenimentele sesizate
prin S.N.U.A.U. 112.

Numărul intervenţiilor realizate
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Numărul programelor şi proiectelor
implementate;
Numărul campaniilor implementate şi
numărul materialelor de campanie elaborate
şi diseminate;
Numărul beneficiarilor campaniilor
implementate.
4.7.Primirea, înregistrarea si soluţionarea Numărul de petiţii soluţionate
petiţiilor şi cererilor adresate IPJ Argeş în Numărul certificatelor de cazier judiciar
conformitate cu dispoziţiile legale
eliberate
4.6. Dezvoltarea şi implementarea de
programe şi proiecte de prevenire în
comunitate, în parteneriat cu instituţii publice
şi O.N.G. –uri .

4.8.Soluţionarea solicitărilor primite de la Numărul solicitărilor în baza Legii
cetăţeni, formulate în baza Legii nr.544/2001, 544/2001 privind liberul acces la
privind liberul acces la informaţiile de interes informaţiile de interes public
public, cu modificările şi completările
ulterioare

5. Gestionarea eficientă a resurselor
umane, logistice si financiare

4.9.Informarea opiniei publice prin realizarea
de ştiri, comunicate de presă privind
activităţile desfăşurate de structurile I.P.J.
Argeş şi transmiterea acestora către jurnaliştii
acreditaţi, precum şi publicarea pe site-ul
oficial al instituţiei ; Reactualizarea
informaţiilor de pe site-ul inspectoratului .
5.1. Întocmirea şi realizarea sarcinilor
prevăzute în Planul de măsuri pentru
gestionarea eficientă a resurselor logistice şi
financiare

Numărul materialelor de presă (buletine de
presă/ştiri de presă şi comunicate de presă);

Numărul imobilelor la care s-au executat
lucrări de reparaţii

Numărul propunerilor formulate
5.2. Formularea unor propuneri pentru
îmbunătăţirea infrastructurii IT, constând în
achizitionarea de statii de lucru, switch-uri ,
servere si imprimante de volum
Numărul posturilor încadrate
5.3. Încadrarea
vacante.

posturilor de conducere
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III. OBIECTIVE SPECIFICE ALE INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN ARGES
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. Argeş vizează următoarele direcţii de acţiune:
1. creşterea performanţei acţiunilor de asigurarea şi restabilirea a ordinii publice;
2. creşterea performanţei misiunilor de menţinere a ordinii publice, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, staţiuni montane şi pe
traseele turistice circumscrise acestora;
3. creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale;
4. creşterea performanţei acţiunilor speciale şi antiteroriste;
5. 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 ARGEŞ
Obiectivele Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş pentru anul 2018 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 Argeş pentru anul 2018 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.

V. AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ ARGES
•
•
•

contribuie la elaborarea planului strategic având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de
siguranţă publică;
Contribuie la activităţile desfăşurate potrivit acordului de parteneriat pentru prevenirea cerşetoriei şi migraţiei, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.124/24.11.2016 precum şi la alte proiecte/programe de prevenire a criminalităţii;
Evaluează, trimestrial, măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş pentru realizarea obiectivelor , în
baza informărilor prezentate de şeful inspectoratului
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BUGETUL ATOP PENTRU DOTAREA ŞI SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR I.P.J. ARGEŞ, I.J.J. ARGEŞ, I.S.U.
ARGEŞ 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 2018 este nevoie să fie alocate
următoarele resurse financiare, din bugetul Consiliului Judeţean Arges, după cum urmează:
camere video individuale pentru lucrătorii de poliţie rutieră = 15.000 lei
cameră termoviziune = 15.000 lei
5.000 lei materiale preventive (pliante, afişe, spoturi, etc)
Cost estimat: 35.000 lei
staţie de lucru portabilă şi video-proiector destinat activităţii lucrătorilor compartimentului Prevenirea şi combaterea faptelor
antisociale;
200 suporturi magnetico-optice tip DVD, conţinând filmul de prezentare a rolului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, care
vor fi distribuite în mediile de desfăşurare a activităţilor preventiv-educative;
400 de brelocuri cu fise pentru coşul de cumpărături, inscripţionate cu mesaj preventiv şi cu sigla Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Argeş şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
200 de afişe cu mesajul STOP VIOLENŢEI! VIOLENŢA NU ÎŢI AJUTĂ ECHIPA FAVORITĂ!, purtând sigla Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Argeş şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
500 de pliante cu titlul Jandarmeria pe înţelesul tuturor;
500 de pliante cu titlul Stop violenţei! Violenţa nu îţi ajută echipa favorită! purtând sigla Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş
şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
100 de mape personalizate având sigla Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
materiale necesare organizării Zilei Jandarmeriei Române (3 Aprilie): cupe, diplome, Cupa Presei la Tir.
3 bucăţi dispozitiv căutare în avalanşă (Tip ARVA sau PIEPS).
Cost estimat: 26.000 de lei.
imprimante de reţea - 8 buc x 2400 lei = 19 200 lei
DVR auto cu sistem GPS – 7 buc x 1500 lei = 10 500 lei
Cost estimat: 29.700 de lei
Valoare totală estimată = 90.700 lei
I. ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar Şef de poliţie
BOGDAN BERECHET

PREŞEDINTE A.T.O.P. ARGEŞ
DORIN MĂRĂŞOIU
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