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Autoritatea Teritorială de Ordine Publică organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliu Judeţului Iasi,
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale H.G. 787/2002 privind Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în scopul
asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea
administrativ-teritorială în care funcţionează, aproba anual planul strategic de ordine
publică cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi
indicatorii de performanţă minimali în scopul asigurării bunei desfăşurări şi eficientizării
activităţii serviciului poliţienesc.
I. OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE
Prin activitatea sa specifică, poliţia furnizează comunităţi servicii specializate
privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei şi proprietăţii
acesteia. Totodată, prin demersurile sale calificate, Poliţia asigură sprijinul celorlalte
instituţii ale statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. In cadrul cestei dinamici
instituţional-ocupaţionale,poliţia trebuie să manifeste, pe de o parte, o continuă
preocupare profesională pentru a veni în mod eficient în întâmpinarea problemelor pe
care le ridica cetăţenii, iar pe de altă parte să respecte şi să concretizeze Strategia de
Securitate internă a Uniunii Europene.
Pentru anul 2012, principalele priorităţi naţionale asupra cărora vor fi îndreptate
actele manageriale şi misiunile întregului efectiv al I.P.J. Iasi vor viza următoarele
domenii de acţiune:
- Siguranţa publică a cetăţeanului (protejarea persoanei şi a patrimoniului)
- Destructurarea grupărilor infracţionale
- Prevenirea în sistem integrat a criminalităţii din mediul rural
- Combaterea delicventei juvenile şi a victimizării minorilor
- Combaterea braconajului cinegetic şi piscicol, combaterea traficului cu arme,
explozivi, substanţe toxice, şi nucleare, bacteriologice şi chimice
- Combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei
- Asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri
- Securitatea circulaţiei rutiere.
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II.

Nr.
Crt
.
1.

OBIECTIVE ŞI ACTIVITATI LA NIVELUL JUDETULUI IASI

OBIECTIV

ACTIVITĂŢI DE DESFĂŞURAT

1. Punerea în aplicare a PROIECTULUI încheiat în parteneriat cu
A.1. Creşterea
A.T.O.P. “ Prevenirea criminalităţii pe linie de ordine şi siguranţă
gradului de siguranţă publică pe raza judeţului Iaşi”.
şi protecţie pentru
cetăţeni, prin
2. Organizarea de către I.P.J. Iaşi împreună cu A.T.O.P. Iaşi, de întâlniri pe
protejarea persoanei, structura organizatorică şi teritorială a subunităţilor, secţiilor de poliţie
protejarea
rurală şi posturilor de poliţie în conformitate cu noua “Concepţie privind
patrimoniului,
eficientizarea activităţii poliţiei în mediul rural”, cu reprezentanţi ai
siguranţa stradală şi administraţiei publice locale şi comunităţii (directori de şcoli, unităţi
siguranţa rutieră.
sanitare, reprezentanţi silvici, preoţi, oameni de afaceri e. t. c.,), urmărinduse în principal următoarele obiective:
- Eficientizarea activităţii cu poliţiile locale în mod special în mediul
rural – în localităţile în care funcţionează această structură, sau
continuarea eficientizării pazei proprii comunale prin încheierea de
contracte de prestări servicii cu o societate în domeniu, în vederea
creşterii gradului de siguranţă stradală şi al proprietăţii publice şi private
prin executarea misiunilor în sistem integrat.
3. Continuarea cooperării cu Grupurile de Acţiune Comunitară şi
îmbunătăţirea activităţii acestora, prin responsabilizarea instituţiilor
2.
Intensificarea partenere.
acţiunilor în sistem 3. Organizarea de acţiuni preventive, proactive şi reactive la sfârşit de
integrat
pentru săptămâna, în special la discoteci, baruri şi mediul stradal - pe linia prevenirii
creşterea siguranţei actelor de violenţă, în sistem integrat cu I.J.J Iaşi, paza comunală proprie sau
stradale
Poliţia Locală, în comunele unde această structură funcţionează.
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CINE
EXECUTĂ

TERMEN

I.P.J. IAŞI
A.T.O.P.

Permanent

A.T.O.P.
I.P.J. IAŞI
(S.O.P, C.A.P.C)

Lunar

I.P.J. IAŞI
(servicii
şi
subunităţi)

Săptămânal

OBS.

4. Creşterea vizibilităţii poliţiştilor din mediul rural, printr-o prezenţă mai
3.Intensificarea
activă a patrulelor auto, discuţii cu cetăţenii, pentru a cunoaşte şi rezolva
activităţilor
de problemele cu care aceştia se confruntă, realizând în acest fel o apropiere de
prevenire
şi comunitate.
combatere
a
infracţionalităţii
5. Optimizarea timpului de intervenţie la evenimentele sesizate prin
contra
SNUAU 112, prin eficientizarea sistemului de patrulări în sistem integrat
patrimoniului
poliţie/jandarmerie/poliţie de frontieră şi poliţie locală.
(furturi din SC prin
efracţie, furturi de
animale, furturi din 6. Organizarea şi executarea de acţiuni preventiv - reactive şi
locuinţe, tâlhării)
campanii stradale de informare a populaţiei din mediul urban şi rural
privind fenomenele infracţionale cu tendinţe de creştere, în vederea
4. Intensificarea
educării antiinfracţionale şi antivictimale a cetăţenilor în domeniul:
cooperării cu toate
- consumului de substanţe etnobotanice şi alcool;
instituţiile de
- consumului de droguri;
aplicare a legii
- actelor de agresiune;
conform
- înşelăciunilor;
protocoalelor de
- furturilor de animale;
acţiune
- furturilor de/din autoturisme;
(Jandarmerie,
- tâlhăriilor.
I.T.P.F., I.J.S.U.,
7. Continuarea activităţilor în cadrul Programului local de siguranţă
Poliţie Locală,
rutieră - efectuarea de demersuri pe lângă primăriile comunelor
Societăţi de pază), traversate de principalele artere de circulaţie şi unde au fost identificate
etc.
,,puncte negre" (zone de risc) din punct de vedere al siguranţei rutiere pentru luarea măsurilor necesare în vederea creşterii siguranţei şi
fluidizării în traficul rutier.
8. Organizarea de acţiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în
rândul căruţaşilor, bicicliştilor şi mopediştilor: prelucrarea riscurilor la care
se expun, aplicarea cu fermitate a legii, în vederea cunoaşterii regulilor
de circulaţie rutieră, echipării acestora cu veste reflectorizante,
precum şi alte dispozitive care să mărească vizibilitatea pe timp de noapte.
9. Popularizarea prin mass-media a unor materiale referitoare la activitatea
poliţiei,
a competenţelor,
a legislaţiei, pregătirea antiinfracţională a
cetăţenilor, recomandări privind reducerea riscului de victimizare
şi
mediatizarea cazurilor deosebite soluţionate.
— — ■
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I.P.J Iaşi
(Subunităţile,
secţiile de poliţie
urban şi rural)

permanent

(Subunităţile,
secţiile de poliţie
urban
şi
rural
precum şi posturilor
de poliţie.)
I.P.J. IAŞI
(Subunităţile,
secţiile de poliţie
urban şi rural)

permanent

permanent

A.T.O.P
I.P.J. Iaşi
(subunităţile de
poliţie)

permanent

A.T.O.P.
I.P.J. Iaşi
(subunităţile de
poliţie)

Sem. I
2013

I.P.J. laşi
(Biroul de Presă,
C.A.P.C.)

Zilnic, prin
Buletinul de
presă al I.P.J.
Iaşi

2.

A.2. Siguranţa în
şcoli
1. Asigurarea unui
climat de ordine şi
siguranţă publică
în sistem integrat,
în zona instituţiilor
de învăţământ
preuniversitar
2. La cooperare a
tuturor
responsabililor
privind siguranţa
în şcoli
3. Continuarea
activităţilor
conform
Programului
naţional privind
prevenirea şi
combaterea
delincvenţei
juvenile şi a
victimizării
minorilor

10. Analiza trimestrială împreună cu A.T.O.P., a eficienţei sistemului
integrat de acţiune şi stabilirea priorităţilor în cadrul cooperării, atât
pentru mediul urban cât şi cel rural.

I.P.J. lasi
A.T.O.P

1. Continuarea extinderii în mediul rural a competenţelor poliţiei de
proximitate şi preluarea activităţii de mică criminalitate de către structurile
de ordine publică.
2. Introducerea zonelor de risc identificate în itinerariul dispozitivelor
de patrulare şi siguranţă publică.

I.P.J. lasi
S.O.P.

3. Identificarea şi monitorizarea persoanelor, dar şi elevilor problemă cu
un comportament agresiv sau cu preocupări infracţionale în
vederea reducerii riscurilor la nivelul unităţilor şcolare.
4. Activităţi de informare a elevilor privind răspunderea contravenţională
şi penală a minorilor, măsuri de protecţie pentru a nu deveni
victimă/infractor.

I.P.J. IAŞI
(Subunităţile,
secţiile de poliţie)
I.P.J. IAŞI
(Poliţia
de
proximitate,
CAPC, lucrătorii
PPC)
I.P.J. IAŞI
(Subunităţile,
secţiile de poliţie

5. Activităţi de prevenirea victimizării elevilor prin asigurarea prezenţei
poliţiştilor la afluirea - defluirea la/de la şcoală. Asigurarea pazei în
unităţile de învăţământ şi în preajma acestora, prin prezenţa poliţiei,
jandarmeriei şi poliţiei locale.
6. Iniţierea şi derularea de proiecte în colaborare cu instituţii publice şi
ONG-uri pe linia delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor

7. Program de prevenire cu următorii participanţi: poliţie, profesori, părinţi,
elevi, mass-media.
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I.P.J. IAŞI
(Subunităţile,
secţiile de poliţie

Periodic,
prin
participarea
la emisiuni
radio tv
Trimestrial,
după data de
27 a ultimei
luni
Trimestrul I
2013
Permanent,
în funcţie de
situaţia
operativă
Permanent
Săptămânal

zilnic

I.P.J. IAŞI
(Poliţia
de
proximitate,
CAPC)
ATOP

Permanent

I.P.J. IAŞI
(Poliţia
de

Permanent

In funcţie de
trendul
infracţionalităţii
înregistrate în
2012 şi tendinţele
actuale.

4. Elaborarea de
analize periodice
privind evoluţia şi
tendinţele
delincvenţei
juvenile şi
aplicarea măsurilor
specifice de
prevenire

3.

4.

5. Identificarea
categoriilor de
minori aflaţi în
situaţii de risc
victimal sau
delictual.
A. 3
Imbunătăţirea
cooperării
interinstituţionale

A.4.
Creşterea gradului
de încredere a
cetăţenilor în
POLIŢIE.
Îmbunătăţirea

proximitate,
CAPC)
A.T.O.P
I.S.J. Iaşi

1. Încheierea de parteneriate cu instituţiile de aplicare a legii, de
prevenire şi de reinserţie socială: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Iaşi, Direcţiile de Asistenţă Comunitare, Serviciul de
Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, Penitenciarul Iaşi, Inspectoratul
Şcolar Iaşi şi a organizaţiilor nonguvernamentale partenere pentru
punerea în practică şi derularea de activităţi în cadrul Programului
local de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi pentru reducerea
victimizării minorilor.

I.P.J. IAŞI
(Poliţia
de
proximitate,
CAPC)
A.T.O.P

2. Realizarea de acţiuni comune în sistem integrat cu I.J.J. Iaşi,
I.T.P.F. Iaşi, Poliţiile Locale, pentru creşterea gradului de siguranţă al
cetăţeanului.

A.T.O.P
I.P.J. Iaşi
Instituţii
partenere
I.P.J. IAŞI

Permanent

I.P.J. IAŞI

Permanent

I.P.J. IAŞI

Permanent

1. Activităţi de pregătire profesională din Portofoliul de specialitate a
poliţiştilor care să conducă la îmbunătăţirea serviciului poliţienesc
şi schimbarea mentalităţii în rândul cadrelor instituţiei noastre.
2. Prevenirea şi combaterea corupţiei interne sau a implicării cadrelor în
activităţi sau acţiuni care aduc atingere imaginii instituţiei.
3. Şedinţele pentru cunoaşterea şi respectarea deontologiei profesionale,
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Sem. I 2013

Permanent

- Proiecte de
prevenire în
colaborare cu
Asociaţia
Alternative
Sociale, Salvaţi
Copiii, Fundaţia
Alături de Voi echipe
interdisciplinare
t

imaginii Poliţiei
Ieşene.

aplicarea corectă şi nepărtinitoare a legilor în scopul reducerii numărului
politiştilor care comit/încalcă etica sau deontologia profesionala.
4. Iniţierea şi derularea în parteneriat cu Organizaţiile
Neguvernamentale partenere a unor proiecte sociale sau care să
contribuie la pregătirea profesională a poliţiştilor.
5. Iniţierea unor acţiuni de către organizaţia profesională C.T.P., pentru
creşterea autorităţii poliţistului.
6. Transparenţa privind activitatea poliţiei prin campanii de informare a
populaţiei prin mass-media şi alte canale de comunicare (site-uri, panotaj,
sisteme audio-video de publicitate etc).
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Şefii
de
subuniăţi,
servicii
I.P.J. IAŞI
(Poliţia de
proximitate,
CAPC)
A.T.O.P
I.P.J. IAŞI
CTP Iaşi

Permanent

Permanent

III. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2013
Pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea serviciului poliţienesc, se va urmări
atingerea următoarelor obiective:

 Prevenirea şi combaterea furturilor, cu accent pe furturile din societăţi comerciale
(prin efracţie), furturi de animale, furturi din locuinţe şi auto;
 Diminuarea riscului infracţional şi de victimizare în rândul minorilor, în special în
spaţiul şcolar;
 Creşterea siguranţei rutiere şi reducerea riscului rutier;
 Intensificarea acţiunilor în sistem integrat pentru creşterea siguranţei stradale;
 Creşterea operativităţii intervenţiei la apelul 112 în special în mediul rural;
 Intervenţia legală şi cu celeritate pentru soluţionarea sesizărilor venite din partea
cetăţenilor şi oferirea unor servicii de calitate;
 Optimizarea activităţilor la secţiile de poliţie rurală;
 Pregătirea profesională a poliţiştilor cu atribuţii de poliţie judiciară în perspectiva
noilor coduri;
 Creşterea gradului de vizibilitate şi a nivelului de încredere în serviciul poliţienesc;
Dezvoltarea capacităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi de a atrage fonduri
europene (în calitate de aplicant principal sau partener) prin pregătirea unui grup de
ofiţeri pe acest domeniu
PRESEDINTE ATOP
Vintila Iordan
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