HOTĂRÂRE
privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Botoşani pe anul 2022
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.01.2022,
urmare a adresei nr. 5 din 14.01.2022 transmisă de Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Botoșani,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1260
din 19.01.2022, prin care propune însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Botoşani pe anul 2022,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Juridică, Administraţie
Publică Locală și Direcției Buget-Finanțe nr. 1261 din 19.01.2022,
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri
europene,
în conformitate cu prevederile art. 17 și art. 18 din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi art. 22 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
787/2002,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se însuşeşte Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani
pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Botoșani, I.P.J. Botoșani, C.E.P.E.C.A. Botoșani și I.S.U. Botoșani, iar un extras al Planului
Strategic va fi dat publicității.
PREȘEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Botoşani,
Nr. 15 din 27.01.2022

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. 15 din 27.01.2022
(Nr. de pagini 7)

PLANUL STRATEGIC
al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani
pentru anul 2022

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ BOTOȘANI

PLANUL STRATEGIC pentru anul 2022
AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ
BOTOȘANI

,,În slujba comunitații și pentru asigurarea ordinii si siguranței publice"

CADRUL GENERAL
Ordinea publică este definită ca parte componentă a securității naționale, reprezentată de starea
de legalitate, de echilibru și pace, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare
a normelor legale și de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor și libertăților
constituționale ale persoanei și funcționarea structurilor specifice statului de drept și care se
menține, asigură si restabilește în caz de tulburare prin măsuri specifice poliției.
Siguranța publică exprimă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul
polițienesc prin aplicarea măsurilor de ordine publică, precum și prin dezvoltarea parteneriatului
societate civilă - poliție.
În conformitate cu Legea nr.218/2002 (actualizată) de organizare și funcționare a Poliției
Române si Hotărârea Nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării
populației si a celor rezultate din analiza situației operative existente la nivelul județului Botoșani,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani a întocmit acest Plan strategic care formulează
o viziune conform căreia toate instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice vor
acționa performant și responsabil față de comunitate.
Sistemul de ordine publică trebuie să țină cont de cunoașterea în profunzime a realității și a
tendințelor majore desprinse din evoluția criminalității.
Libertatea de mișcare, protecția persoanelor celor mai vulnerabile, a femeilor si copiilor victime
ale violenței, a persoanelor dependente, protecția proprietății și a patrimoniului, precum și a vieții
private, trebuie să fie consolidate.
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Planul este format din patru părți distincte:
1. Obiectivele naționale prioritare identificate în Programul de Guvernare, în Planul de activități
al M.A.I. și al Poliției Române.
2. Obiectivele și prioritățile de interes local
3. Indicatori minimali pentru serviciul polițienesc
4. Bugetul și dotarea Poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a
acestora din surse extrabugetare.

CAPITOLUL I
Obiective naţionale prioritare, identificate la nivel naţional
Programul de Guvernare 2020-2024 prezintă Poliția Română ca fiind o instituție de referință a
statului de drept, care realizează un serviciu public specializat, în interesul persoanei, precum și în
sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.
Ministerul Afacerilor Interne are un rol central, decisiv şi catalizator pentru menţinerea şi
promovarea unui climat de stabilitate, siguranţă şi ordine publică în societatea românească, rol
marcat de respectarea regulilor concomitent cu prevenirea şi combaterea oricăror devieri de la
aceste regului.
Misiunea şi activitatea sa sunt deosebit de complexe şi diverse, influenţate de o multitudine de
factori mai mult sau mai puţin previzibili, de constrângeri de diferite tipuri aflate la intersecţia unor
fenomene din toate sferile de activitate. Performanţa sa este aşadar un element foarte important al
bunului mers al societăţii şi al contribuţiei la îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate la nivel
naţional şi internaţional.
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne este implementată Strategia naţională de ordine şi
siguranţă publică, fiind stabilite următoarele 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;
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3. Asigurarea climatului de legalitate a 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 a Poliţiei Române.
Direcţiile de acţiune, precum şi activităţile concrete stabilite pentru realizarea acestor obiective
au fost preluate în documentele de planificare ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani,
conform specificului misiunilor şi activităţilor din competeneţă.

CAPITOLUL II
Obiectivele şi priorităţile de interes local
În concordanță cu obiectivele naționale prioritare, Inspectoratul de Politie Județean Botoșani
își propune pentru perioada urmatoare ca obiectiv strategic la nivel local - Cresterea calitații și
eficienței activitații fortelor de ordine și menținerea și asigurarea liniștii si siguranței publice.
Pentru realizarea obiectivului strategic vor fi adaptate la nivel local și vor fi puse în aplicare
obiectivele asumate de Politia Română, în limitele și competențele legale, prin:
-Asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, prin protejarea persoanei
protejarea patrimoniului.

și

-Menținerea capacitații de intervenție și a mobilității structurilor de ordine și siguranță publică, în
vederea asigurării unei reacții rapide și eficace la solicitările cetățenilor.
-Dezvoltarea sistemului pro activ de prevenire și anticipare a fenomenului infracțional.
-Creșterea calității serviciului polițienesc;
-Prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor;
-Combaterea traficului şi consumului de droguri;
-Siguranța persoanelor vârstnice, în special în mediul rural;
- Siguranța în școli și în zona adiacentă acestora;
-Îmbunătățirea siguranței rutiere, cu accent pe segmentul preventiv-educativ;
-Investigarea fenomenului de evaziune si fraudă fiscală și îmbunătățirea cooperării în domeniu;
-Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale,
contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice.
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-Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și
menținerii și dezvoltării capacității operaționale a Poliției Române.

informaționale necesare

Pentru implementarea acestor obiective au fost stabilite următoarele activtități concrete:
•
•

•

•

•

•

Inițierea și implementarea unor proiecte de prevenire și campanii destinate
prevenirii infracțiunilor contra persoanei și patrimoniului;
Promovarea unei culturi de siguranță publică în comunitate prin intermediul
politiștilor de proximitate, vizând creșterea gradului de conștientizare și identificare
a amenințărilor la adresa siguranței în comunitațile locale;
Dezvoltarea de parteneriate cu asociații non-guvernamentale, mass-media etc.
pentru implementarea la nivel local de proiecte, acțiuni comune, campanii de
informare, educare, conștientizare în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru
reducerea riscului de victimizare sau de implicare în activități infractionale;
Elaborarea unor studii și cercetări pe diverse segmente de criminalitate, care să
fundamenteze programele/ proiectele /campaniile de prevenire a criminalitații și să
ofere suport structurilor operative în activitatea de combatere a criminaliății;
Dezvoltarea programelor de prevenire specifice infractionalității, în principal pe
următoarele domenii:
➢ prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor; siguranța în
școli și în zona adiacentă acestora;
➢ siguranța persoanelor vârstnice, în special în mediul rural
➢ furturi din autovehicule;
➢ furturi din locuințe;
➢ furturi din societăți comerciale;
➢ tâlhării.
Dezvoltarea unor programe de prevenire și combatere a fenomenelor infracționale

specifice mediului rural (infrațiunile cu violență, furturile de animale);
•
•
•
•

•

Intensificarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului şi consumului de
droguri;
Intensificarea activităţii de prevenire şi combatere a braconajului cinegetic şi
piscicol;
Desfășurarea de acțiuni în vederea combaterii infracționalității contra persoanei și
patrimoniului;
Organizarea unor acțiuni care vor viza combaterea principalelor cauze generatoare
de accidente de circulație rutieră, în zonele și intervalele orare care prezintă cel mai
ridicat risc;
Includerea în programele/proiectele de prevenire a criminalității a unor module de
perfecționare a polițiștilor din structurile operative;
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•
•

•

Inițierea de acțiuni preventive în rândul conducătorilor auto, pentru prevenirea
accidentelor rutiere grave;
Inițierea de acțiuni cu efective lărgite și efectuarea de cercetări pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și comerțului ilegal cu țigarete și
produse din tutun, alcool si băuturi alcoolice și a infracțiunilor care aduc atingere
drepturilor de proprietate intelectuală.
Constituirea de echipe comune și organizarea de acțiuni cu reprezentanții Direcției
Generale de Antifraudă Fiscală și reprezentanții Direcției Generale a Vămilor.

CAPITOLUL III
Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc
stabiliţi pentru anul 2022
Pornind de la o analiză amplă a indicatorilor privind evoluţia criminalităţii la nivelul
judeţului Botoşani, precum şi a resurselor financiare, logistice şi umane existente, în anul 2022 se
va urmări realizarea următoarelor rezultate în domeniul ordinii publice:
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dezvoltarea parteneriatului interinstituţional cu societatea civilă pentru eficientizarea
activităţilor de prevenire a criminalităţii prin implementarea la nivelul judeţului a unor
proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare a populaţiei.
Promovarea unor programe prin care cetăţenii să fie parteneri în rezolvarea unor probleme
de interes comunitar în domeniul siguranţei şi ordinii publice;
Creşterea calităţii serviciilor, reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor
administrative;
Creşterea nivelului de siguranţă a bunurilor şi valorilor din obiective prin implementarea
analizelor de risc la securitatea fizică şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de pază şi
monitorizare.
Asigurarea unui climat optim de siguranță în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar
prin derularea de acţiuni preventive şi de combatere a criminalităţii.
Creşterea gradului de siguranţă rutieră şi a disciplinei în trafic; reducerea infracţionalităţii
rutiere, a numărului accidentelor de circulaţie şi a consecinţelor acestora;
Reducerea timpului de intervenţie la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112;
Creșterea gradului de performanță în prevenirea şi combaterea infracţiunilor stradale/a
faptelor antisociale.
Limitarea tăierilor ilegale de masă lemnoasă şi prevenirea faptelor de braconaj piscicol şi
cinegetic;
Îmbunătăţirea cooperării privind activităţile de prevenire şi combatere a infracţionalităţii
din domeniul economico-financiar;
Creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la riscurile la
care se expun prin implicarea în economia subterană;
Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind consecinţele corupţiei şi
colaborarea cu structurile statului care au atribuţii în domeniul combaterii corupţiei;
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▪
▪
▪
▪
▪

Creşterea procentului de recuperare a prejudiciilor în cauzele penale economico –
financiare;
Eficientizarea activităţii de cercetare penală în cuzele cu AC şiAN;
Menținerea unui grad ridicat de profesionalizare a personalului;
Asigurarea unui trafic fluent in punctele de trecere a frontierei de pe raza judetului
Botosani;
Intensificarea activitatilor specifice de prevenire, cercetare si investigare in sistem
integrat, inclusiv prin punerea in aplicare a protocoalelor de colaborare cu alte autoritati cu
competente in domeniu, pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a contrabandei.

CAPITOLUL IV
Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani
Bugetul alocat instituției asigură desfășurarea activităților specifice, numai pentru
destinațiile prevăzute, în condițiile stabilite de normele legale în vigoare, în anul 2021, la nivelul
Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, fiind gestionate credite bugetare totale în valoare de
90.009.405 lei, din care cheltuieli privind ordinea publică și siguranța națională în valoare de
88.321.815 lei. Așadar, sunt asigurate fonduri pentru plata drepturilor salariale şi a viramentelor
către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate, orice
alt proiect fiind condiționat de obținerea unor surse de finanțare extrabugetare.
Pentru anul 2022, Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani își propune
inițierea/continuarea unor proiecte/ campanii de prevenire desfășurate cu prioritate în instituțiile
de învățământ din județ, proiecte/campanii ce vizează:
- activități de informare și prevenire a bullying-ului în unitățile de învățământ din județ;
- activități de pregătire pentru educarea și conștientizarea elevilor în ceea ce privește
regulile de circulație rutieră;
- concursuri destinate elevilor ce au ca scop consolidarea informațiilor dobândite în urma
participării la activitățile informativ- preventive;
- implicarea elevilor sub formă de voluntariat în activitățile preventive;
- implicarea părinților și a cadrelor didactice în activitățile inițiate de poliție;
- activități de pregătire antiinfracțională și antivictimală a populaíei.
În scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani va face demersurile necesare către Consiliul
Judeţean Botoşani, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi către Ministerul Afacerilor Interne,
pentru asigurarea sprijinului material, în baza notelor de fundamentare întocmite de specialişti din
cadrul structurilor teritoriale ale M.A.I. , pentru următoarele activități:
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Nr.
crt.
1

PROGRAME/CAMPANII

INSTITUȚIA
PARTENERĂ

Programul pentru prevenirea și combaterea violenței, a
bullyng-ului în instituțiile de învățământ și campania de
prevenire a victimizării copiilor prin accidente rutiere.
- pliante, afişe, flyere, orare, broșuri, etc.
- rechizite școlare pentru acordarea de premii in cadrul
concursurilor școlare ( ghiozdane, penare, agende, pixuri, I.P.J. Botoșani
stilouri, creioane colorate);
– bannere , roll-up inscripţionate cu mesaje preventive;

SUMA
ESTIMATĂ
- lei -

40.000 lei

- cupe, diplome pentru premierea elevilor câștigători ai
concursurilor pe temele preventive;
- activităţi educaţionale;

Programul de prevenire a violenței în familie;
pliante, afişe, flyere, orare, broșuri, etc.
bannere, roll-up inscripţionate cu mesaje preventive;
3
Proiecte în cadrul Strategiei Județene Antidrog
Proiectul Naţional ,,Cum să creştem sănătoşi’’
a. Ghidul educatorului
b. Caietul de fişe de lucru pentru copii
Proiectul Naţional ,,ABC-UL emoţiilor”
a. Caietul de fişe de lucru pentru copii
Proiectul Naţional ,,Necenzurat”
a. Manualul profesorului
b. Caietul elevului
Proiectul „Eu şi copilul meu”
a. Ghidul Profesorului
b. Broşura părintelui
4
Campania de prevenire a accidentelor casnice – „Un
cămin sigur pentru copilul tău”:
-rechizite școlare pentru acordarea de premii in cadrul
concursurilor școlare ( ghiozdane, penare, agende,
pixuri, stilouri, creioane colorate);
-realizarea spoturi video/audio cu mesaje preventive din
cadrul campaniei
-realizarea unor material informative
(flyere,stickere,afișe,postere,pliante)
5
Comunicare si promovare, materiale suport logistic
pentru desfășurarea activităților în teren a ATOP
Mediatizarea activității ATOP
Laptop
Videoproiector
Produse birotică si papetărie
TOTAL
2

I.P.J. Botoșani

15.000 ron

C.E.P.E.C.A.
Botoşani

25.000 ron

I.S.U.
Botoşani

25.000 ron

15.000 ron

120.000 lei

PREŞEDINTE AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BOTOŞANI
Breşug Cristina
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