
 
                                                                            

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de  

Ordine Publică Botoşani pe anul 2023 

 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2023, 

 

urmare adresei nr. 6 din 18.01.2023 transmisă de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Botoșani,  

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1486 

din 25.01.2023, prin care propune însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Botoşani pe anul 2023, 

 având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Juridică, Administraţie 

Publică Locală și Direcției Buget-Finanțe nr. 1487 din 25.01.2023, 
- 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 2023, 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, I.J.J. Botoșani și I.S.U. Botoșani, iar un extras al Planului 

Strategic va fi dat publicității. 

 

       
        PREȘEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 

  Doina-Elena Federovici                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                      Marcel-Stelică Bejenariu 

 

         

          

                                                                                                                                                                                                   

Botoşani, 

Nr. 28 din 31.01.2023 

 



 
 

 

 

    ANEXĂ 

                                                                                  la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  

                                                                                                nr. 28 din 31.01.2023 
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PLANUL STRATEGIC 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani  

pentru anul 2023 
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Doina-Elena Federovici                                                          Marcel-Stelică Bejenariu 
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AUTORITATEA  TERITORIALĂ  DE  ORDINE  PUBLICĂ 

BOTOŞANI 

 

 
PLANUL STRATEGIC  PENTRU ANUL 2023 

AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BOTOŞANI 

 
 

CADRUL GENERAL 

 

Funcționarea statului de drept are la bază un ansamblu de norme juridice care 

formează Ordinea Publică, un concept care reprezintă starea de legalitate, de echilibru şi de 

pace, de respectare a normelor legale şi de comportament civic. Acestea permit exercitarea 

drepturilor şi libertăţilor constituţionale, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului 

de drept. 

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, de 

respectare a tuturor normelor de comportare generală, a regulilor de convieţuire socială, de 

apărare a persoanelor, a drepturilor şi libertăţilor legitime ale acestora, precum şi a 

proprietăţii private şi publice, a reprezentat permanent o prioritate pentru orice societate 

democratică. Aceasta, prin structurile sale specializate, identifică cele mai eficiente forme şi 

modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

În România, instituţia specializată a statului căreia îi revin atribuţii de menţinere a 

ordinii publice pe baza şi în executarea legii, este Poliţia Română, componentă a 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Pentru asigurarea bunei desfăşurări şi creşterii eficienţei serviciului poliţienesc din 

judeţul Botoșani, precum şi în interesul promovării celor mai bune practici în domeniul 

ordinii şi siguranţei publice, în scopul asigurării unui climat sporit de siguranţă şi securitate 

publică, în conformitate cu Legea 218/2002 (actualizată) de organizare şi funcţionare a 

Poliţiei Române, precum şi a HG 787/2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, pe baza concluziilor desprinse în 

urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative existente la 

nivelul judeţului Botoşani, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani, propune 

Planul strategic pentru anul 2023. 

Acesta formulează o viziune conform căreia toate instituţiile cu atribuţii în domeniul 

ordinii şi siguranţei publice vor acţiona performant şi responsabil faţă de comunitate. 

 

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. Activitățile și indicatorii minimali pentru serviciul polițienesc; 

4. Bugetul și dotarea Poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de 

suplimentare a cestora din surse extrabugetare. 
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CAPITOLUL I 

OBIECTIVE NAȚIONALE PRIORITARE 

 

Poliția Română este principala instituție pentru aplicare a legii din România -

instituție specializată a statului care exercită atribuții privind prevenirea, descoperirea și 

cercetarea în condițiile legii a tuturor infracțiunilor. 

Programul de Guvernare 2020-2024 prezintă Poliția Română ca fiind o instituție de 

referință a statului de drept, care execută 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 și decisiv în menţinerea şi promovarea 

climatului de stabilitate, siguranţă şi ordine publică în societatea românească și are o misiune 

și o activitate deosebit de complexă şi diversă. Îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate la 

nivel naţional şi internaţional, dar și bunul mers al societății depind, în egală măsură, de 

performanță.  

Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică implementată la nivelul Poliției 

Române stabilește următoarele obiective generale: 

- Obiectivul general nr.1: Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, 

financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii 

operaţionale; 

- Obiectivul general nr.2: Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru 

cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, 

siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor și dezvoltarea parteneriatului 

public/privat; 

- Obiectivul general nr.3:  Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi 

transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale; 

- Obiectivul general nr.4: 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. 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI DE INTERES LOCAL 

 

În concordanţă cu obiectivele naţionale prioritare, Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Botoşani îşi propune, ca şi prioritate strategică la nivel local pentru anul 2023, 

creşterea nivelului de siguranţă pentru cetăţeni. 

Această prioritate strategică va constitui punctul de referință pentru stabilirea unor 

direcții de acțiune și activități concrete în vederea creşterii gradului de siguranţă şi protecţie 

pentru cetăţeni prin protejarea patrimoniului, protejarea persoanei şi siguranţa rutieră. 

În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani recomandă 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani și structurilor de poliţie subordonate existente la 

nivelul fiecărei unităţi administrative teritoriale, următoarele direcții de acțiune: 

- Dezvoltarea parteneriatului interinstituţional și 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 rolului activ al comunităţii şi al cetăţeanului în asigurarea climatului 

de ordine şi siguranţă publică; 
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- Securizarea mediului urban și rural prin eficientizarea activităţii de combatere a 

infracţiunilor contra persoanei, patrimoniului, precum şi la regimul armelor, 

muniţiilor şi substanţelor periculoase; 

- Creșterea gradului de siguranță rutieră prin prevenirea și combaterea principalelor 

abateri care generează riscul rutier; 

- Asigurarea unui climat optim de siguranță în zona instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar prin derularea de acţiuni preventive şi de combatere a 

criminalităţii;  

- Combaterea traficului şi consumului de droguri; 

- Asigurarea protecţiei patrimoniului cultural naţional şi a ecosistemelor naturale 

naţionale (silvicultură, piscicultură etc.); 

- Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi 

siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficiente în cazul 

producerii unor situaţii speciale, de criză sau de urgență; 

- Îmbunătăţirea comunicării publice și a transparenței instituționale în relațiile cu 

mass-media și cetățenii, în vederea informării comunității cu date de interes 

public. 

 

CAPITOLUL III 

ACTIVITĂȚILE ȘI INDICATORII MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIȚIENESC 

 

Pentru implementarea obiectivelor și priorităților de interes local, la nivelul 

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani, sunt stabilite principalele activități concrete 

ce urmează a fi realizate în anul 2023 și fixați indicatorii de performanță, astfel: 

Nr.crt. ACTIVITĂŢI CONCRETE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1. Iniţierea/încheierea unor parteneriate cu 

reprezentanţi ai societăţii civile (O.N.G., 

asociaţii profesionale, companii private etc.) 

sau alte instituţii cu atribuţii în domeniu pentru 

eficientizarea activităţilor de prevenire a 

criminalităţii. 

Numărul partenerilor implicaţi în 

programe/campanii/proiecte 

2. Iniţierea şi implementarea la nivel judeţean a 

unor proiecte şi campanii destinate reducerii 

riscului de victimizare şi de implicare în 

activităţi infracţionale a populaţiei 

Numărul de proiecte/ campanii 

implementate anual, la nivel judeţean 

3. Creșterea prezenței fizice a forțelor de ordine 

publică în mijlocul comunităților pentru 

prevenirea faptelor antisociale 

Nr. acțiuni cu efective mărite  

Nr. minori lipsiți de supraveghere 

depistați  

Nr. stări conflictuale aplanate  

Nr. sancțiuni la Legea 61/1991 aplicate  

4. Consolidarea capacităţii de reacţie la 

solicitările prin SNUAU 112 

Nr. de sesizări prin 112  

Procentul de intervenții la SNUAU 112 în 

mai puțin de 15 minute dela sesizare  

5. Combaterea violenței domestice Nr. de intervenţii ale poliţiştilor la cazuri 

de violenţă domestică 

Nr. de ordine de protecţie provizorii emise 

6. Prevenirea agresiunilor de natură sexuală Nr. infracțiunilor de viol sesizate  

Nr. infracțiunilor de agresiune sexuală 

sesizate  

Nr. infracțiunilor de act sexual cu minor 

http://nr/
http://de/
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sesizate  

7. Eficientizarea activităţii de investigare şi 

cercetare în cauzele penale privind infracţiuni 

de tâlhărie, furt, în special a celor comise cu 

moduri de operare deosebite și cele privind 

infracţiuni de mare violenţă cu autori 

necunoscuţi 

 

Procentul de identificare a autorilor 

infracţiunilor de tâlhărie şi furt 

Procentul de soluţionare a dosarelor având 

ca obiect infracţiunile de mare violenţă 

8. Combaterea infracțiunilor săvârșite în mediul 

online 

Nr. de infracțiuni cercetate  

Nr. acțiuni preventiv / reactive desfășurate  

9. Combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi 

muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor 

periculoase 

Numărul de acţiuni desfăşurate la nivel 

naţional/ regional 

Numărul infracţiunilor constatate ca urmare 

a acţiunilor  

Numărul de evenimente deosebit de grave 

săvârşite cu arme, materii explozive şi 

substanţe periculoase 

Numărul de arme, muniţii şi cantităţi de 

materii explozive şi substanţe periculoase 

indisponibilizate în vederea confiscării 

 

10. Combaterea principalelor abateri care 

generează riscul rutier, având în vedere 

concluziile analizelor privind dinamica 

accidentelor de circulaţie 

Numărul de acţiuni organizate 

Numărul infracţiunilor constatate ca urmare 

a acţiunilor 

Numărul sancţiunilor  

contravenţionale aplicate 

Numărul permiselor de conducere reţinute 

Numărul certificatelor de înmatriculare 

retrase 

 

11. Prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de 

arbori din fondul forestier, prevenirea şi 

combaterea braconajului piscicol și a 

braconajului cinegetic 

Numărul de acţiuni realizate 

Numărul infracţiunilor constatate în flagrant 

Cantitatea materialului lemnos confiscat 

Cantitatea de peşte şi produse din peşte 

confiscată 

Numărul de sancţiunilor contravenţionale 

aplicate 

 

12. Prevenirea şi  combaterea criminalităţii în 

zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

Numărul de unităţi şcolare asigurate cu 

pază 

Numărul de infracţiuni sesizate în zona 

adiacentă 

Numărul de sancţiuni contravenţionale 

aplicate 

Număr de patrulări în zona adiacentă 

 

13. Prevenirea şi  combaterea  infracţiunilor 

stradale/a faptelor antisociale 

Numărul de infracţiuni stradale sesizate 

urban/rural 

Numărul de infracţiuni descoperite în 

flagrant 

Numărul de sancţiuni contravenţionale 
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CAPITOLUL IV 

BUGETUL ȘI DOTAREA INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Bugetul alocat inspectoratului de poliție asigură buna desfăşurare a activităţilor 

specifice, numai pentru destinaţiile ce sunt prevăzute în bugetul aprobat încondiţiile 

prevăzute de normele legale. 

Aşadar, sunt asigurate cheltuielile de personal, cheltuieli de întreţinere, carburanţi şi 

comunicaţii, orice alt proiect fiind condiţionat de obţinerea unor noi surse de finanţare. 

Nevoia de resurse financiare din surse extrabugetare este dată în principal de intenţia 

de inițiere/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 populației. 

           În scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc, 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani va face demersurile necesare către 

Consiliul Judeţean Botoşani, pentru asigurarea sprijinului financiar, pentru următoarele 

activități: 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplicate 

14. Întărirea autorităţii structurilor de ordine şi  

siguranţă publică în aplicarea legii prin 

îmbunătăţirea comunicării publice, 

interacţiunii cu mass-media 

Nr. de ştiri / comunicate de presă 

întocmite  

Nr. de referiri în mass-media locală  

Nr. de jurnalişti acreditaţi  

Nr. de solicitări primite de la jurnalişti  

Nr. de solicitări soluţionate  

Nr. de solicitări, formulate în baza Legii 

nr. 544/2001 primite de la 

jurnalişti şi soluţionate  

Nr. de reclamaţii administrative 

înregistrate  

Nr. informărilor de presă şi intervenţiilor 

la posturile de radio şi televiziune  
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Nr. 

crt. 
PROGRAME/CAMPANII 

INSTITUȚIA 

PARTENERĂ 

SUMA 

ESTIMATĂ 

- RON - 

1. Programele de prevenire: 

- a infracţiunilor contra patrimoniului (prevenirea furturilor 

din locuinţe, înşelăciunilor şi a furturilor din genţi/buzunare 

(pliante, afişe, flyere,etc.); 

- a criminalităţii informatice, a pornografiei infantile, 

şantajului (pliante, afişe, flyere,etc.). 

IPJ 

BOTOȘANI 
30.000 

2.   Campanii locale de prevenire: 

- a criminalității  pe linie de poliţie rutieră (afişe, flyere, 

autocolante, odorizante auto, veste reflectorizante, catadioptri 

etc.); 

- a actelor de violență și a bullying-ului în instituțiile de 

învățământ (pliante,  afişe, flyere, orare, broșuri,  etc.). 

IPJ 

BOTOȘANI 
15.000 

3.   Campanii locale de prevenire: 

- a actelor de violență și a bullying-ului în instituțiile de 

învățământ și a faptelor antisociale (pliante,  afişe, flyere, 

orare, broșuri, semne de carte, banner cu sistem roll-up, 

agende,pixuri, brelocuri, mape  etc.) 

IJJ 

BOTOȘANI 
30.000 

4.  Campania de prevenire a accidentelor casnice – „Un cămin 

sigur pentru copilul tău”: 

-rechizite școlare pentru acordarea de premii in cadrul 

concursurilor școlare ( pliante, ghiozdane, penare, agende, 

pixuri, stilouri, creioane colorate, căni personalizate, cărți de 

colorat, căști pompier pentru copii, medalii, cupe); 

-realizarea unor material informative (flyere, stickere, 

afișe, postere, pliante) 

ISU 

BOTOȘANI 
25.000 

5. Proiecte în cadrul Strategiei Județene Antidrog 

-Proiectul Naţional „Cum să creştem sănătoşi?“(ghidul 

educatorului, caietul cu fişe de lucru pentru copii); 

-Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor“(caietul cu fişe de 

lucru pentru copii); 

-Proiectul Național ,,Mesajul meu antidrog“ (smartwatch, 

căști wireless, tablete); 

Activități preventive antidrog (afișe, călăreți de masă, semne 

de carte, diplome pentru premierea elevilor, baloane, bețe 

baloane, rechizite, ghiozdane, mingi antistres). 

C.E.P.E.C.A.  

BOTOȘANI 
20.000 

TOTAL 120.000 

 

AutoritateaTeritorială de Ordine Publică va monitoriza în permanenţă realizarea 

prevederilor prezentului plan, urmărind totodată identificarea de noi posibilităţi pentru 

îmbunătăţirea nivelului de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului Botoşani. 

 

  PREŞEDINTE: 

        CRISTINA BREȘUG 


