PROIECT
Nr. 21 din 29.01.2020

HOTĂRÂRE
privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Botoşani pe anul 2020
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de _________2020,
urmare a Planului strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani pentru anul
2020, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1402/28.01.2020,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1433
din 29.01.2020, prin care propune însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Botoşani pe anul 2020,
având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică
Locală nr. 1434 din 29.01.2020,
- 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 şi parteneriate,
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 2020, 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, I.J.J. Botoșani, C.E.P.E.C.A. Botoșani, I.S.U. Botoșani, iar un extras al Planului
Strategic va fi dat publicității.
PREȘEDINTE,
Costică Macaleți

Botoşani,
Nr. ______ din ________ 2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. _______ din ________ 2020
(Nr. de pagini ___ )

PLANUL STRATEGIC
al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani
pentru anul 2020

PREŞEDINTE,
Costică Macaleți

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ BOTOŞANI

PLANUL STRATEGIC pentru anul 2020
AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BOTOŞANI

„În slujba comunităţii şi pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice”

CADRUL GENERAL

Prevenirea şi combaterea criminalităţii, precum şi rezolvarea problemelor de siguranţă
publică constituie un obiectiv comun al tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu; reducerea
faptelor antisociale necesită un efort comun, aceste probleme depinzând de colaborarea a mai
multor instituţii care, acţionând conjugat, pot oferi cetăţenilor un nivel sporit de siguranţă.
În conformitate cu Legea nr. 218/2002 (actualizată) de organizare şi funcţionare a Poliţiei
Române şi Hotărârea Nr. 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 a întocmit acest Plan
strategic care formulează o viziune conform căreia toate instituţiile cu atribuţii în domeniul
ordinii şi siguranţei publice vor acţiona performant şi responsabil faţă de comunitate.
Sistemul de ordine publică trebuie să ţină cont de cunoaşterea în profunzime a realităţii şi
a tendinţelor majore desprinse din evoluţia criminalităţii.
Libertatea de mişcare, protecţia persoanelor celor mai vulnerable, a femeilor şi copiilor
victime ale violenţei, a persoanelor dependente, protecţia proprietăţii şi a patrimoniului precum şi
a vieţii private, trebuie să fie consolidate. De asemenea, dezvoltarea protecţiei civile în faţa
dezastrelor naturale sau a situaţiilor de urgenţă trebuie asigurată.
Planul este format din patru părţi distincte:
I. Prima parte prezintă obiectivele naţionale prioritare, identificate în STRATEGIA NAŢIONALĂ
DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 2015-2020;
II. Partea a doua stabileşte priorităţile şi obiectivele de interes judeţean;
III.Partea a treia stabileşte indicatorii minimali de performanţă pentru serviciul poliţienesc,
precum şi pentru Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Botoşani, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Botoşani şi pentru Poliţia Locală Botoşani;
IV.Partea a patra face referire la bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare şi
a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare.

CAPITOLUL I
OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE IDENTIFICATE ÎN
"STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
2015-2020"
Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020 urmăreşte eficientizarea
sistemului de ordine publică şi siguranţă printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile de
securitate în serviciul cetăţeanului, precum şi prin asigurarea unui mediu caracterizat prin ordine,
libertate şi justiţie. Strategia naţională este centrată pe perfecţionarea şi aplicarea riguroasă a
cadrului normativ, menţinerea unui grad ridicat de profesionalizare a personalului şi consolidarea
instituţională a structurilor cu atribuţii în domeniul specific, urmărindu-se reducerea costurilor şi
creşterea gradului de performanţă în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, cât şi
creşterea gradului de implicare a societăţii civile în prevenirea şi combaterea fenomenului
criminalităţii.
În context, Strategia naţională stabileşte un cadru comun de acţiune pentru structurile
Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul a 6 obiective generale, acestea fiind mai jos
prezentate.
1. Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului;
2. Prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii, în special a criminalităţii economicofinanciare şi corupţiei;
3. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului;
4. Creşterea nivelului de securitate a persoanelor fizice/juridice şi entităţilor statului în
spaţiul cibernetic;
5. Consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migraţiei ilegale, azilului şi
integrarea străinilor;
6. Dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale a structurilor cu atribuţii în
domeniul ordinii şi siguranţei publice.
Aceste obiective, împreună cu direcţiile de acţiune aferente, au rolul de a contribui la
prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti şi a securităţii cetăţeanului, protejarea proprietăţii publice şi private, precum şi la
asigurarea climatului necesar funcţionării instituţiilor statului, astfel încât România să devină un
loc mai sigur şi un stat pregătit.
CAPITOLUL II
OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE DE INTERES LOCAL
În concordanţă cu obiectivele naţionale prioritare, Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Botoşani îşi propune pentru perioada următoare ca şi prioritate strategică la nivel local Creşterea nivelului de siguranţă pentru cetăţeni. Această prioritate strategică va fi avută în vedere
în stabilirea unor obiective vizând creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin
protejarea patrimoniului, protejarea persoanei şi siguranţa rutieră.
În acest sens, obiectivele recomandate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Botoşani pentru a fi avute în vedere de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, cu
structurile de poliţie subordonate existente de la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale,
precum şi de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al Judeţului Botoşani şi Poliţia Locală Botoşani - ca instituţii ce au calitatea de forţe de

sprijin şi/sau complementare, care participă la planificarea şi executarea activităţilor de menţinere
a ordinii şi siguranţei publice sub coordonarea Poliţiei Române sunt următoarele:
Pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani:
I. Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, prin protejarea persoanei şi protejarea
patrimoniului;
II. Menţinerea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică,
în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace la solicitările cetăţenilor;
III. Dezvoltarea sistemului pro activ de prevenire şi anticipare a fenomenului infracţional;
IV. Creşterea calităţii serviciului poliţienesc, reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor
administrative;
V. Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile, în corelare cu obiectivele
strategice institutional;
VI. Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor;
VII.
Siguranţa
persoanelor
vârstnice,
în
special
în
mediul
rural;
VIII. Siguranţa în şcoli şi în zona adiacentă acestora;
IX. Îmbunătăţirea nivelului de siguranţa rutieră;
X. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţional necesare
menţinerii şi dezvoltării capacităţii operaţional a Poliţiei Române.
Pentru implementarea acestor obiective au fost stabilite şi următoarele activităţi concrete:
1. Iniţierea şi implementarea unor proiecte de prevenire şi campanii destinate prevenirii
infracţiunilor contra persoanei şi patrimoniului;
2. Promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate prin intermediul poliţiştilor de
proximitate, vizând creşterea gradului de conştientizare şi identificare a ameninţărilor la adresa
siguranţei în comunităţile locale;
3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, asociații, mass-media etc. pentru implementarea la
nivel local de proiecte, acțiuni comune, campanii de informare, educare, conştientizare în
domeniul ordinii și siguranței publice, pentru reducerea riscului de victimizare sau de implicare
în activități infracționale;
4. Elaborarea unor studii şi cercetări pe diverse segmente de criminalitate, care să fundamenteze
programele/ proiectele /campaniile de prevenire a criminalităţii şi să ofere suport structurilor
operative în activitatea de combatere a criminalităţii;
5. Dezvoltarea unor programe de prevenire specifice infracţionalităţii în mediul urban, în
principal pe următoarele domenii:
- prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
- siguranţa în şcoli şi în zona adiacentă acestora;
- siguranţa persoanelor vârstnice, în special în mediul rural;
- furturi din autovehicule;
- furturi din locuinţe;
- furturi din societăţi comerciale;
- tâlhării;
6. Dezvoltarea unor programe de prevenire şi combatere a fenomenelor infracţionale specifice
mediului rural (infracţiunile cu violenţă, furturile de animale);

7. Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi
patrimoniului;
8. Organizarea unor acţiuni care vor viza combaterea principalelor cauze generatoare de
accidente de circulaţie rutieră, în zonele şi intervalele orare care prezintă cel mai ridicat risc;
9. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul localităţilor urbane şi rurale se va realiza
de către structurile specializate de ordine publică ale Poliţiei, Jandarmeriei şi Poliţiei Locale, iar
pe timpul desfăşurării adunărilor, întrunirilor şi manifestărilor publice se va face sub coordonarea
structurilor specializate ale Jandarmeriei;
10. Realizarea de parteneriate cu autorităţile locale şi cu organizaţiile neguvernamentale;
11. Reactualizarea protocoalelor de colaborare existente;
12. Includerea în programele/proiectele de prevenire a criminalităţii a unor module de
perfecţionare a poliţiştilor din structurile operative;
13. Elaborarea de materiale documentare pentru folosirea lor în activitatea de pregătire continuă a
poliţiştilor;
14. Confecţionarea şi distribuirea unor materiale scrise, cu recomandări privind prevenirea
furturilor din auto, din locuinţe, din buzunare şi bagaje, prin afişare la avizierele subunităţilor de
poliţie, primării, la asociaţiile de proprietari, societăţi comerciale cu număr mare de salariaţi, în
pieţe, târguri sau cu ocazia unor manifestări cultural-sportive, prin afişare directă pe parbrizele
autovehiculelor etc;
15. Iniţierea şi derularea de programe/proiecte parteneriale cu instituţiile implicate, în scopul
informării şi educării tinerilor;
16. Iniţierea de acţiuni preventive în rândul conducătorilor auto in parteneriat cu organizaţiile
patronale si sindicale in domeniu, pentru prevenirea accidentelor rutiere grave.
Pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani:
Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică precum şi perfecţionarea
dispozitivelor în beneficiul cetăţeanului;
- Creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, prin
promovarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii;
- Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei
în şcoli;
- Creşterea capacităţii operaţional şi a performanţei structurilor de acţiuni speciale.
Pentru implementarea acestor obiective au fost stabilite şi următoarele activităţi concrete:
 Optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere şi executare a misiunilor din
competenţă, creşterea calităţii documentelor operative şi de suport pe segmentul ordinii
publice;
 Proiectarea şi derularea de acţiuni şi campanii de prevenire, în baza priorităţilor locale
stabilite la nivel instituţional;
 Participarea și desfășurarea de activități, campanii de prevenire pe linia combaterii
fenomenului violenţei în şcoli;
 Creşterea gradului de pregătire a structurilor de intervenţie în domeniul intervenţiilor
speciale prin desfăşurarea unor convocări de specialitate cu ofiţerii specialişti/
comandanţii structurilor de acţiuni speciale, precum şi prin activităţi de pregătire/exerciții
organizate cu structurile de la nivelul județului cu atribuții în domeniu.
-

Pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani:
1.
2.
3.
4.

Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență;
Consolidarea activității de comunicare și informare preventive;
Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns;
Consolidarea capacității umane, logistice și administrative.

Activitățile concrete pentru îndeplinirea obiectivelor cu impact județean la nivelul I.S.U. sunt:
1.1 Îmbunătățirea capacității personalului de aplicare a legii;
1.2 Consolidarea activității de avizare și autorizare; Reducerea obiectivelor puse în funcţiune fără
autorizaţie de securitate la incendiu şi a utilizării mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor neconforme, prin creşterea ponderii activităţii inspectorilor în domeniul avizăriiautorizării, supravegherii pieţei şi auditului de supraveghere la persoane autorizate să execute
lucrări în domeniu, cu precădere pe linia proiectării unor instalaţii de protecţie împotriva
incendiilor;
1.3 Implicarea activă a personalului operativ în activitatea de aplicare a legii în domeniul
prevenirii situațiilor de urgență;
2.1 Pregătirea persoanelor cu atribuții în managementul situațiilor de urgență;
2.2 Îmbunătățirea activității serviciilor voluntare și private pentru situații de urgenţă prin
asigurarea formării şi a evaluării personalului propriu;
2.3 Executarea activităților de alertare a populației și creșterea nivelului de pregătire și educare a
populației în domeniul situațiilor de urgență;
2.4 Atragerea unui număr cât mai mare de solicitanți pentru Campania ”Voluntar din pasiune”;
3.1Creșterea mobilității/Reducerea timpului de răspuns. Cunoașterea particularităților itinerariilor
de deplasare;
3..2 Încurajarea autorităților locale pentru înființarea și dezvoltarea în comun a serviciilor
voluntare pentru situații de urgență;
3.3 Identificarea și înlăturarea obstacolelor de pe traseele de intervenție;
3.4 Coordonarea și utilizarea eficientă a resurselor;
3.5 Desfășurarea de exerciții practice prin simularea unor situații tactice în urma cărora trebuie să
se pună în mișcare tehnică și efective din cadrul subunităților operative;
4.1 Creșterea gradului de înzestrare cu mijloace și echipamente moderne care să acopere nevoile
pentru toate tipurile de risc și misiuni specifice;
4.2 Executarea activităților specifice de pregătire pentru un nivel ridicat de perfecționare și
specializare a personalului. Pregătirea specifică a personalului în vederea formării/menținerii
competențelor necesare conducerii autovehiculelor în regim de circulație prioritară în vederea
îndeplinirii unor activități sau misiuni specifice;
4.3 Folosirea în mod eficient al resurselor materiale deținute;
4.4 Îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire, muncă, cazare, depozitare și garare din subunităţi şi
sediul inspectoratului;
4.5 Capacitarea și conștientizarea UAT în vederea respectării prevederilor art. 13, lit. g și lit. h
din Legea nr. 307/2006 și art. 25, lit. b,lit. c și lit. g din Legea nr. 481/2004, în vederea creșterii
gradului de înzestrare și îmbunătățirea condițiilor funcționării SVSU și a inspectoratului pentru
situații de urgență, prin alocarea de fonduri în bugetele proprii, având ca destinație acoperirea
acestor nevoi.

Pentru Poliţia Locală Botoşani:



Întărirea dispozitivului de menţinere a ordinii şi liniştii publice;
Diversificarea colaborării cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniul menţinerii ordinii
şi liniştii publice.

Activitățile concrete pentru îndeplinirea obiectivelor la nivelul Poliţiei Locale Botoşani sunt:
-

-

Menţinerea ordinii şi liniştii publice, din punct de vedere al competenţelor legale, pe raza
municipiului Botoşani, prin realizarea prezenţei zilnice a dispozitivului propriu format din
poliţişti locali, în zona obiectivelor proprii;
Combaterea cerşetoriei şi prevenirea comiterii de fapte antisociale pe teritoriul
municipiului Botoşani;
Colaborarea cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în
funcţie de solicitările acestora şi de situaţia operativă de pe raza municipiului Botoşani;
Facilitarea accesului pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei
publice, la sistemul de supraveghere video, în scopul prevenirii şi documentării faptelor
antisociale.

CAPITOLUL III
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MINIMALI
Pentru evaluarea performanţelor în atingerea obiectivelor propuse au fost stabiliţi
următorii indicatori de performanţă:
Pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani:
1. Menţinerea indicelui ce reflectă volumului criminalităţii în judeţul Botoşani, sub nivelul mediu
înregistrat la nivel national;
2. Desfăşurarea a cel puţin câte o campanie de prevenire a criminalităţii, în domeniul: siguranţa în
şcoli şi în zona adiacentă acestora; furturi din autovehicule; furturi din locuinţe; infracţiuni contra
persoanei;
3. Numărul de proiecte/campanii preventive implementate, la nivel judeţean, în domeniul
delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor;
4. Desfăşurarea de activităţi specifice ce vizează combaterea fiecărei cauze generatoare de
accidente de circulaţie grave;
5. Menţinerea unor procente de aprox. 80% pentru mediul urban şi 50% pentru mediul rural a
intervenţiilor de până la 10 minute, la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor.

Pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani:
1. Numărul activităţilor desfășurate pe linie de asigurare/menținere a ordinii și siguranței
publice;
2. Numărul documentelor ce conţin analize, sinteze, informări, studii, prognoze, statistici,

grafice, etc, pe linie de prevenire și combatere a faptelor antisociale;
3. Numărul activitățile și acțiunile desfășurate pe linia combaterii fenomenului violenţei în
şcoli;
4. Numărul exerciţiilor și activităților desfășurate pe linie antiteroristă independent /
cooperare.
Pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani:
1.. Realizarea/menţinerea unui timp de răspuns în situații de urgență, de 8 minute în mediul urban
la cel puțin 90% din cazuri și 14 minute în mediul rural, la cel puțin 75% din cazuri (stingerea
incendiilor), de 6 minute în mediul urban la cel puțin 90% din cazuri și de 9 minute în mediul
rural, la cel puțin 75% din cazuri (acordarea primului ajutor calificat);
2. Impact redus al riscurilor evaluate și tratate;
3. Menţinerea capacităţii operațional de răspuns ridicată;
4. Grad ridicat de reziliență a structurilor cu atribuții în managementul situațiilor de urgență;
5. Sistem de pregătire și prevenire consolidat;
6. Resursă umană pregătită și securitatea muncii asigurată;
7. Creșterea încrederii populației în instituție.
Pentru Poliţia Locală Botoşani:



Prezenţa zilnică a poliţiştilor locali în dispozitivul de menţinere a ordinii şi liniştii publice
pe raza municipiului Botoşani;
Numărul unităţilor de învăţământ monitorizate de Poliţia Locală, pentru prevenirea
comiterii de fapte antisociale.

CAPITOLUL IV
BUGETUL ȘI DOTAREA POLIȚIEI, CU SPECIFICAREA ALOCAȚIILOR BUGETARE
ȘI A NEVIULOR DE SUPLIMENTARE A ACESTORA DIN SURSE
EXTRABUGETARE
Strategia de ordine publică implică, în general, activităţi care vor fi realizate în limitele
cheltuielilor adoptate anual, prin legea bugetului de stat, precum şi prin realizarea absorbţiei
fondurilor europene şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor
realizate cu acestea.
Bugetele alocate instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice asigură la un
nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice, numai pentru destinaţiile ce sunt
prevăzute în bugetul aprobat în condiţiile prevăzute de normele legale.
Aşadar, sunt asigurate cheltuielile de personal, cheltuieli de întreţinere, carburanţi şi
comunicaţii, orice alt proiect fiind condiţionat de obţinerea unor surse de finanţare extrabugetare.
Principalele activităţi propuse pentru acest domeniu sunt următoarele:
- Utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi asigurarea deplinei legalităţi şi a transparenţei
privind procedurile de achiziţii publice;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, prin continuarea programului de
investiţii la imobilele din administrare şi instalaţiile aferente acestora şi menţinerea

capacităţii funcţionale şi a condiţiilor de rezistenţă, confort şi aspect estetic al
construcţiilor, modernizarea spaţiilor cu destinaţie de arest şi a celor de primire a
publicului, precum şi a posturilor de poliţie, funcţie de fondurile allocate;
- Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor şi asigurarea mobilităţii terestre, prin
exploatarea raţională şi eficientă a parcului auto existent şi asigurarea necesarului de
carburanţi necesari funcţionării acestora;
- Promovarea unei atitudini responsabile şi conştiente privind modul în care trebuie
utilizate toate categoriile de bunuri din dotare;
- Asigurarea echipamentelor, mijloacelor tehnice şi materialelor destinate dotării
structurilor cu atribuţiuni în domeniul cercetării şi investigării criminalistice, în vederea
probării faptelor infracţionale.
Pentru menţinerea mobilităţii şi capacităţii de intervenţie la evenimente apreciem că este
necesară continuarea programelor parteneriale pe care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani
le are cu autorităţile publice locale, acorduri de parteneriat în baza cărora acestea şi-au asumat
responsabilităţi pentru efectuarea unor reparaţii la autovehicule de patrulare ale poliţiei, în
beneficiul comunităţii.
Datorită faptului că în bugetul unităţii nu sunt prevăzute suficiente fonduri pentru
derularea campaniilor, proiectelor sau programelor de prevenire a criminalităţii, aceste activităţi
sunt condiţionate de obţinerea unor resurse financiare extrabugetare, aşa cum s-a procedat şi în
anii anteriori.
Pentru acest lucru va fi necesară atât consolidarea parteneriatelor existente cu ATOP şi
alte instituţii sau organizaţii, cât identificarea de noi parteneri în vederea susţinerii financiare a
proiectelor de prevenire a criminalităţii în anul 2020.
Nevoia de resurse financiare din surse extrabugetare este dată în principal de intenţia de
dezvoltare a unor proiecte ori programe vizând prevenirea criminalităţii, acest lucru constituind în
continuare o prioritate a poliţiei botoşănene.
Continuarea şi dezvoltarea de noi proiecte de informare a cetăţenilor/prevenire a
criminalităţii presupune identificarea de resurse financiare pentru:
- Tipărirea de materiale preventive (afişe, fluturaşi, pliante, publicaţii etc), în scopul
susţinerii unor campanii în domeniul prevenirii criminalităţii;
- Realizarea de panouri stradale şi bannere;
- Organizarea de concursuri cu premii, cu tematică preventivă;
- Eficientizarea activităţilor de cercetare criminalistică în scopul documentării şi probării
activităţii infracţionale;
- Îmbunătăţirea capacității de prelucrare a mijloacelor materiale de probă, pentru a asigura
administrarea probatoriului adecvat, în funcție de situație;
- Organizarea de dezbateri, reuniuni, schimburi de experienţă etc., în domenii de interes
pentru activitatea instituţiei.
Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii a A.T.O.P. Botoşani a
identificat, în baza prerogativelor date de prev. art. 14 alin. 2 lit. f din H.G. 787/2002 și a
solicitărilor I.P.J. Botoşani, I.S.U. Botoșani , I.J.J. Botoșani şi C.E.P.E.C.A. Botoşani, pentru anul
2020, un necesar minim de resurse de finanţat după cum urmează:

INSTITUȚIA
PARTENERĂ

Nr.
crt.

ACTIVITĂŢI

1

1. Suport logistic pentru derularea activităților în
programele locale de prevenire a criminalității Programul
local
„Prevenirea
victimizării
persoanelor prin accidente rutiere”; Programul
local de prevenire a delicvenţei juvenile şi
victimizării minorilor; Programul local pentru
prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului,
I.P.J. Botoșani
Programul de prevenirea violentei in familie :
- pliante, afişe, flyere, orare, diplome etc.
– 6 bannere cu sistem roll-up inscripţionate cu
mesaje preventive;
- 20 cupe, pentru premierea elevilor câștigători ai
concursurilor pe teme preventive;

2

3

4

Suport logistic pentru derularea activităților
preventiv-educative și antivictimizare pe următoarele
direcții de acțiune:
prevenirea
violenţei
cu
ocazia
competiţiilor şi manifestărilor sportive;
- prevenirea delicvenţei juvenile şi violenţei
în instituţiile de învăţământ;
- prevenirea faptelor antisociale pe timpul
I.J.J. Botoșani
adunărilor publice;
Pentru buna desfășurare a activităților, sunt necesare
a fi achiziționate:
-banner cu sistem roll-up ( 3 buc.) ;
- materiale informative (pliante, flyere, afişe,
semne de carte, calendare de buzunar,
carneţele/bloc notes, mape informale, pixuri,
brelocuri);
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Botoşani suport logistic pentru implementarea
obiectivelor „Strategiei Judeţene Antidrog 20142020” urmărite prin:
1.Proiectul Naţional ,,Cum să creştem sănătoşi’’
Ghidul educatorului – 30 buc
Caietul de fişe de lucru pentru copii – 500 buc
2.Proiectul Naţional ,,ABC-UL emoţiilor”
a. Caietul de fişe de lucru pentru copii – 280 buc
3.Proiectul Naţional ,,Necenzurat”
a. Manualul profesorului -35 buc
b. Caietul elevului -1200 buc
4. Proiectul „Eu şi copilul meu”
a. Ghidul Profesorului – 30 buc
b. Broşura părintelui – 500 buc
Suport logistic pentru derularea activităților în cadrul
campaniei de prevenire a accidentelor casnice – „Un
cămin sigur pentru copilul tău”:
Pentru activitățile derulate în spațiile publice,

SUMA
ESTIMATĂ
- lei -

30.000 lei

20.000 lei

C.E.P.E.C.A.
Botoşani

10000 lei

I.S.U.
Botoşani

30.000 lei

Nr.
crt.

INSTITUȚIA
PARTENERĂ

ACTIVITĂŢI

SUMA
ESTIMATĂ
- lei -

inclusiv în școli, cabinete medicale, primării:
agende – 100 bucăți ;
pixuri personalizate 100 bucăți
mape personalizate 100 bucați
TOTAL

90.000 lei

Autoritatea Teritorială 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,
Gheorghe NAZARE

Nr. 1433 din 29.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Autoritatea teritorială de ordine publică este un organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de
ordine publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei
desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care
funcţionează.
În conformitate cu prevederile art. 20 – 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a autorităţii teritoriale de ordine publică, a fost elaborat şi aprobat Planul Strategic al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pentru anul 2020, fixând totodată obiectivele şi indicatorii
de performanţă minimali.
Potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Planul
Strategic trebuie prezentat în şedinţa Consiliului Judeţean Botoşani, în vederea însuşirii acestuia.
În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care
îl supun spre dezbatere și aprobare.

PREŞEDINTE,
Costică Macaleți

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. 1434 din 29.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează autoritatea
teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în
interesul comunităţii.
În conformitate cu prevederile art. 20 – 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a autorităţii teritoriale de ordine publică, a fost elaborat şi aprobat Planul Strategic al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pentru anul 2020, fixând totodată obiectivele şi indicatorii
de performanţă minimali.
În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare,
Planul Strategic trebuie prezentat în şedinţa Consiliului Judeţean Botoşani, în vederea însuşirii
acestuia.
Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru
includerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a prezentului proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marian Amalia

