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EXTRAS 

din 

 

PLANUL STRATEGIC ANUAL 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 2016 

 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este un organism cu rol 

consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității și funcționează pe 

lângă Consiliul Județean Covasna în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările 

ulterioare, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, și 

cu cele ale Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 103/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna. 

Pentru asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică, pentru 

asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a apărării 

proprietății publice și private, a reducerii criminalității, pe baza concluziilor rezultate din 

analiza situației operative la nivelul județului Covasna, Inspectoratul de Poliție Județean 

Covasna a elaborat prezentul Plan strategic anual. 

Potrivit art. 39 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 103/2015 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna, planul strategic anual se constituie din următoarele capitole: 

I – Obiective naționale prioritare, identificate în Programul de guvernare și în 

Planul strategic al Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române; 

II - Principalele obiective și priorități de interes județean; 

III - Indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc; 

IV - Bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor 

de suplimentare a acestora din surse bugetare. 

 

 

CAPITOLUL I 

OBIECTIVE NAȚIONALE PRIORITARE, 

identificate în Programul de guvernare și în Planul strategic al Ministerului Afacerilor 

Interne și al Poliției Române 

 

Obiective din Planul de guvernare: 

1. Guvernul României, un Guvern deschis și transparent, în dialog cu instituțiile 

administrației publice centrale și locale, cu societatea civilă și cetățeni: 
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- Deschiderea sistemului decizional prin facilitarea participării cetățenilor la 

inițiativele legislative și la elaborarea politicilor publice. 

2. Susținerea fără rezerve a independenței justiției și continuarea luptei împotriva 

corupției; 

3. Organizarea de alegeri libere, în deplină transparență și legalitate, prin:  

- accesul tuturor românilor la vot;  

- informatizarea procesului electoral în regim de urgență.  

4. Îmbunătățirea eficienței administrației publice, în serviciul cetățeanului; 

5. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului. 

 

Din Planul de măsuri formulate de Guvern, ce se impun în aplicarea planului 

de guvernare, punctăm câteva dintre ele: 

1. Descentralizare – apropierea administrației de cetățean 

- Continuarea procesului de descentralizare administrativă și consolidare a 

autonomiei locale, prin reducerea rolului administrației centrale la cel de strategie, politici 

și control, concomitent cu creșterea resurselor financiare la nivel local; 

- Definitivarea unui calendar pentru continuarea procesului de descentralizare 

a administrației având ca obiective: asigurarea continuității și creșterea calității furnizării 

de servicii publice, realizarea transferului de competențe de la administrația publică 

centrală spre cea regională și locală, repartizarea responsabilităților cu alocarea 

corespunzătoare a resurselor. 

2. Creșterea siguranței cetățeanului 

- Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin îmbunătățirea 

siguranței în spațiile publice, creșterea siguranței în școli, a managementului si capacității 

de intervenție a ISU, protejarea cetățenilor de riscurile teroriste, de infracționalitatea 

cibernetică, precum protecția infrastructurii critice. Pregătirea autorităților publice și a 

populației pentru răspuns în situații de urgență si dezastre naturale. 

3. Consultare Publică și Dialog Civil 

- Recâștigarea încrederii în consultarea publica și dialogul civil ca instrument 

instituționalizat de consultare a grupurilor active din societate asupra priorităților de 

politici publice cu precădere (dar nu limitative) din domeniile: economic, social, politici 

financiare și fiscale, sănătate publică educație, cercetare, cultură și de preluare de sugestii 

privind noi teme de politici publice în domeniile menționate sau în altele de interes pentru 

partenerii din societate civilă; 

- Identificarea temelor prioritare din societate și construirea unui mecanism 

permanent/credibil de integrare a opiniilor partenerilor sociali neguvernamentali din 

societate în procesul de elaborare, dar și de urmărire constantă a implementării deciziilor 

publice. Consultarea substanțială reprezintă prima condiție fundamentală a (re)construirii 

parteneriatului autentic între stat și societatea civilă lato sensu în dezvoltarea unor soluții 

adecvate și legitime de politică publică. 
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Obiective din Planul strategic al Ministerului Afacerilor Interne 2014-2016: 

Obiectivul fundamental: ASIGURAREA CLIMATULUI DE ORDINE ŞI 

SIGURANŢĂ PUBLICĂ. 

Pentru garantarea respectării tuturor drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi 

apărarea securităţii interne, structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne 

vor acţiona în vederea îndeplinirii următoarelor priorităţi strategice: 

1. Creşterea nivelului de securitate pentru cetăţeni  

Evaluarea riscurilor şi ameninţărilor cu impact direct asupra vieţii, siguranţei şi 

bunăstării cetăţenilor, precum şi analiza frecvenţei manifestării acestora în ultimii ani, 

conturează următoarele tendinţe ale fenomenelor care afectează climatul de siguranţă şi 

protecţie a cetăţenilor, fapt care impune necesitatea unei reacţii rapide şi eficiente din 

partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne:  

- proliferarea unor moduri de operare deosebite, în special în cazurile 

furturilor din bănci şi din case de schimb valutar;  

- amplificarea operaţiunilor de fraudare a sistemului de achiziţii on-line, a 

ATM-urilor şi POS-urilor, precum şi a aparatelor electronice de jocuri de noroc;  

- continua specializare a membrilor grupărilor criminale, pe fondul accesului 

la ultimele tehnologii şi angajării de persoane cu diverse specializări, care să faciliteze 

îndeplinirea scopurilor infracţionale;  

- multiplicarea formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor; 

- creşterea volumului pieţei negre a produselor provenite din contrabandă şi a 

produselor contrafăcute; 

- menţinerea la un nivel ridicat a evaziunii fiscale;  

- amplificarea fraudelor din domeniul atribuirii contractelor de achiziţii 

publice; 

- trendul ascendent al criminalităţii organizate, îndeosebi a traficului de 

droguri, de ţigări, de arme şi de fiinţe umane. 

Pentru a aborda aceste ameninţări majore, precum şi alte ameninţări în materie 

de securitate pentru cetăţeni, acţiunea structurilor de specialitate ale Ministerului 

Afacerilor Interne se va focaliza cu prioritate pe:  

- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de toate tipurile, atât în mediul 

urban, cât şi în mediul rural; 

- prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor; 

- prevenirea, combaterea şi reducerea impactului criminalităţii organizate; 

- prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice; 

- prevenirea şi combaterea corupţiei; 

- creşterea nivelului de siguranţă rutieră, feroviară, navală şi aeriană. 
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2. Dezvoltarea capacităţii de rezilienţă în situaţii de criză şi dezastru  

Analiza recentelor evenimente generatoare de situaţii de urgenţă, asociate 

schimbărilor climatice la care suntem martori în ultimii ani, precum şi evaluarea 

ameninţărilor şi riscurilor, naturale şi provocate de om, cu care ţara noastră şi celelalte 

state membre ale Uniunii Europene ar putea să se confrunte în viitor, reclamă instituirea 

unei abordări coerente şi integrate de gestionare a riscului. Totodată, practica europeană şi 

naţională a demonstrat că un răspuns eficient şi coordonat în situaţii de urgenţă depinde 

atât de capacitatea instituţiilor responsabile de a participa cu echipament adecvat, mijloace 

de comunicare sigure şi un personal format în mod corespunzător, cât şi de capacitatea de 

a avea în mod rapid o imagine de ansamblu a situaţiei respective, fapt care necesită 

reconfigurarea instituţiilor şi mecanismelor existente.  

În vederea diminuării riscului asociat situaţiilor de criză şi dezastru, precum şi 

a înlăturării efectelor distructive în cazul producerii acestora, se va acţiona cu prioritate 

pe: 

- optimizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

- informarea şi educarea preventivă a populaţiei şi comunităţilor; 

- pregătirea în situaţii de urgenţă; 

- consolidarea managementului integrat al intervenţiei şi recuperării; 

- asigurarea stocurilor rezerve de stat; 

- pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare; 

- asigurarea misiunilor de zbor şi a celor cu caracter umanitar. 

 

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI DE INTERES JUDEȚEAN 

 

Luând în considerare tendințele evoluției situației operative și riscurile 

identificate din evenimentele desfășurate în anul 2015, resursele Inspectoratului de Poliție 

al Județului Covasna vor fi utilizate în mod prioritar pentru prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale și a contrabandei, diminuarea infracțiunilor de natură judiciară, a 

infracționalității stradale și din mediul rural, precum și pentru reducerea victimizării prin 

accidente rutiere. 

Pe baza concluziilor desprinse în urma analizării tendințelor fenomenului 

infracțional, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au fost stabilite 

principalele obiective ce urmează a fi realizate în anul 2016: 

Obiectivul fundamental la nivelul județului Covasna este creșterea gradului 

de siguranță publică a cetățeanului. 

 

1. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățenilor prin protejarea 

persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră: 
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- identificarea focarelor de conflict, a zonelor de risc și organizarea periodică de acțiuni; 

- intensificarea acțiunilor în sistem integrat pentru creșterea siguranței stradale; 

- intensificarea activităților de prevenire și combatere a infracționalității contra 

patrimoniului (furturi, tâlhării); 

- intensificarea cooperării cu toate instituțiile de aplicare a legii (Jandarmerie, I.S.U., 

Poliția Locală, societăți de pază, etc.). 

 

Prin: 

- Eficientizarea activității cu polițiile locale în mod special în mediul rural – 

în localitățile în care funcționează această structură, în vederea creșterii 

gradului de siguranță stradală și al proprietății publice și private; 

- Instalarea, în punctele locale vulnerabile la infracțiuni, a camerelor de 

supraveghere video, având experiența anilor trecuți când aceste camere au 

contribuit la diminuarea infracționalității. 

- Creşterea vizibilităţii poliţiştilor din mediul rural, printr-o prezenţă mai 

activă a patrulelor auto, discuţii cu cetăţenii; 

- Eficientizarea sistemului de patrulări în sistem integrat 

poliţie/jandarmerie/poliţie locală; 

- Organizarea şi executarea de acţiuni preventiv - reactive şi campanii 

stradale de informare a populaţiei din mediul urban şi rural privind 

fenomenele infracţionale cu tendinţe de creştere, în vederea educării 

antiinfracţionale şi antivictimale a cetăţenilor în domeniul: consumului de 

substanţe etnobotanice şi alcool; consumului de droguri; actelor de 

agresiune; înşelăciunilor; furturilor de animale; furturilor de/din 

autoturisme; tâlhăriilor; 

- Organizarea de acţiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în rândul 

căruţaşilor, bicicliştilor şi mopediştilor, cum ar fi: 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; 

- 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; 

- 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. 

2. Destructurarea grupărilor infracționale de crimă organizată și judiciare: 

- Identificarea deținătorilor de armament, a membrilor grupărilor, printr-o intensă 

activitate informativă; 
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- Identificarea surselor de finanțare și averilor (imobile, mobile, conturi, etc.) deținute 

de membrii acestor grupări. 

3. Siguranța în școli 

- Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în instituțiile de învățământ 

preuniversitar; 

- Identificarea categoriilor de minori aflați în situații de risc victimal sau delictual. 

 

Prin: 

- Introducerea zonelor de risc identificate în itinerariul dispozitivelor de 

patrulare şi siguranţă publică; 

- Identificarea şi monitorizarea persoanelor, dar şi a elevilor problemă cu un 

comportament agresiv sau cu preocupări infracţionale în vederea 

reducerii riscurilor la nivelul unităţilor şcolare; 

- Activităţi de informare a elevilor privind răspunderea contravenţională şi 

penală a minorilor, măsuri de protecţie pentru a nu deveni victimă sau 

infractor; 

- Asigurarea pazei în unităţile de învăţământ şi în preajma acestora, prin 

prezenţa poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei locale; 

- Program de prevenire cu următorii participanţi: poliţie, profesori, părinţi, 

elevi, mass-media. 

4. Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Poliție și îmbunătățirea 

imaginii acesteia prin: 

- Activităţi de pregătire profesională a poliţiştilor care să conducă la îmbunătăţirea 

serviciului poliţienesc şi schimbarea mentalităţii în rândul cadrelor instituţiei; 

- Şedinţe pentru cunoaşterea şi respectarea deontologiei profesionale, aplicarea corectă 

şi nepărtinitoare a legilor în scopul reducerii numărului politiştilor care comit sau 

încalcă etica sau deontologia profesională; 

- Iniţierea unor acţiuni, de către organizaţia profesională Corpului Național al 

Polițiștilor – Consiliul Teritorial Covasna, pentru creşterea autorităţii poliţistului; 

- Transparenţa privind activitatea poliţiei prin campanii de informare a populaţiei în 

mass-media şi alte canale de comunicare (site-uri, panotaj, etc). 

5. Consolidarea parteneriatului cu comunitatea  

- Dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile publice locale, cu asociațiile și organizațiile 

nonguvernamentale; 

- Promovarea rolului activ al comunității și cetățeanului în asigurarea climatului de 

ordine și siguranță publică; 

- Participarea activă la acțiunile comunităților locale. 
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CAPITOLUL III 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIȚIENESC  

 

În cursul anului 2016 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, având 

în vedere complexul de activităţi realizat în anii anteriori, se fixează minimal pe atingerea 

de către serviciul polițienesc a următorilor indicatori de performanţă, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Comparativ 

cu anul 2015 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 

1 Creșterea gradului de siguranță și 

protecție a cetățenilor prin 

protejarea persoanei, protejarea 

patrimoniului, siguranța stradală și 

siguranța rutieră: 

- identificarea focarelor de conflict, 

a zonelor de risc și organizarea 

periodică de acțiuni; 

- intensificarea acțiunilor în sistem 

integrat pentru creșterea 

siguranței stradale; 

- intensificarea activităților de 

prevenire și combatere a 

infracționalității contra 

patrimoniului (furturi, tâlhării); 

- intensificarea cooperării cu toate 

instituțiile de aplicare a legii 

(Jandarmerie, I.S.U., Poliția 

Locală, societăți de pază, etc.). 

Creștere cu 

5% 

Operativitate, 

mobilitate și 

eficiență 

Permanent 

2 Destructurarea grupărilor 

infracționale de crimă organizată și 

judiciare: 

- Identificarea deținătorilor de 

armament, a membrilor 

grupărilor, printr-o intensă 

activitate informativă; 

- Identificarea surselor de 

finanțare și averilor (imobile, 

mobile, conturi, etc.) deținute de 

membrii acestor grupări. 

 

Creștere cu 

5% 

Operativitate, 

mobilitate și 

eficiență 

Permanent 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Comparativ 

cu anul 2015 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 

3 Siguranța în școli: 

- Asigurarea unui climat de ordine 

și siguranță publică în instituțiile 

de învățământ preuniversitar; 

- Identificarea categoriilor de 

minori aflați în situații de risc 

victimal sau delictual. 

Creștere cu 

5% 

Operativitate, 

mobilitate și 

eficiență 

În perioadele 

de 

desfășurare a 

cursurilor 

școlare 

 

 

 

 

4 Creșterea gradului de încredere a 

cetățenilor în Poliție și 

îmbunătățirea imaginii acesteia 

prin: 

- Activităţi de pregătire 

profesională a poliţiştilor care să 

conducă la îmbunătăţirea 

serviciului poliţienesc şi 

schimbarea mentalităţii în rândul 

cadrelor instituţiei; 

- Şedinţe pentru cunoaşterea şi 

respectarea deontologiei 

profesionale, aplicarea corectă şi 

nepărtinitoare a legilor în scopul 

reducerii numărului politiştilor 

care comit sau încalcă etica sau 

deontologia profesională; 

- Iniţierea unor acţiuni, de către 

organizaţia profesională 

Corpului Național al Polițiștilor 

– Consiliul Teritorial Covasna, 

pentru creşterea autorităţii 

poliţistului; 

- Transparenţa privind activitatea 

poliţiei prin campanii de 

informare a populaţiei în mass-

media şi alte canale de 

comunicare (site-uri, panotaj, 

etc). 

Creștere cu 

10% 

Motivație, 

calitate, 

performanță 

Permanent 
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Nr. 

crt. 
Obiective strategice 

Comparativ 

cu anul 2015 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 
 

 

5 Consolidarea parteneriatului cu 

comunitatea  

- Dezvoltarea parteneriatului cu 

autoritățile publice locale, cu 

asociațiile și organizațiile 

nonguvernamentale; 

- Promovarea rolului activ al 

comunității și cetățeanului în 

asigurarea climatului de ordine 

și siguranță publică; 

- Participarea activă la acțiunile 

comunităților locale. 

Creștere cu 

5% 

Calitate, 

mobilitate, 

eficiență 

Permanent 

 

................................ 
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