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CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

PLANUL STRATEGIC PENTRU ANUL 2021 

CU PRIVIRE LA PRIORITĂȚILE ÎN ASIGURAREA SIGURANȚEI 
PERSOANEI ȘI ORDINII PUBLICE 

 

    În  conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 
Române, cu modificările și completările ulterioare și H.G.nr.787/2002, 
Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică, se întocmește Planul Strategic anual care cuprinde principalele obiective ce 
se recomandă a fi îndeplinite de unitățile de poliție, indicatorii de performanță 
minimali pentru serviciul polițienesc, precum și bugetul și dotarea poliției cu 
specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora din surse 
extrabugetare . 
   Planul Strategic este realizat pe baza concluziilor desprinse în urma consultării 
populației și a celor rezultate din analiza situației operative, dar și a bilanțului anual 
de activitate al Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu și cuprinde principalele 
obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție .  
 

A. OBIECTIVE NAȚIONALE PRIORITARE IDENTIFICATE ÎN 
PROGRAMUL DE GUVERNARE 

1. Scopul  Strategiei  Ministerului Administrației și Internelor de realizare 
a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și 
prevenirea  criminalității stradale, conform Hotărârii Guvernului 
nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și 
Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea 
siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale îl reprezintă: 
a. Prevenirea și combaterea fenomenului infracțional ; 
b. Garantarea și apărarea drepturilor și libertăților constituționale, a 

siguranței cetățenilor, a proprietății publice și private ; 
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c. Asigurarea climatului necesar funcționării instituțiilor statului, în 
conformitate cu prevederile legii . 

2. În temeiul Planului Strategic al Inspectoratului General al Poliției 
Române, la nivel național au fost stabilite următoarele obiective și direcții 
de acțiune : 
2.1. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului : 

- Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalității 
și promovarea rolului activ al comunității și cetățeanului în 
asigurarea climatului de ordine șisiguranță publică ; 

- Eficientizarea activității de prevenire și combatere a infracțiunilor 
contra persoanei, a patrimoniului precum și la regimul 
armelor,munițiilor și substanțelor periculoase ; 

- Creșterea nivelului de siguranță rutieră,feroviară,navală și aeriană; 
- Asigurarea protecției patrimoniului cultural național și al 

ecosistemelor naturale naționale ; 
- Creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică în 

beneficiul cetățeanului ; 
- Creșterea capacității de intervenție și a mobilității structurilor de 

ordine șisiguranță publică, în vederea asigurării unei reacții rapide 
și eficace în cazul producerii unor situații de criză ; 

- Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a crizelor de ordine și 
siguranță publică și a consecințelor acestora ; 

- Asigurarea misisunilor de însoțire, cu echipaje specializate ale 
poliției rutiere, a demnitarilor români, a demnitarilor străini pe 
timpul șederii lor în România și a familiilor acestora ; 

- Asigurarea desfășurării, pe teritoriul național, a transporturilor 
agabaritice ; 

- Asigurarea desfășurării, pe teritoriul național, a transporturilor 
speciale ; 

- Asigurarea respectării prevederilor legale cu privire la accesarea 
bazelor de date la nivelul I.G.P.R. pentru evitarea prejudicierii 
drepturilor fundamentale și a vieții private a persoanelor vizate ; 
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2.2. Creșterea capacității operaționale pentru prevenirea, anticiparea 
și combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism 
: 
- Identificarea și destructurarea rețelelor infracționale, a celor 

specializate în traficul de droguri ; 
- Asigurarea securității,performanței și disponibilității sistemelor 

informaționale ; 
- Extinderea rețelei privind schimbul securizat de informații al 

Europol (SIENA), pentru toate structurile competente implicate în 
lupta împotriva criminalității organizate ; 

- Îmbunătățirea colectării structurate a datelor/informațiilor și a 
instrumentelor de analiză a acestora în cadrul activităților 
informativ-operative și de cercetare penală ; 

- Reducerea cererii și ofertei de droguri, precum și consolidarea 
cercetării, evaluării și informării ; 

- Extinderea cooperării și acțiunilor de prevenire și combatere a 
formelor de criminalitate gravă ; 

- Susținerea, potrivit competențelor și responsabilităților 
instituționale, a demersurilor de prevenire și combatere a 
terorismului, desfășurate în formatul Sistemului Național de 
Prevenire și Combatere a Terorismului ; 

- Identificarea și destructurarea rețeleor infracționale, specializate în 
infracțiuni de criminalitate organizată pe linia macro-criminalității 
economico financiare ; 

- Identificarea și destructurarea rețelelor infracționale, specializate în 
infracțiuni de criminalitate organizată ; 

- Asigurarea unui mediu sigur pentru gestionarea informațiilor 
clasificate naționale ori NATO/UE în format electronic la nivelul 
unităților din cadrul I.G.P.R. ; 
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2.3. Combaterea criminalității organizate transfrontaliere – 
îmbunătățirea cooperării în domeniu : 
- Extinderea și intensificarea cooperării internaționale și participarea 

structurilor cu atribuții în domeniul criminalității grave și organizate 
la ciclul de politici al Uniunii Europene ; 

- Consolidarea capacității de luptă împotriva criminalității 
transfrontaliere ; 

- Dezvoltarea instrumentelor juridice fondate pe recunoaștere 
reciprocă pentru facilitarea anchetelor penale și a operațiunilor 
comune, atât cu state UE, cât și cu state terțe ; 

- Realizarea interoperabilității diferitelor sisteme 
informatice/informaționale utilizate de structurile statelor memebre 
cu atribuții în domeniu, inclusiv în cadrul operațiunilor comune ; 

- Continuarea pregătirii personalului în domeniul cooperării cu alte 
state ale Uniunii Europene și utilizării instrumentelor europene ; 

2.4. Prevenirea și combaterea traficului de persoane, inclusiv prin 
creșterea nivelului de conștientizare a categoriilor sociale 
vulnerabile și a gradului de protecție a victimelor traficului de 
persoane ; 
- Identificarea și destructurarea rețeleleor infracționale, specializate 

în traficul de persoane și migranți ; 
- Creșterea nivelului de conștientizare a populației în ansamblu și a 

grupurilor de risc privind implicațiile traficului de persoane ; 
2.5. Creșterea capacităților de răspuns la problemele cu care se 

confruntă cetățenii și mediul de afaceri (în spațiul cibernetic)  
- Dezvoltarea instrumentelor tehnice (percheziții informatice, acces și 

prelucrare de date) și a instrumentelor de investigare și monitorizare 
prin Internet în domeniul investigării criminalității informatice ; 

- Eficientizarea și asigurarea interoperabilității și securității 
infrastructurilor IT&C, precum și a capabilităților logistice, prin 
adaptarea conceptuală, structurală și acțională cu dimensiunile și 
atribuțiile specifice ; 

- Îmbunătățirea capacității de prevenire, investigare și combatere a 
criminalității informatice ; 
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- Participarea activă și contribuția în cadrul Centrului European 
pentru Infracțiuni Informatice de la nivelul Europol ; 

2.6. Consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene 
- Asigurarea participării personalului la programele de pregătire 

specifice din țară și străinătate ; 
- Dezvoltarea contribuției României în cadrul inițiativelor de 

cooperare regionale, internaționale, în special în cadrul agențiilor 
europene cu atribuții în domeniul managementului frontierei, 
combaterea infracționalității transfrontaliere ; 

2.7. Combaterea migrației ilegale și dezvoltarea unei politici de 
returnare adecvate  
- Întărirea capacității administrative a structurilor cu atribuții în 

domeniul combaterii migrației ilegale ; 
- Întărirea cooperării și a schimbului de informații între autoritățile 

competente în domeniul prevenirii și combaterii migrației ilegale ; 
- Întărirea controlului legalității șederii cetățenilor proveniți din state 

terțe pe teritoriul României și punerea în aplicare a măsurilor 
dereturnare șia celor restrictive ; 

- Dezvoltarea cooperării cu țările terțe cu potențial migrator ; 
2.8. Combaterea criminalității organizate contra patrimoniului 

- Identificarea și destructurarea grupurilor infracționale specializate 
în comiterea de infracțiuni contra patrimoniului ; 

- Redimensionarea și intensificarea activităților informativ-operative 
și de cercetare penală pentru fapte de evaziune fiscală, contrabandă 
și infracțiuni care aduc atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală ; 

2.9. Prevenirea și combaterea corupției . 
- Monitorizarea planurilor sectoriale de acțiune pentru implementarea 

la nivelul M.A.I. a Strategiei Naționale Anticorupție ; 
- Dezvoltarea unor mecanisme eficiente de realizare a unor evaluări 

sistematice privind riscurile de corupție în zonele considerate 
vulnerabile ;                                                                                                                             

B.    OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI DE INTERES LOCAL 
pentru anul 2021 
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În funcție de obiectivele stabilite de Poliția Română, adaptate la evoluția 
situației operative a județului, au fost stabilite principalele obiective pentru 
anul 2021 astfel : 

B.1 Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului : 

- Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalității și promovarea 
rolului activ al comunității și cetățeanului în asigurarea climatului de ordine și 
siguranță publică ; 

- Eficientizarea activității de prevenire și combatere a infracțiunilor contra 
persoanei,a patrimoniului precum și la regimul armelor,munițiilor și substanțelor 
periculoase ; 

- Creșterea nivelului de siguranță rutieră,feroviară,navală și aeriană ; 

- Asigurarea protecției patrimoniului cultural național și al ecosistemelor naturale 
naționale ; 

- Creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică în beneficiul 
cetățeanului ; 

- Creșterea capacității de intervenție și a mobilității structurilor de ordine și siguranță 
publică, în vederea asigurării unei reacții rapide și eficace în cazul producerii unor 
situații de criză ; 

- Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a  crizelor de ordine și siguranță 
publică și a consecințelor acestora ; 

- Asigurarea misiunilor de însoțire, cu echipaje specializate ale poliției rutiere, a 
demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în România și a 
familiilor acestora ; 

- Asigurarea desfășurării, pe teritoriul național, a transporturilor agabaritice ; 

- Asigurarea desafășurării, pe teritoriul național, a transporturilor speciale ; 

-  Asigurarea respectării prevederilor legale cu privire la accesarea bazelor de date 
la nivelul I.G.P.R. pentru evitarea prejudicierii drepturilor fundamentale și a vieții 
private a persoanelor vizate ; 
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B.2 Creșterea capacității operaționale pentru prevenirea, anticiparea și 
combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism : 

- Identificarea și destructurarea rețelelor infracționale, a celor specializate în traficul 
de droguri ; 

- Asigurarea securității, performanței și disponibilității sistemelor informaționale ; 

- Reducerea cererii și ofertei de droguri, precum și consolidarea cercetării, evaluării 
și informării ; 

- Identificarea și destructurarea rețelelor infracționale, specializate în infracțiuni de 
criminalitate organizată pe linia macro-criminalității economico financiare ; 

B.3 Combaterea și descoperirea infracțiunilor de natură judiciară și 
implementarea metodelor și tehnicilor moderne de investigare,specifice 
polițiilor din statele europene : 

- Evaluarea zilnică și săptămânală a muncii și rezultatelor obținute de fiecare lucrător 
de investigații criminale ; 

- Completarea pozițiilor din statul de organizare rămase vacante ; 

- Documentarea activității infracționale a grupurilor ocazionale și tragerea operativă 
la răspundere în vederea creării unui climat de siguranță civică în mediul urban ți 
rural ; 

- Menținerea unui trend descendent a criminalității grave comise cu violență ; 

- Schimb de informații operative cu județele limitrofe pe linia infracțiunilor de 
tâlhărie, a furturilor prin spargerea caselor de bani, bancomatelor, de/din auto și 
societăți comerciale, a furturilor de animale ; 

 

B.4 Dezvoltarea capacității de intervenție a poliției rutiere pentru atingerea 
standardelor europene în vederea diminuării victimizării participanților la 
trafic ; 

- Menținerea cu peste 90 % a gradului de ocupare a funcțiilor prevăzute în statul de 
organizare ; 
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- Profesionalizarea cadrelor care desfășoară activități de poliție rutieră ; 

- Creșterea gradului de pregătire profesională a polițiștilot rutieri ; 

- Menținerea unui grad ridicat de operabilitate a poliției rutiere ; 

- Dezvoltarea activităților preventive pentru reducerea accidentelor rutiere ; 

- Reducerea numărului accidentelor soldate cu victime ; 

- Reducerea numărului drumurilor afectate și dinamizarea intervenției utilajelor 
special destinate acestor aspecte ; 

- Eliminarea factorilor ce țin de infrastructura drumurilor din sfera principalelor 
cauze de producere a accidentelor rutiere ; 

- Reducerea gradului de victimizare în special pe DN-uri ; 

- Dezvoltarea și eficientizarea activităților de prevenire pe mai multe paliere ; 

B.5 Combaterea criminalității organizate transfrontaliere – îmbunătățirea 
cooperării în domeniu ; 

- Consolidarea capacității de luptă împotriva criminalității transfrontaliere ; 

- Dezvoltarea instrumentelor juridice fondate pe recunoaștere reciprocă pentru 
facilitarea anchetelor penale și a operațiunilor comune, atât cu state UE, cât și cu 
state terțe ; 

- Continuarea pregătirii personalului în domeniul cooperării cu alte state ale UE și 
utilizării instrumentelor europene ; 

 

 

B.6 Combaterea migrației ilegale și dezvoltarea unei politici de returnare 
adecvate ; 

- Întărirea capacității administrative a structurilor cu atribuții în domeniul combaterii 
migrației ilegale ; 
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- Întărirea cooperării și a schimbului de informații între autoritățile competente în 
domeniul prevenirii și combaterii migrației ilegale ; 

- Întărirea controlului legalității șederii cetățenilor proveniți din state terțe pe 
teritoriul României și punerea în aplicare a măsurilor de returnare și a celor 
restrictive ; 

-Dezvoltarea cooperării cu țările terțe cu potențial migrator ; 

B.7 Combaterea criminalității organizate contra patrimoniului : 

- Identificarea și destructurarea grupurilor infracționale specializate în comiterea de 
infracțiuni contra patrimoniului ; 

- Redimensionarea și intensificarea activităților informativ-operative și de cercetare 
penală pentru fapte de evaziune fiscală, contrabandă și infracțiuni care aduc atingere 
drepturilor de proprietate intelectuală ; 

B.8 Îmbunătățirea operativității pe linie de cercetare penală și dezvoltarea 
echipei polițist-procuror încă din faza actelor premergătoare pentru întărirea 
fermității judiciare : 

- Creșterea celerității soluționării dosarelor penale și profesionalizarea cadrelor; 

Studierea și însușirea modificărilor legislative ; 

B.9 Diversificarea și intensificarea metodelor de prevenire și combatere a 
criminalității, ținând cont de prioritățile naționale și prioritățile locale : 

- Elaborarea programelor/proiectelor de prevenire a criminalității în funcție de 
prioritățile locale identificate la nivelul inspectoratului pentru anul 2021 ; 

 

B.10 Stimularea unei atitudini civice anticorupție și promovarea integrității, 
legalității și a profesionalismului în rândul personalului IPJ Giurgiu, în scopul 
dezvoltării unei culturi organizaționale adecvate : 

- Reducerea riscurilor privind actele de corupție în rândul polițiștilot ; 

B.11 Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului : 
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- Îmbunătățirea imaginii poliției în general și a inspectoratului în special, creșterea 
transparenței și întărirea colaborării cu mass-media . 

 
 

C. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ MINIMALI 
PENTRU SERVICIUL POLIȚIENESC 

Indicatorii de performanță minimali sunt elaborați astfel încât să devină un 
instrument de lucru intern, care structurează domeniul vast și complex al poliției în 
elemente concrete dar greu măsurabile printre care comunicarea cu publicul 
interesat, pentru a evidenția clar direcțiile de acțiune ale poliției. 

Atât indicatorii statistici care reflectă nivelul criminalității cât și nivelul de 
siguranță perceput de cetățeni, ne arată că județul Giurgiu este un județ fără probleme 
deosebite în ceea ce privește siguranța cetățeanului, fenomenul infracțional 
încadrându-se în parametrii cu valori mici raportat la ceea ce se înregistrează la nivel 
național . 

1. Reducerea numărului accidentelor de circulație grave cu 0,5 % ; 
2. Asigurarea unor intervenții operative la apelurile semnalate prin SNUAU 112, 

limitând timpul intervenției sub 20 % ; 
3. Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului, diminuând acest 

gen de fapte în procent de cca. 0,5 % ; 
4. Reducerea numărului de sesizări stradale cu cca. 1 % având în vedere că în 

anul 2020 aceste fapte au fost deja reduse cu cca.38 % (un minus de 77 fapte 
față de 206 fapte câte au fost în anul precedent ) ; 

5. Asigurarea resursei umane de calitate prin specializarea/formarea 
profesională continuă a personalului ; 

6. Asigurarea cooperării interinstituționale între structurile MAI (IPJ GR.- IJJ 
GR-ITPF GR.) atât pe linia menținerii ordinii publice cât și pe linia gestionării 
problematicii din apropierea punctului de trecere a frontierei Giurgiu – Ruse 
; 

7. Creșterea vizibilității elementului de menținere a ordinii publice (poliție-
jandarmerie-poliție de frontieră) printr-o prezență activă în zonele aglomerate 
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și a celor predispuse la comiterea de fapte antisociale ( cu precădere mediul 
urban) ; 

8. Creșterea gradului de încredere a populației în structurile de menținere a 
ordinii și siguranței publice . 

 
 

        

 

 

 

PREȘEDINTE  ATOP, 

GAVRILĂ DUMITRU 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          SECRETAR  ATOP, 

                                                                                          Cons. Bortoș Mihaela 


