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Plan Strategic 

cu privire Ia prioriteilile siguranţel persoanei i ordinii publice al 

Autorit ăţ ii Teritoriale de Ordine Publia lalotnita pentru anul 2023 

În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea ş i func ţ ionarect Poliţ iei 

Romiine, cu modificdrile ş i com_pleteirile ulterioare, Autoritatea Teritorialei de Ordine Publicd 

intocmeste Planul Strategic anuctl care cuprinde principalele objective ce trebuie indeplinite de 

unitdţ ile de poliţ ie, precum ş i indicatoril de performanţd minimali pentru serviciul poliţ ienesc. 

Acest Plan Strategic formulectzd o vizizme a Autoritci ţ ii Teritoriale de Ordjne Publicei, 

conform ceireia poliţ ia ialomiţ eanci va acţ iona performant ş i va continua sti fie deschisei ş i 

responsabilei fard de intreaga comunitate, feicdnd tot posibilul pentru ca tort cetciţenii se primeascd 

cele mai bune ş i eficiente servicii de poli ţ ie. 

Urmare a activitclţ ilor specifjce desfeisurate pe parcursul anului 2022, precum sj a 

consultdrii instituţ illor cu atribuţ il in asigurarea clirnatului de liniste pubł ică , A.T.O.P Ialomi ţa 

va elabora Planul Strategic in conformitate cu prevederile cap. IV din HG nr. 787/2002 in scopul 

asigurdrii bunei desfdsureiri ş i eficientizdrii activit ăţ ii serviciului poliţ ienesc pentru anul 2023. 

Prezentul plan îşl propune să  con tureze calk ş i mijloacele de acţ iune pentru diminuarea 

pentru eficientizarea 	structurilor poliţ iei in cooperare cv cele ale 

jandarmeriei si ale altor autoriteiţ i cc concurd la respectarea legalitdrii in sistem integrat. 

Pentru realizarea planului de acţ iuni pentru anul 2023 s-a avut in vedere evoluţ ia 

principalilor indicatori statistici fnregistrari in any! 2022, la nivelul Inspectoratului de Poliţ ie 

Jude Jean Ialomiţ a. 

Planul strategic anual va cuprinde urmeitoarele capitole: 

	

I. 	Obiectivele na ţ ionale prior/tare, identificate in Pro gramul de guvernctre ş i in Planul 

de activitciţ i al Ministerului Afacerilor Interne si al Poliţ iei Romdne; 

Obiectivele  i priorittiţ ile de interes local; 

Indicatorii de performanţd minimali pentru serviciul poli ţ ienesc; 

	

IV 	Bugetul ş i Dotarea Poliţ iei, Cu specificarea alocaţ iilor bugetare $i a nevoilor de 

suplirnentare a acestora din surse extrabugetare 
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CA 11ITOLUL I 

OBIECTIVELE NATIONALE PRIORITARE 

Prevenirea  i combaterea 	 precum rezolvarect problemelor de siguranta 

publicei constituie un obiectiv comun cii tuturor institutiilor cu atributii  în domeniu, reducerea 

faptelor antisocictle necesitcl un efort comun, aceste pro bleme depinzeind de colaborarea a mai 

multor institutii care, actionand conjugat, pot oferi ceteitenilor un nivel sporit de sigurantd. fn 

acest sens se trnpune o colaborare strcinsei intre institutii, intdrirea relatiei cu cetateanul. 

Obiectivele specifice aufost identificate astfel; 

• Obiectivul fundamental it reprezintei cresterea continua a gradului de sigurantii a 

ceteiteanului at& in medial rural, cett si în mediul urban; 

• Cresterea gradului de sigurantei ş i protectie pentru cetciteni prin protejarea persoanei 

ş i patrimonialui, prevenirea ş i cornbaterea infractianilor comise in uniteitile de 

inveitamant ş i asigurarecz gradului de siguranta in incinta zona adiacentei acestora; 

• Cresterea sigurantei rutiere pe drumurile publice din judeptl Ialomita. 

Pentru realizarea plc-undid de actiuni pentru anal 2023 s-a avut îu veciere evolutia 

principalilor indicator! statistic! in 11 lam* din anal 2022 la nivehtl Inspectoratului de Politie 

Judeteem Icdomita. 

În cele 11 luni ale anultti 2022, la nivehtl Inspectoratului de Politie Judetean Ialomitct, au 

fast sesizate 6.735 de infractiuni, cu 698 mai multe deceit in perioada similarei a anului trecut 

(6.037) cea ce reprezintei o crestere cu 12%. 

INFRACTIUNI URBAN Evolutie Evolutie RURAL Evohi ţ ie Evolutie 

SESIZATE 20221  procentuaki 20221  procentuaki 

2021 202272021 202212021 
2021 

2021 2022 2021 2022 

TOTAL'  3.012 3.414 +402 +13% 3.014 3.313 +299 +10% 

1 - ec. - fin. 294 340 +46 +16% 211 155 -56 -27% 

2 - jud. 1,984 2.177 +193 +10% 2.039 2.379 +340 +17% 

3 - alai nat. 734 897 +163 +22% 764 779 +15 +2% 
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r 2022 6735  

-603.7 

Infrac. Total 

Dupd locul sdvdr,ş irii celor 6.735 de infracţ iuni sesizate în aunt 2022, comparativ en cele 

6.037 de infracţ iuni sesizate in aceeasi perioadd a anului trecut, situaţ ict se prezintcl astfel: 

Defalccind pe principalele tipuri de infracţ iuni judiciare se constatd 
D in cele 11 hini ale anuhti 2022, an fast sesizate 2.461 de infracţ iuni contra 

patrimoniului, cu o crestere de 159 infracţ iuni faţ cl de perioada sirnilarci a anului 

trecut (2.302), ceea ce reprezintd o crestere cu 797o. 

cele 2.461 infracţ iuni contra patrimoniului sesizate 36,54% din totalul 

infracţ iunilor sesizate nivelul Inspectoratului de Politic Adel:can lalomi ţa (6.735 

infracţ iuni). 

CAPITOLUL  II  
PRINCIPALELE OBJECTIVE PRIORIT4 TIDE INTERES LOCAL 

Planul Strategic pentru anul 2023 formuleazd a viziune a Autorita ţ ii Teritorictle de Ordine 

Publicd conform cdreia Ins_pectoratul de Poliţ ie Jude/can Ialomiţ a va manifesta receptivitate, 

deschidere ş i responsabilitate fard de intreaga comunitate, va acţ iona conform competen ţ elor 

mater/ale ş i teritoriale, prin activitdţ i ş i acţ iuni specifice, pentru cresterea gradului de 

siguranţd civicd i securitate public& eficientizarea serviciului poli ţ ienesc, în mediul urban si 

rural. 

In cele 11 luni ale anutui 2022, au fost sesizate 1.060 inftac ţ iuni stradale, en 64 mai multe 

deceit in perioada similara a anului trecut (996) ceea cc reprezintd o crestere en 6%. 
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Dupci mediul uncle acestea s-au comis 486 (45,84%) sunt in mediul urban, cu o sccidere de 

14 infractivni ş i 574 ( 54,16%) Cu o crestere de 78 infractiuni in mecliul rural comparativ cu anul 

2021 

În perioada supusei analizei, în incinta ş i zona adiacentcl unitc4ilor de invc-Igimeint 

preuniversitar, au fost sesizate 50 infracţ iuni, en 38 de infractiuni mai multe deccit in aceeasi 

perioadci a anului 2021.(12). 

Dintre cele 50 de infractiuni sesizate, 43 au fost in incinta unit'citilor de invcitc7mcint si 7 

in zona adiacentei unitcltilor de inveircirnant preuniversitar 

Au Kolar 2022/2023 	An  Kolar 2021 12022 

1. Fapte penaie sesizate 
	

2. in incinta unit ă Wor de 
	

3. În  zona adiacentS 
TrivSt ă iniSnt 

In  ceea cc privege siguranta traficului rutier se constata o craytere a numcirului 

accidentelor grave de circulafie. Chiar dacc7 au fast dep use eforturi sustinute din partea 

efectivelor rutiere, pe raza judefulni s-an produs 52 accidente grave de circulatie (+5), urrnarile 

acestora constand in 43 persoane decedate (+10) ş i 23 rciniţ i gray (-5). 
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Aeciderite 
grave 

Decedati Rarliti gray 

Eti 2022 112021 

  

Principcdele cauze de producere ale acestora cut fOst: 

„depeiş 'irect neregulamentarci „ pe fondul ceireta s-au produs 4 accidente  grave, 

so/date cu 10 persoane decedcite st 5 rdnite gray; 

• „alte preocupetri  în timpul mersului„ pe fonclul ceirora s-cm produs 4 accidente 

grave, so/date cu 4 persoane decedate; 

• „traversare neregulamentard pietoni„ filnd inregistrate 3 accidente, so/date cu 

decesul a 3 persoane 

CAPITOLUL HI 
• IN ICATO I BE PERFORMANTI MINIMALI PENT1?U USE ł  VICIUL POLITIENESC 

Autoritatea Teritorialc7 de Ordine Publicc7 lalornita stabileste pentru evcductrea 

performantelor in atingerea obiectivelor propuse urmeitorli indicatori de performantei 

• perfectionarea sistemului integrat tie mentinere a ordinii pub/ice, imbunateitirect 

standardelor de interyentie ş i eficientizarea actiunilor politiei; 

prevenirect  i combaterea fctptelor de evaziune fiscalti i contrabandei cu produse din 

tutun; 

• identificarea ş i documentarea activităţ ii membrilor unor grupeiri infractionale,  in vederea 

destructurcirii acestora ipreveniriifapte1or care ar putea genera conflicte stradale; 

• intensificarea activiteitilor pentru  dim inuarea faptelor cu violentei, cu accent pe 

infractiunile de loviri sctu alte violente, inclusiv a conflictelor violente intre grupurt marl 

de persoane; 

• prevenirea  i combaterea accidentelor rutiere grave, pentru reducerea a consecintelor 

acestorct; 
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• prevenirect ş i combaterea delicventei juvenile si a victimizeirii minorilor ş i asigurarea 

anal climat de liniste ş i sigurantei in co1i si în zona scolilor prin reducerea gradului de 

victimizare a elevilor ş i reducerea nurneiruhci de infractori; 

D imbuneiteitirea parteneriatului interinstitutional, dezvoltarea coopereirii public-privat; 

• imbuneiteitirea imaginii politiei ş i cresterea nivelului de transparentei in relatiile en mass- 

media si en societatea 

CAPITOL UL IV 

Bugetul ş i Dotarea Poli(iei, 

en specificarea alocatiilor bugetare si a nevoilar de suplimentare a acestora 

din surse extrahugetare 

Autoritcttea Teritorialif de Ordine Public& Ialomita va identifica permanent noi 

posibilităţ i pentru fmbzineiteitirea nivelului de ordine ş i sigurantei publicei Ia nivelul judetului 

Ialomita tinad cant de prerogativele legale din Legea nr. 21872002 privind organizarea ş i 

functionarea Politiei Romeine, cu modificeirile ş i completdrile ulterioare 

Pentru continuarea clezvolteirii ş i modernizeirii institutionale In domentul ordinii publice 

este necesarel derularea unor programe firtantate si din fonduri extrabugetare 

PRE INTE, 

Aipp Ia mita 

ii PETRE 
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