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OBIECTIVE NAŢIONALE PRIORITARE

Pe parcursul anului 2018 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj îşi propune să
îndeplinească sarcinile prevăzute în documentele programatice, cu incidenţă în sfera de
activitate poliţienească, continuându-se măsurile specifice pentru realizarea obiectivelor
ce revin Poliţiei Române, respectiv:
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi
siguranţa transporturilor.
 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere,
destructurarea grupărilor infracţionale.
 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.


Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a
Poliţiei Române.

Priorităţile strategice identificate se vor concretiza în rezultate care să contribuie
la crearea unui sentiment de siguranţă al cetăţeanului şi vor stabili direcţiile de acţiune ale
Poliţiei în acest an.
Activitatea instituţiei va fi orientată spre obiective clare, măsurabile şi reale.
Obiectivele strategice vor fi implementate prin acţiuni care să asigure stabilitate,
continuitate în acţiuni şi posibilitatea evaluării periodice a stadiului realizării acestora.
În acest mod, cetăţenii vor cunoaşte direcţiile prioritare şi modalităţile prin care
serviciile publice poliţieneşti vor fi realizate.
Realizarea obiectivelor propuse presupune conştientizarea poliţiştilor cu privire
la aşteptările cetăţenilor de a beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate, în cadrul
căruia resursele avute la dispoziţie să fie gestionate eficient.
Prin elaborarea acestui document se oferă managementului poliţienesc o viziune
unitară de concentrare a eforturilor şi de responsabilizare pe linia modului în care aceste
priorităţi vor fi implementate, precum şi rezultatele obţinute.
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OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL

1. Siguranţa cetăţeanului :
 Siguranţa stradală, protejarea persoanei și patrimoniului;
 Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, violenței în
familie;
 Siguranţa traficului rutier.
- Organizarea de acţiuni în sistem integrat în zonele identificate cu risc criminogen
în vederea diminuării criminalităţii stradale sesizate;
- Creşterea capacităţii operative a structurilor de ordine publică din mediul urban şi
rural la intervenţiile sesizate prin S.N.U.A.U. 112;
- Sporirea măsurilor de protecţie a elevilor şi combaterea violenţei în şcoli şi
zonele adiacente şi derularea de acţiuni cu reprezentanţii I.S.J. Gorj pentru prevenirea şi
combaterea absenteismului şcolar;
- Soluţionarea cu celeritate a plângerilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la
fapte sau evenimente cu impact asupra siguranţei stradale ;
- Redimensionarea dispozitivelor de ordine publică la secţiile de poliţie rurale
pentru combaterea infracţionalităţii şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor.
- Executarea de acţiuni pe principalele artere de circulaţie din judeţ, pentru
prevenirea şi combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, cât şi a respectării
legalităţii transportului de mărfuri şi persoane ;
- Iniţierea de programe preventive în colaborare cu autorităţile locale şi societatea
civilă, precum şi derularea unor activităţi de informare şi educaţie rutieră vizând
reducerea riscului de victimizare a participanţilor la traficul rutier;


2. Identificarea şi destructurarea grupărilor infracţionale:

 Destructurarea grupărilor infracţionale care generează conflicte stradale şi a
celor care comit infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite.
-Monitorizarea activităţilor desfăşurate de grupările infracţionale organizate,
destructurarea şi tragerea la răspundere penală a membrilor acestora;
-Acţiuni de combatere a infracţiunilor grave sau cu moduri de operare
deosebite şi de conştientizare a pericolului pe care îl reprezintă acest fenomen;
- Constituirea unor grupuri de lucru în vederea analizării datelor şi realizarea
conexiunilor pentru prevenirea si combaterea unor anumite genuri de fapte cu legături
infracţionale interjudeţene.
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3. Asigurarea mediului de afaceri
Combaterea evaziunii fiscale;
Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului;
Asigurarea unui cadru concurenţial corect;
Asigurarea justei cheltuiri a banului public.

- Intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale în
domeniile prioritare de manifestare ale acestui fenomen, prevăzute de Hotărârea CSAT
nr. 69/2010 şi şi Decizia nr. 1 a Grupului de Lucru Interinstituţional la nivelul judeţului
Gorj, Grupul de Lucru Operaţional;
- Orientarea modului de acţiune al poliţiştilor de profil pentru prevenirea
infracţiunilor contra patrimoniului, combaterea corupţiei, criminalităţii în domeniul
achiziţiilor publice, a produselor accizate (tutun,alcool,cafea);
- Organizarea de acţiuni în pieţele agroalimentare, târguri, depozite en-gross şi
zonele adiacente, pe linia combaterii comercializării şi importării de produse
contrafăcute şi Legea 12/1990 rep., privind activităţile comerciale ilicite.
- Activităţi specifice pentru depistarea fraudelor economice vizând rambursările
ilegale de TVA, TVA intracomunitar, spălarea banilor obţinuţi din contrabandă şi
evaziune fiscală;


4. Prevenirea sustragerilor de material lemnos

Conform PLANULUI COMUN DE ACŢIUNE întocmit la nivel naţional între
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Regiei Naţionale
a Pădurilor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor desfăşura următoarele
măsuri:
- Organizarea de filtre rutiere, concentrate pe arterele care încadrează zonele cu risc
criminogen în domeniul silvic, tranzitate de mijloacele de transport material lemnos;
- Derularea unor activităţi de control specifice, împreună cu celelalte instituţii
participante, pe principalele drumuri care converg către ieşirile din judeţul Gorj;
- Verificarea documentelor conducătorilor auto, ale vehiculelor, precum şi cele
privind legalitatea transportului de material lemnos;
- Efectuarea de controale la societăţile care depozitează material lemnos sub
aspectul verificării provenienţei, depozitării, înregistrării şi valorificării acestuia, conform
competenţelor;
- Efectuarea de verificări în triajele de cale ferată împreună cu reprezentanţi ai
C.F.R. în ceea ce priveşte legalitatea transporturilor de material lemnos efectuate pe calea
ferată;
- Verificarea respectării de către emitenți a prevederilor legale privind modul de
eliberare și completare a documentelor de proveniență și de însoțire a materialelor
lemnoase;
- Controlul centrelor de sortare, prelucrare și depozitare și al instalațiilor de
transformat lemn rotund și controlul comercializării materialelor lemnoase privind
legalitatea funcționării și a documentelor impuse de normele legale în domeniu conform
competențelor.
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5. Creşterea calităţii serviciului poliţienesc

 Creşterea nivelului calitativ în domeniul cercetării penale;
 Perfecţionarea pregătirii profesionale a poliţiştilor, îndeosebi în domeniul
legislaţiei penale modificate.
- Adoptarea unei politici de transparenţă în procesul apropierii de comunitate;
- Orientarea pregătirii profesionale continue a poliţiştilor în domeniul legislaţiei
penale actualizate;
- Organizarea unor module de pregătire continuă la nivelul managementului
operaţional;
- Reorganizarea fluxului informaţional și intensificarea acţiunilor mediatice şi
promovarea unui marketing de imagine adecvat obiectivelor propuse;
- Creşterea calităţii serviciului poliţienesc,soluţionarea cu celeritate a cererilor şi
petiţiilor, primirii în audienţă şi consilierii cetăţenilor.
- Consolidarea parteneriatului poliţie-comunitate şi derularea activităţilor
prevăzute în programele şi protocoalele de colaborare.
- Cooperare permanentă, sistematică şi eficientă cu alte instituţii ale statului, dar și
cu unităţi economice cu capital public sau organizaţii non-guvernamentale.
INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL
POLIŢIENESC
1 - Creşterea gradului de siguranţă stradală, prevenirea delincvenţei juvenile
şi a victimizării minorilor ;
2- Diminuarea infracţionalităţii în domeniul silvic;
3 - Eficientizarea acţiunilor în sistem integrat pentru diminuarea
infracţiunilor stradale sesizate;
4 - Intervenţia cu celeritate la incidentele şi apelurile semnalate de cetăţeni;
5- Reducerea infracţiunilor judiciare, în special a celor contra
patrimoniului;
6- Combaterea faptelor de evaziune fiscală, a contrabandei cu produse
accizabile care afectează siguranţa mediului de afaceri, precum şi creşterea
procentului de recuperare a prejudiciului;
7- Creşterea siguranţei participanţilor la traficul rutier şi combaterea
ilegalităţilor în domeniul transportului de mărfuri şi persoane,
8- Creşterea nivelului de încredere în serviciul poliţienesc;
9- Dezvoltarea cooperării poliţieneşti pentru combaterea criminalităţii
organizate şi destructurarea grupărilor infracţionale ;
10- Creşterea gradului de eficienţă al serviciului poliţienesc prin susţinerea
unor proiecte de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
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BUGETUL ȘI DOTAREA POLIȚIEI
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj îşi propune în continuare eficientizarea
capacităţii operaţionale a structurilor de poliţie pentru creşterea siguranţei cetăţenilor,
prevenirea şi combaterea criminalității, creşterea calităţii serviciului poliţienesc şi
dezvoltarea unei politici de transparenţă în relaţia cu comunitatea.
Instituția dispune de bugetul și resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite.
Pentru optimizarea și îmbunătățirea condițiilor și climatului de lucru, precum și
pentru creșterea gradului de siguranță al cetățeanului, s-a solicitat achiziționarea pentru
anul 2018, cu sprijinul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, a următoarelor
echipamente :
I.
Structura de prevenire
- Cameră video – 1 buc – 1.500 lei;
- Flyere – 20.000 buc – 4.000 lei;
II.
Structura de investigații criminale
- Cameră video – 3 buc – 4.500 lei;
- Reportofon – 5 buc – 2.500 lei;
III.
Structura Arme Explozivi și Substanțe Periculoase
- Dispozitiv optic cu vedere pe timp de noapte (binoclu) -1 buc – 7.000 lei;
IV. Criminalistic
- Cameră foto – 2buc – 3.000 lei;
V.
Relații publice (purtător de cuvânt)
- Telefon mobil – 1 buc – 2.000 lei;
- Multifuncțional (imprimantă și scanner) – 1 buc – 1600 lei;
Total sumă necesară achiziționării bunurilor solicitate – 26.100 lei.

PREŞEDINTE A.T.O.P

ÎMPUTERNICIT ŞEF AL INSPECTORATULUI,
Comisar şef de poliţie

VALENTIN POPA

DECEBAL DUMITRU DRĂGHIEA
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