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OBIECTIVE NAȚIONALE PRIORITARE
În anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj va avea în vedere continuarea
activităților stabilite în Planul de activități al I.P.J Gorj, document elaborat în baza Planul de
activități al Inspectoratului General al poliției Române pentru anul 2019, conform prevederilor
art. 4, alin. 7, din Dispoziția Inspectorului General al Poliției Române nr. 91/2019, privind
aprobarea Metodologiei referitoare la planificarea și evaluarea activității structurilor din
cadrul Poliției Române, respectiv îndeplinirea următoarelor obiective:
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa
transporturilor.
 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii
destructurarea grupărilor infracţionale.

organizate

şi

transfrontaliere,

 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.

De asemenea, activitatea specifică va fi orientată pe eficientizarea modului de gestionare
a resurselor umane şi materiale pentru asigurarea gradului de siguranţă şi protecţie a
cetăţenilor și combaterea infracţionalităţii, fiind implementate următoarele principii:
 coordonarea integrată a poliţiştilor şi direcţionarea către principalele segmente de
criminalitate;
 intervenţia operativă la solicitările cetăţenilor;
 promovarea unui management proactiv al activităţilor operative, de anticipare şi
prevenire a criminalităţii;
 responsabilizarea personalului pentru îndeplinirea standardelor profesionale şi a
criteriilor de evaluare a performanţelor;
 axarea activităţilor de constatare şi soluţionare pe calitatea actelor de procedură şi
complexitatea cauzelor;
 aplicarea conceptului de management al calităţii.
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OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL
Siguranța cetățeanului


Obiective Specifice
 Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și patrimoniului;
 Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, violenței în
familie;
 Siguranţa traficului rutier.
Activități concrete :

- Iniţierea şi implementarea la nivel regional/local a unor proiecte şi campanii destinate
reducerii riscului de victimizare și de implicare în activități infracționale a populației;
- Dezvoltarea parteneriatului interinstituţional şi cu societatea civilă pentru
eficientizarea activităţilor de prevenire a criminalităţii;
- Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi
patrimoniului în mediul rural;
- Eficientizarea activităţilor de investigare şi cercetare în cauzele penale privind
infracţiuni de mare violenţă cu autori necunoscuţi;
- Derularea unor acţiuni la nivel județean pentru prevenirea
și combaterea
infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor
periculoase;
- Organizarea de acţiuni pentru combaterea principalelor abateri care generează riscul
rutier, având în vedere concluziile analizelor privind dinamica accidentelor de circulaţie,
precum şi Calendarul T.I.S.P.O.L;
- Continuarea colaborării cu R.A.R., I.S.C.T.R. şi C.N.A.I.R., pentru organizarea unor
acţiuni tematice, inclusiv de tip M.A.C.O., care vor viza starea tehnică a vehiculelor,
legalitatea desfăşurării transporturilor rutiere publice de mărfuri şi persoane, respectiv starea
de viabilitate a drumurilor;
- Derularea unor campanii de educație rutieră prin desfășurarea de activități specifice
și participarea polițiștilor rutieri la orele de educație rutieră, care se desfășoară la nivelul
unităților de învățământ în clasele primare, în scopul conştientizării de către minori a
riscurilor la care se expun în situaţia nerespectării regulilor de circulaţie;
- Dezvoltarea cooperării interinstituţionale cu instituţiile publice cu atribuţii în
domeniile silviculturii şi pisciculturii;
- Investigarea şi cercetarea cauzelor privind infracţiuni la regimul protejării
patrimoniului cultural - naţional;
- Organizarea de acţiuni la nivel județean, pentru identificarea şi recuperarea de bunuri
culturale mobile care fac obiectul comerţului ilegal;
- Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a criminalităţii în zona instituţiilor
de învăţământ preuniversitar;
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- Derularea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii infracţiunilor
stradale/a faptelor antisociale;
- Perfecționarea managementului în domeniul ordinii publice, cu accent pe garantarea
drepturilor și libertăților cetățenești, prin optimizarea proceselor de planificare, organizare,
conducere și executare a misiunilor din competență;
- Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112;
- Antrenarea structurilor şi subunităţilor de poliţie prin exerciţii de alertare în vederea
trecerii în scurt timp la îndeplinirea misiunilor specifice cu întreaga capacitate operaţională;
- Elaborarea unor planuri de măsuri şi de acţiune, în funcţie de cerinţe şi evoluţia
situaţiei operative;
- Realizarea fluxului informaţional-operaţional pentru gestionarea evenimentelor şi
misiunilor şi asigurarea suportului decizional.
- Desfășurarea activităților specifice în vederea asigurării unui climat de ordine și
siguranță publică pe perioada desfășurării alegerilor locale 2020 și desfășurării scrutinului
electoral pentru alegerea membrilor Parlamentului României;
Identificarea şi destructurarea grupărilor infracţionale:
Obiective specifice :





Destructurarea grupărilor infracționale care generează conflicte stradale
sau sunt specializate în comiterea de infracțiuni grave sau cu moduri de
operare deosebite.
 Creşterea capacităţii operaţionale pentru prevenirea, anticiparea şi
combaterea infracţiunilor comise de grupările infracționale nestructurate .
 Îmbunătăţirea cooperării în domeniul combaterii criminalităţii
transfrontaliere.
 Activități concrete:
-

Identificarea grupărilor infracționale și documentarea activităților ilicite în vederea
tragerii la răspundere penală a membrilor acestora și destructurarea grupării ;
Cooperarea cu alte structuri cu atribuții în domeniu în vederea obținerii de date despre
membrii grupărilor identificate;
Desfăşurarea de verificări şi investigaţii pentru soluţionarea cu celeritate a solicitărilor
formulate de autorităţile altor state în cadrul asistenţei poliţieneşti internaţionale;
Efectuarea cu celeritate a activităţilor dispuse de procurorii de caz în delegările date în
cadrul ordinului comun de anchetă;
Formularea de cereri de asistenţă poliţienească internaţională în sprijinul cercetărilor
efectuate în dosarele penale cu elemente de extraneitate sau pentru documentarea
activităților infracționale ale cetățenilor români suspecți de comiterea unor fapte cu
caracter transfrontalier;
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-

Asigurarea schimbului de date şi informaţii pentru localizarea şi prinderea urmăriţilor
internaţionali de interes reciproc ;
Desfăşurarea de campanii de informare și activități preventiv - educative în unităţile de
învăţământ;
Asigurarea mentenanţei pentru sistemele I.P.J Gorj, precum şi a interoperabilităţii
acestora cu SINS/SIS, SIRENE si INTERPOL;
Finalizarea documentaţiei de acreditare şi realizarea inspecţiei de securitate a sistemelor
informatice, respectiv reacreditarea lor.

Asigurarea mediului de afaceri

Obiective specifice :
 Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a altor forme ale criminalităţii
economico-financiare.
 Dezvoltarea cooperării interinstituționale pe linia activităților de urmărire
penală și în domeniul combaterii evaziunii fiscale și fraudelor vamale
 Activități concrete:
- Efectuarea activităţilor de cercetare penală în vederea documentării formelor complexe
de criminalitate economică și înregistrării de dosare penale pentru cercetarea
infracțiunilor din domeniul investigării criminalității economice;
- Identificarea zonelor de interes din punct de vedere economic, cu accent pe segmentele
care, datorită importanței la nivel național, pot fi destabilizatoare prin afectarea lor de
către acțiunile concertate ale grupurilor de interese;
- Iniţierea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, urmărindu-se în
principal:
o finalitatea judiciară, măsurile preventive dispuse și recuperarea prejudiciului;
o prevenirea şi combaterea contrabandei şi comerţului ilegal cu ţigarete şi produse
din tutun, alcool şi băuturi alcoolice;
o prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere drepturilor de
proprietate intelectuală;
- Desfășurarea de acţiuni de amploare pentru combaterea fraudelor la regimul achizițiilor
publice, a corupției și a conflictului de interese;
- Prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale din domeniul comerţului cu mărfuri
destinate exportului;
- Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracţiuni
economico-financiare şi de spălare a banilor;
- Desfășurarea de activități comune privind cooperarea între structurile A.J.F.P și I.P.J
Gorj, pentru eficientizarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale și fraudelor
vamale.
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Asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale
ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj.
 Obiective specifice:
 Eficientizarea managementului resurselor umane, logistice și financiare.
 Îmbunătăţirea proceselor decizionale şi creşterea capacităţii de absorbţie a
fondurilor europene.
 Activități concrete:
-

Asigurarea implementării strategiilor și politicilor de resurse umane, evaluarea
necesităților și dinamicii de personal la nivelul inspectoratului;
Organizarea, potrivit competenței, de concursuri/examene pentru încadrarea cu personal
a posturilor vacante din cadrul inspectoratului;
Creşterea gradului de mobilitate necesar îndeplinirii misiunilor de ordine şi siguranţă
publică;
Îmbunătăţirea gradului de dotare cu mijloace specifice;
Asigurarea finanțării activităților desfășurate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin
I.P.J. Gorj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
Întărirea disciplinei cadrelor și coordonarea activităților de pregătire profesională a
personalului în domeniul legislației;
Îmbunătăţirea comunicării publice și a interacţiunii cu mass-media;
Monitorizarea, evaluarea şi cuantificarea activităţilor din domeniul cazierului judiciar
desfăşurate prin intermediul ROCRIS - Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar
Român;
Cooperare permanentă, sistematică şi eficientă cu alte instituţii ale statului, dar și cu
unităţi economice cu capital public sau organizaţii non-guvernamentale;
Continuarea demersurilor în cadrul apelului de proiecte POR /2018/3/3.1/B/2/SV – Axa
prioritară 3 a POR – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, privind accesarea
fondurilor nerambursabile pentru obiectivul „Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei
clădirii sediului Poliției Municipiului Tg. Jiu” din cadrul I.P.J. Gorj. Din punct de
vedere al conformității administrative și eligibilității, Cererea depusă pentru finanțarea
acestui proiect a fost admisă, în prezent, proiectul fiind în etapa de precontractare .
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INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC
- Creşterea gradului de siguranţă stradală, prevenirea delincvenţei juvenile şi a
victimizării minorilor ;
- Eficientizarea acţiunilor în sistem integrat pentru diminuarea infracţiunilor stradale
sesizate;
- Intervenţia cu celeritate la incidentele şi apelurile semnalate de cetăţeni;
- Reducerea infracţiunilor judiciare, în special a celor contra patrimoniului;
- Dezvoltarea cooperării poliţieneşti pentru destructurarea grupărilor infracţionale
nestructurate;
- Combaterea faptelor de evaziune fiscală, a contrabandei cu produse accizabile care
afectează siguranţa mediului de afaceri, precum şi creşterea procentului de recuperare a
prejudiciului;
- Creşterea siguranţei participanţilor la traficul rutier şi combaterea ilegalităţilor în
domeniul transportului de mărfuri şi persoane;
- Identificarea și scoaterea din circuitul ilegal al armelor și munițiilor letale sau neletale;
- Diminuarea infracţionalităţii în domeniul silvic;
- Menţinerea trendului descendent al infracţiunilor sesizate;
- Menţinerea trendului descendent în cazul infracţionalităţii stradale şi al infracţionalităţii
judiciare;
- Menţinerea trendului descendent privind infracţionalitatea comisă cu violenţă;
- Creşterea gradului de eficienţă al serviciului poliţienesc prin susţinerea unor proiecte
de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
BUGETUL ȘI DOTAREA POLIȚIEI
În actualul context legislativ, socio-economic şi evoluţia fenomenului infracţional,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj îşi propune, în continuare, cu sprijinul Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Gorj, asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării şi menţinerii
capacităţii operaţionale ale unității de poliție, pentru creşterea siguranţei cetăţenilor,
prevenirea şi combaterea criminalității și adoptarea unei politici de transparenţă în procesul
apropierii de comunitate.
Astfel, solicitările privind sprijinul A.T.O.P, în achiziționarea unor bunuri materiale
necesare îmbunătățirii și creșteri calității serviciului polițienesc, vor face obiectul unor
solicitări punctuale, în funcție de necesități.

PREŞEDINTE A.T.O.P

VALENTIN POPA

ȘEF I.P.J GORJ,
Comisar şef de poliţie
DRĂGHIEA DUMITRU DECEBAL
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