INFORMARE TRIMESTRIALĂ A
AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ - JUDEŢUL GORJ
TRIM.I - 2018 –

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei
serviciului poliţienesc
Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi
promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate
publică.
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritorială de
ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.
Preşedintele reprezintă autoritatea teritorială de ordine publică, având în principal
următoarele atribuţii:
a) convoacă şi conduce şedinţele plenului;
b) coordonează activitatea comisiilor de lucru şi a secretariatului executiv;
c) prezintă trimestrial informări în şedinţele consiliului judeţean asupra activității ATOP și a
eficienţei serviciului poliţienesc;
d) coordonează elaborarea raportului anual asupra activităţii poliţiei.
Comisiile de lucru sunt următoarele:
a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii;
b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali;

c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului.
Comisiile se întrunesc lunar.
Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acţiune şi orice alte
documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajează autoritatea teritorială de ordine
publică în relaţiile cu terţii, se supun spre adoptare sau, după caz, spre aprobare plenului acesteia,
care se pronunţă în acest sens.
Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii este compusă din 5
membri, după cum urmează:

1. Valentin Popa

- consilier judetean - PRESEDINTE A.T.O.P

2. Draghiea Dumitru Decebal

- Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj

3. Malacu Iorgu Conatantin

-Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgență

Gorj
4.

Călinoiu

Ion

5. Urdea Florin

-

reprezentant

al

comunitatii

- Director executiv, Politia Locala Gorj

Comisia are următoarele atribuţii:
a) organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale
cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice şi, pe această bază, întocmeşte un
plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie;
b) monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea acesteia,
în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt
adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
d) la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează activitatea instituţiilor
învestite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente
inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de
subzistenţă etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii
desfăşurate;

e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în exercitarea
actului de prevenire a criminalităţii;
f) identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului poliţienesc.
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă
minimali este compusă din 5 membri, după cum urmează:
1.

Arjoca Sorin Gabriel

2.

Pavel Nelu

3.

Borcan

4.

Vasilescu

5.

-Subprefect
- reprezentant al comunitatii
Marius

-

Maria

consilier

judetean

consilier

judetean

-

Prunariu Mihai-Octavian

- consilier judetean

Comisia are următoarele atribuţii:
a) participă la elaborarea planului de activităţi prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002
şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc;
b) urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă, prezentând periodic informări în acest
sens în plenul autorităţii teritoriale de ordine publică;
c) recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă
publică;
d) atât la solicitare, cât şi din proprie iniţiativă se deplasează la sediile unităţilor de poliţie şi în
raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanţare;
e) elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;
f) elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa consiliului
judeţean şi care se dă publicităţii.
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi
drepturile omului este compusă din 5 membri, după cum urmează:
1. Milosteanu Gheorghe

- consilier judetean

2. Țambrea Eugen

- Seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean Gorj

3. Lăzăroiu Alin Constantin
4.

Bucălăete

5. Lorincz

Rozalia

- reprezentant Corpul National al Politistilor

Gheorghe
Doina

-

consilier

reprezentant

al

judetean
comunitatii

Comisia are următoarele atribuţii:
a) primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie, organizând în acest
scop audienţe;
b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face
recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori
de pieţe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de
alimentaţie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);
c) ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a siguranţei
bunurilor persoanei;
d) recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare faţă de
persoanele predispuse la încălcarea legii.
În trimestrul I al anului 2018, A.T.O.P. Gorj s-a întrunit în trei sedințe ordinare.
În ședința din 23 ianuarie 2018, desfășurată la sediul Colegiului Spiru Haret au participat și
reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj, cei ai Consiliului Județean al Elevilor,
precum și ai consiliilor locale ale elevilor din liceele din Gorj.
Tema întâlnirii a fost: ,,Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.’’
Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, Popa Valentin a explicat elevilor
rolul ATOP, iar reprezentantul I.P.J. Gorj a prezentat sub formă de slide-uri si imagini video,
informații și recomandări preventive .
Într-un dialog permanent polițiști-elevi, s-au atins principalele cauze ale delincvenței juvenile,
subliniind trăsăturile esențiale ale infracțiunii, rolul familiei și al școlii, lipsa de educație,
anturajul, accesul liber la filme si materiale multimedia cu caracter pornografic și violent.
A fost explicată răspunderea penală a minorului, dar și consecințele răspunderii penale, definind
și exemplificând totodată infracțiunile contra persoanei, contra libertății persoanei, contra
patrimoniului, șantajul, hărțuirea,distrugerea înșelăciunea, tâlhăria, furtul.
Elevii au ridicat problema siguranței mediului on-line.

Au fost făcute recomandări pentru prevenirea violenței stradale și elevii au fost sfătuiți să se
adreseze poliției indiferent de problemele apărute, dând asigurări că toate aceste teme vor face
obiectul ședințelor de dirigenție.
În ședința din 15 februarie, desfășurată la sediul Consiliului Județean a fost prezentat Planul
Strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2018 și Raportul asupra
eficienței serviciului polițienesc în anul 2017.
În baza atribuţiilor prevăzute de art. 18, lit. f, art. 19 din legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi art. 15, lit. f din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al A.T.O.P. aprobat prin HG nr. 787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Gorj a analizat modul în care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a organizat activităţile de
prevenire şi combatere a faptelor antisociale în anul 2017.
Cu ocazia analizei, s-au constatat următoarele:
Pe parcursul anului 2017 activitatea instituţiei a fost marcată de evenimente şi acţiuni
importante care au contribuit la asigurarea unui mediu de securitate cetăţenilor din judeţul Gorj,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite în Programul
de Guvernare pentru perioada 2017–2020 şi priorităţilor Poliţiei Române în domeniul ordinii
publice, respectiv:
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni;
 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere;


Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri;



Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare
dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a inspectoratului de poliţie judeţean Gorj.
Activitatea managerială a fost orientată pe eficientizarea modului de gestionare a resurselor

umane şi materiale pentru asigurarea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, combaterea
infracţionalităţii şi creşterea calităţii serviciului poliţienesc, fiind implementate următoarele
principii:


intervenţia operativă la solicitările cetăţenilor;



axarea activităţilor de constatare şi soluţionare pe calitatea actelor de procedură şi
complexitatea cauzelor;

 coordonarea integrată a poliţiştilor şi direcţionarea către principalele segmente de
criminalitate;



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;



aplicarea conceptului de management al calităţii.

Activităţile de prevenire s-au derulat în concordanţă cu cele 2 domenii de acţiune prioritară ale
Poliției Române:
 prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
 prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului,
La nivelul IPJ Gorj, în anul 2017 au fost iniţiate şi derulate 6 campanii pentru prevenirea
infracțiunilor, fiind organizate peste 600 de activităţi informativ-preventive, respectiv întâlniri,
dezbateri cu elevii, şedinţe cu părinţii, cu consilierii şcolari şi consilierii psihologici, conducerea
şi cadrele didactice în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, întâlniri cu beneficiarii
caselor de tip familial și centrelor maternale, beneficiarii activităţilor fiind peste 30.000 elevi,
părinții acestora și cadre didactice .
Activitatea de menţinere a ordinii publice pe raza judeţului s-a realizat în sistem integrat
împreună cu structurile de jandarmi din cadrul I.J.J. Gorj, în baza Planului Unic de Ordine şi
Siguranţă Publică, având ca scop:


creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului;



asigurarea măsurilor de ordine publică şi siguranţă civică în zona instituţiilor de
învăţământ;



întărirea dispozitivelor de menţinere a ordinii publice;



prevenirea şi combaterea furturilor şi tăierilor ilegale de material lemnos din fondul
forestier.



18 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei publice cu ocazia desfăşurării unor acţiuni
de protest;
În anul 2017, polițiștii rutieri au organizat și executat 3.362 acțiuni, urmărindu-se
acoperirea zonelor cu risc crescut de accidente și a sectoarelor de drum unde circulația
vehiculelor se desfășoară cu dificultate, atât în mediul urban, cât și în cel rural.
Cu aceste ocazii au fost constatate:



840 de infracţiuni pe linie de circulație rutieră, fiind aplicate 43.844 de sancțiuni
contravenționale, din care 42.010 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2002,
cu modificările şi completările ulterioare;



au fost reținute un număr de 3.882 permise de conducere și retrase 1.530 certificate de
înmatriculare, precum şi 268 perechi de plăcuţe cu numere de înmatriculare, pentru
diferite defecțiuni tehnice și nereguli constatate;



s-a dispus măsura suspendării dreptului de utilizare în cazul a 21 autovehicule, din care
15 cazuri pentru efectuarea în mod repetat de transport public de persoane fără a se deţine
autorizaţie taxi, iar 6 cazuri pentru lipsa licenţei de transport public de mărfuri.



626 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine cu ocazia manifestărilor sportive/
culturale;



202 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine cu ocazia manifestărilor comemorative şi
religioase ce au avut loc pe raza județului;



274 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine cu ocazia altor manifestări .
În anul 2017, polițiștii rutieri au organizat și executat 3.362 acțiuni, urmărindu-se
acoperirea zonelor cu risc crescut de accidente și a sectoarelor de drum unde circulația
vehiculelor se desfășoară cu dificultate, atât în mediul urban, cât și în cel rural.
Cu aceste ocazii au fost constatate:

•

840 de infracţiuni pe linie de circulație rutieră, fiind aplicate 43.844 de sancțiuni
contravenționale, din care 42.010 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2002,
cu modificările şi completările ulterioare;

•

au fost reținute un număr de 3.882 permise de conducere și retrase 1.530 certificate de
înmatriculare, precum şi 268 perechi de plăcuţe cu numere de înmatriculare, pentru
diferite defecțiuni tehnice și nereguli constatate;

•

s-a dispus măsura suspendării dreptului de utilizare în cazul a 21 autovehicule, din care
15 cazuri pentru efectuarea în mod repetat de transport public de persoane fără a se deţine
autorizaţie taxi, iar 6 cazuri pentru lipsa licenţei de transport public de mărfuri.
Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor, a delincvenţei
juvenile şi siguranţa celor care le frecventează, reprezintă preocupări primordiale ale

Poliţiei Române în fiecare an şcolar. Pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi
cadrelor didactice, poliţiştii au acţionat zilnic, efectuând:
-

10.362 activităţi;

-

7.823 patrulări;

-

2.582 şedinţe unde au fost abordate teme pentru prevenirea evenimentelor negative în
şcoli.
Statistic, la nivelul judeţului Gorj, în anul 2017, au fost sesizate 32 infracţiuni în
incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar ceea ce reprezintă o medie de 0,062
infracţiuni/unitate de învăţământ.
La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o creştere de 2,29 %, în anul 2017,
fiind sesizate 3.124 de infracţiuni, faţă de 3.054 în perioada similară a anului 2016.
Cele mai importante genuri care au înregistrat modificări în evoluţie sunt :

•

lovirea sau alte violenţe: + 4,91% (de la 1.568 înregistrate în anul 2016 la 1.645 în anul
2017);

•

infracțiuni contra libertății persoanei: -3,86% (de la 804 înregistrate în anul 2016 la 773
în anul 2017);

•

ameninţarea: - 6,15% (de la 732 înregistrate în anul 2016 la 687 în anul 2017);

•

vătămarea corporală: -66,67% (de la 6 înregistrate în anul 2016 la 2 în anul 2017);

•

violul : +39,13% (de la 23 înregistrate în anul 2016 la 32 în anul 2017);

•

actul sexual cu un minor: +161,90% (de la 21 înregistrate în anul 2016 la 55 în anul
2017);

•

violarea de domiciliu: -7,94 % (de la 126 înregistrate în anul 2016 la 116 în anul 2017).

•

Din analiza tendinţei generale a criminalităţii economico-financiare în anul 2017, a
rezultat faptul că la nivelul judeţului Gorj s-au menţinut principalele trenduri manifestate
în anul precedent și s-a pus un accent deosebit pe documentarea şi cercetarea activităţii
infracţionale în cauzele complexe, care prejudiciază grav bugetul de stat şi pe recuperarea
prejudiciului cauzat.
Cea de-a treia ședință a avut loc pe 28.03, în staţiunea Rânca , unde s-a desfășurat și un
amplu exerciţiu cu forţe şi mijloace organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Gorj. Exerciţiul a avut la bază un cutremur urmat de o avalanșă și un incendiu dar și
turiști rămași blocați sub dărâmături.

Au fost implicate structurile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă din cadrul
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, personalul cu funcţii de conducere
din cadrul ISU Gorj, precum şi personal operativ din cadrul Detaşamentului de Pompieri
Târgu-Jiu, Detaşamentului de Pompieri Motru şi Gărzii de Intervenţie Novaci ,
reprezentanți ai Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean, Serviciul Salvamont Gorj, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Gorj, Filiala
Crucea Roşie Gorj, Secţia Drumuri Naţionale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
Obiectivele exercițiului au fost: verificarea viabilităţii documentelor operative ale
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj; verificarea modului de cooperare între
forţele participante la exerciţiu şi stabilirea căilor de perfecţionare a acestei activităţi;
organizarea, desfăşurarea şi coordonarea acţiunilor de salvare şi acordarea primului ajutor
persoanelor afectate de evenimentul produs, verificarea viabilităţii Planului Roşu de
Intervenţie al judeţului Gorj; verificarea pregătirii pentru intervenţie a unităţilor
participante; verificarea concepţiei de acţiune stabilită prin Planul Organizării şi
Desfăşurării Exerciţiului; pregătirea psihologică a efectivelor și acordarea asistenţei
medicale de urgenţă prespitalicească.

PREȘEDINTE ATOP,
VALENTIN POPA

SECRETAR EXECUTIV,
Mareș Hermina Daniela

