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OBIECTIVE  NAŢIONALE  PRIORITARE 

 

 Pe parcursul anului 2017 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. 

 

OBIECTIVE  ŞI  PRIORITĂŢI  DE  INTERES  LOCAL 

 

 1. Siguranţa cetăţeanului : 

 Siguranţa stradală; 

 Prevenirea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor; 

 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. 

 

   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. 

 

        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 delicvenţei 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. 

 

 

 

 

     Cu  deosebită stimă, 

 

 

 

 

 
                            ÎMPUTERNICIT ŞEF AL INSPECTORATULUI,  

                                                     Comisar şef de poliţie          

                                             MUSCĂLESCU ION-CRISTIAN 
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I N F O R M A R E 
privind modalităţile practice preconizate în anul 2017 

pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă minimali şi          

resursele  materiale şi umane necesare în acest sens 
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INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL 

POLIŢIENESC 
 

1 - Creşterea gradului de siguranţă stradală, prevenirea delicvenţei 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. 

 

 
MODALITĂŢI PRACTICE PRECONIZATE PENTRU REALIZAREA INDICATORILOR DE 

PERFORMANŢĂ 

 

1. Creşterea gradului de siguranţă stradală, prevenirea delicvenţei juvenile şi a 

victimizării minorilor: 

În vederea  asigurării unui climat de siguranţă civică, poliţiştii vor desfăşura 

activităţi specifice pentru  prevenirea şi combaterea cauzelor care generează sau 

favorizează săvârşirea de fapte antisociale, în special cele stradale, participând în mod 

direct la pregătirea antiinfracţională a populaţiei, consilierea victimelor sau potenţialelor 

victime şi acordarea sprijinului pentru reintegrarea socială.  

Modalităţile de realizare ale acestui indicator de performanţă, sunt: 

- manifestarea de solicitudine la problemele ridicate de cetăţeni, precum şi 

operativitate  în intervenţii  pentru soluţionarea acestora; 

- monitorizarea potenţialelor victime ale faptelor antisociale, informarea acestora 

cu privire la măsurile de autoprotecţie şi stabilirea  unui sistem de comunicare şi 

intervenţie rapidă; 

      - includerea în consemnul agenţilor de siguranţă publică a unităţilor de învăţământ şi 

a  locurilor de cazare a elevilor; 

     - realizarea unei legături permanente cu conducerile unităţilor şcolare prin 

monitorizarea deplasării  elevilor spre şcoală ori domiciliu ; 

     - participarea poliţiştilor de proximitate la orele de dirigenţie şi la şedinţele cu 

părinţii şi prezentarea unor măsuri de pregătire antiinfracţională; 

     - participarea la întâlniri periodice cu cetăţenii (asociaţii de proprietari, unităţi 

şcolare.);  
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- organizarea unor acţiuni de informare în parteneriat  cu reprezentanţii 

comunităţii. 

2. Diminuarea  infracţionalităţii  în  domeniul silvic; 

Conform hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, reducerea fenomenului 

tăierilor ilegale reprezintă un domeniu prioritar, acest fenomen având un puternic impact 

mediatic, sens în care, autorităţile urmăresc îmbunătăţirea măsurilor de prevenire şi 

combatere specifice şi protejarea integrităţii fondului forestier. 

De asemenea, Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice, modificată şi completată prin OUG 51/2016, publicată în 

Monitorul oficial nr. 726 din 20 septembrie 2016, stabileşte atribuţii sporite în sarcina 

lucrătorilor de poliţie, constând în : 

-  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. 

 

3 - Eficientizarea acţiunilor în sistem integrat pentru diminuarea  infracţiunilor 

stradale sesizate; 

Este necesar constituirea unui dispozitiv de siguranţă publică eficient, care să 

contribuie la prevenirea infracţiunilor ce afectează viaţa, integritatea corporală sau 

patrimoniul persoanei (omoruri, tentativă de omor, vătămări corporale grave, tâlhării, 

violuri, furturi), ce se pot comite în locuri publice şi prezintă un pericol social ridicat 

datorită numărului mare de persoane ce pot fi victimizate. 

 În  mediul urban şi rural numărul elementelor de dispozitiv va fi adaptat în 

funcţie de evoluţia situaţiei operative înregistrate în fiecare zonă, cartier sau localitate. 

Repartizarea  în teren a efectivelor pe timpul nopţii se va realiza, în raport de localurile 

de divertisment şi recreere, zonele şcolilor, cartierele şi străzile, unde anterior s-au 

comis infracţiuni. 

 Dispozitivul pe timp de zi se va organiza în locurile aglomerate, a celor 

frecventate de minori, tineri, elevi, zonele, unde se valorifică bunuri sustrase ori se 

constituie grupuri infracţionale. 

 La nivelul secţiilor de poliţie rurale şi posturilor de poliţie comunale, se vor 

organiza permanent patrulări în locurile, traseele şi alte zone de acţiune, urmând a fi 

stabilite măsuri suplimentare în funcţie de evoluţia situaţiei operative.  



 4 

Se impune perfecţionarea sistemului de ordine publică prin analizarea temeinică a 

datelor şi informaţiilor, monitorizarea incidentelor sub aspectul cauzelor generatoare, 

condiţiilor favorizatoare, persoanelor implicate şi urmările socialmente periculoase 

produse. 

        Pentru realizarea acestui obiectiv, sunt necesare următoarele măsuri: 

      - redimensionarea dispozitivului de ordine şi siguranţă publică cu mobilitatea 

necesară de a interveni pentru aplanarea actelor de tulburare a ordinii publice; 

- aplanarea stărilor tensionate pentru a nu degenera în conflicte, prin medierea 

părţilor implicate; 

        - asigurarea unor servicii de calitate, bazate pe comunicare, cunoaştere reciprocă şi 

cooperare în soluţionarea problemelor; 

-  realizarea unei cunoaşteri reale a populaţiei, cu deosebire  în rândul persoanelor 

predispuse la comiterea de fapte antisociale, cât şi a mediilor cu risc criminogen; 

     - operativitate în soluţionarea cauzelor penale ce privesc agresiuni asupra elevilor; 

    - consilierea victimelor agresiunilor.  

 

  4. - Intervenţia cu celeritate la incidentele şi  apelurile semnalate de cetăţeni; 

Se impune îmbunătăţirea timpului de reacţie al poliţiştilor la intervenţiile  în cazul  

apelurilor primite prin SNUAU 112, cercetării la faţa locului, având în vedere că 

probele se alterează proporţional cu întârzierea prezenţei la locul infracţiunii. Creşterea 

intervenţiei contribuie substanţial şi la salvarea victimelor prin scoaterea rapidă din zona 

de acţiune a agresiunilor sau prin descarcerarea şi resuscitarea  de urgenţă a acestora. 

 Pentru acest lucru, se vor lua măsuri de operativitate a serviciului de intervenţie la 

evenimente, prin organizarea echipelor complexe, apte să intervină, atât în timpul 

programului,cât şi în afara acestuia. Se impune menţinerea în stare de funcţionare  şi 

alimentarea cu carburanţi a autospecialelor şi  celorlalte mijloace de transport destinate 

deplasării în teren. 

 Programul şi pregătirea lucrătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale vor fi 

adaptate la situaţiile specifice de manifestare a fenomenului infracţional, în scopul de a 

se realiza, în paralel cu activitatea de patrulare  în anumite zone de interes operativ, o 

mobilizare eficientă şi o deplasare rapidă în zonele unde ordinea publică a fost grav 

afectată. 

 Structurile de logistică şi comunicaţii-informatică vor asigura mentenanţa tehnicii 

de transmisiuni şi deplasarea autospecialelor în deplină siguranţă. 

Se va asigura personal specializat în vederea preluării rapide a apelurilor primite 

prin Sistemul  Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă - 112, cât şi a sesizărilor din 

teren privind săvârşirea de infracţiuni, şi acţionându-se pe principiul „cel mai apropiat 

poliţist de locul evenimentului intervine”. 

 

5. -  Reducerea infracţiunilor judiciare, în special  a celor contra patrimoniului 

Se va analiza  permanent evoluţia  situaţiei operative, în funcţie de aceasta 

urmând a se dispune măsuri de prevenire şi combatere a unor genuri de fapte  care se 

comit frecvent pe raza de competenţă. 

 Se vor repartiza efectivele în zonele cu risc criminogen pentru a se realiza 

protecţia antiinfracţională a cetăţenilor, cât şi a victimelor potenţiale. 

 Lucrătorii subunităţilor, ai secţiilor de poliţie rurale şi posturilor de poliţie 

comunale se vor implica  pentru realizarea unor activităţi preventive în municipii, oraşe 
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şi comune, ţinând cont de structura populaţiei, obiceiurile, tradiţiile şi alte elemente ale 

specificului local. 

 De asemenea, se va insista pe soluţionarea cu operativitate a cauzelor penale 

aflate în lucru, urmate de luarea unor măsuri preventive, având în vedere probele 

administrate, pentru fiecare participant la săvârşirea de infracţiuni. 

Se vor analiza faptele antisociale comise în zonele cunoscute cu risc criminogen 

şi modul în care serviciul poliţienesc a fost eficient sub aspectul prevenirii şi organizării 

măsurilor operative. Constatările făcute vor contribui la stabilirea orelor de intervenţie 

şi a efectivelor participante pentru menţinerea climatului de  siguranţă  publică. 

  Se vor avea  în atenţie locurile de tranzitare ale judeţului, adaptându-se  

dispozitivele de ordine şi siguranţă publică,în funcţie  de dinamica situaţiei operative. În 

acelaşi scop, se va menţine schimbul de date operative cu inspectoratele de poliţie 

judeţene limitrofe. 

 

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; 

Ţinând cont de gravitatea  actelor de evaziune fiscală, contrabandă, care prin 

modalităţile de manifestare, repetabilitatea acţiunilor şi cumulul prejudiciilor aduse 

bugetului de stat consolidat, în contextul socio-economic actual şi pe fondul acutizării 

efectelor crizei economice globale, afectează menţinerea ordinii publice şi drepturile şi 

libertăţile  cetăţenilor, la nivel judeţean se va acţiona în domeniile prioritare de 

intervenţie stabilite de către Grupul de Lucru Operaţional.  

Pentru menţinerea sub control a problematicii din acest domeniu   se impune: 

- Identificarea principalelor moduri de operare şi a fluxurilor de bunuri şi bani 

generatoare de evaziune fiscală; 

- Creşterea capacităţii instituţiilor de aplicare a legii în procesul de recuperare a 

prejudiciilor din domeniul evaziunii fiscale; 

-  Îmbunătăţirea schimbului de informaţii interinstituţional; 

- Monitorizarea locurilor cunoscute de producere, tranzit şi comercializare a 

produselor implicate în operaţiuni comerciale ilegale; 

Pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în aceste domenii, se impun  a  fi 

organizate acţiuni  comune, controale, supravegheri ale locurilor cunoscute cu grad ridicat 

de risc (antrepozite fiscale, pieţe, exploatări forestiere, etc.) împreună cu reprezentanţii 

ANAF, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, A.J.O.F.M., Vama Tg-Jiu. 

Este necesară, cooperarea permanentă cu structurile specializate pe linia obţinerii 

informaţiilor din domeniile prioritare, pentru depistarea persoanelor pretabile  şi 

combaterea acestor  genuri de infracţiuni  pe raza de competenţă.  

 

7. - Creşterea siguranţei participanţilor la traficul rutier şi combaterea 

ilegalităţilor în domeniul transportului de mărfuri şi persoane; 

În vederea realizării acestui indicator de performanţă se vor continua măsurile 

organizatorice necesare pentru: 

– diminuarea cauzelor şi condiţiilor generatoare de accidente, reducerea 

numărului şi a persoanelor decedate şi rănite grav; 

– menţinerea fluenţei circulaţiei şi creşterea siguranţei rutiere pe drumurile 

publice; 

– sporirea  calităţii  serviciului poliţienesc în slujba comunităţii; 
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- cooperarea permanentă cu instituţiile şi societăţile specializate în domeniu 

pentru menţinerea viabilităţii arterelor rutiere sub aspectul infrastructurii, semnalizării 

corespunzătoare a zonelor periculoase, restricţiilor şi intervenţiilor specifice pe timpul 

iernii;  

- conştientizarea opiniei publice privind dinamica şi consecinţele accidentelor 

rutiere;  

  -  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. 

 

8. – Creşterea  nivelului de încredere în serviciul poliţienesc; 

- Soluţionarea la timp şi în condiţii legale a cererilor, petiţiilor şi formularea de 

răspunsuri complete şi  bine documentate; 

- Primirea cetăţenilor în audienţă de către conducerea IPJ Gorj şi şefii structurilor 

teritoriale de poliţie, conform programului de audienţe. 

- Prevenirea şi combaterea  corupţiei în rândul personalului, la toate nivelurile şi în 

toate structurile. 

- Informarea corectă şi oportună a mass-mediei privind evoluţia situaţiei operative, 

vizând consolidarea imaginii instituţionale. 

 

9.- Dezvoltarea cooperării poliţieneşti pentru combaterea criminalităţii organizate 

şi destructurarea grupărilor infracţionale ; 

Libera circulaţie a persoanelor a determinat ca deplasările să nu mai fie 

monitorizate, impunându-se astfel, creşterea fluxului informaţional şi intensificarea 

colaborării cu celelalte poliţii europene. 

Este necesar  menţinerea în stare operaţională a aplicaţiilor ce vizează persoanele 

urmărite, încarcerate, autovehiculele furate, folosindu-se poşta electronică pentru 

transmiterea cu operativitate la unităţile similare din ţară şi la Biroul Naţional Interpol a 

datelor referitoare la persoanele căutate.  

La nivelul fiecărei subunităţi, secţii de poliţie rurale şi posturi de poliţie comunale 

se pot utiliza bazele de date, necesare cunoaşterii persoanelor ce se deplasează în spaţiul 

european pentru comiterea de infracţiuni. 

Activităţile de identificare a persoanelor pretabile cu preocupări în diferite 

domenii ale infracţionalităţii itinerante, în special trafic de droguri sau persoane, acte de 

prostituţie, acoperite prin efectuarea de deplasări sub pretextul unor munci sezoniere, 

vor fi intensificate şi diversificate.  

Datele referitoare la persoanele aflate în spaţiul european şi faptele comise vor fi 

transmise cu maximă operativitate prin sistemele interne de comunicaţii. 

În contextul aderării la spaţiul Schengen, ne revine responsabilitatea  alimentării  

cu date operative a  Sistemului Informatic Naţional Schengen, care se va conecta la 

unitatea centrală SIS. 

 Acest sistem informatic va permite accesul la semnalările cu privire la persoane 

şi obiecte pentru verificări la frontiere şi la autorităţile vamale. Se va asigura astfel, 

schimbul de informaţii la nivelul tuturor statelor membre Schengen, în cadrul cooperării 

poliţieneşti internaţionale. 
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10. - Creşterea gradului de eficienţă al serviciului poliţienesc prin  susţinerea 

unor proiecte de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; 

 Realizarea unei bune colaborării cu acest organism determină  stabilirea 

direcţiilor prioritare de acţiune ale Poliţiei, în funcţie de cerinţele comunităţii, prin 

participarea cetăţenilor la identificarea problemelor cu care se confruntă societatea. 

Cu ocazia şedinţelor desfăşurate în plen, pe comisii sau în cadrul informărilor 

anuale, şeful inspectoratului  va propune A.T.O.P măsuri pentru realizarea siguranţei 

cetăţenilor şi se vor organiza  consultări cu membrii comunităţilor locale privind 

priorităţile în domeniu. 

Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, precum şi a 

accidentelor rutiere se impune luarea tuturor măsurilor de creştere a gradului de 

siguranţă civică la nivelul comunităţilor locale şi a participanţilor la traficul rutier.  

 

 

 RESURSE MATERIALE NECESARE ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR DE 

PERFORMANŢĂ MINIMALI 

 

 Având în vedere că  fondurile alocate de la buget pentru anul în curs sunt reduse, cât 

şi urgenţa realizării unor obiective specifice  pentru îndeplinirea indicatorilor de 

performanţă minimali, este de strictă necesitate asigurarea de fonduri de la Consiliul 

Judeţean, în conformitate cu prevederile art.51, alin.1, lit. b, din Legea 360/2002, privind 

Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Pentru  îmbunătăţirea  timpilor  de  intervenţie la evenimentele semnalate de 

cetăţeni prin S.N.U.A.U 112, I.PJ  Gorj  a  solicitat  sprijin A.T.O.P în vederea   

achiziţionării  a  20 tablete cu acces la Internet pentru a fi montate pe autospecialele din 

dotarea Poliţiei municipiului Tg-Jiu. Aceste echipamente vor fi utilizate pentru 

identificarea cu exactitate a zonei unde urmează a se efectua intervenţia, precum şi  pentru 

localizarea prin GPS a autospecialelor care acţionează în teren, astfel încât să se 

direcţioneze patrula de poliţie cea mai apropiată de locul evenimentului. 

 

 

RESURSE UMANE NECESARE ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR DE 

PERFORMANŢĂ MINIMALI 

 

 

RESURSE UMANE INTERNE 

În vederea realizării în bune condiţii a indicatorilor de performanţă minimali se 

vor folosi 695 poliţişti operativi, din care 154 la reşedinţă 174 la Poliţia municipiului 

Tg-Jiu şi 367 la subunităţile teritoriale şi  secţiile de poliţie rurale, a căror activitate va fi 

coordonată de Serviciul  Ordine Publică.  

 

RESURSE EXTERNE 

Având în vedere diversele domenii în care Poliţia efectuează cercetări, 

complexitatea acţiunii infractorilor, cât şi necesitatea obţinerii unor concluzii de 

specialitate ori intervenţii calificate la faţa locului sau pe parcursul activităţilor 

poliţieneşti, este necesară continuarea colaborării cu alte instituţii de la care  beneficiem 

de sprijinul unor specialişti, după cum urmează: 
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*Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj şi Parchetele de pe lângă 

Judecătoriile Tg-Jiu, Motru, Tg-Cărbuneşti şi Novaci, în vederea supravegherii 

urmăririi penale; 

 

 

*Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Poliţia Locală: 

- întărirea dispozitivelor de ordine pe raza localităţilor; 

* Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru cercetări la faţa locului 

privind distrugeri prin incendiere; 

- salvări victime din locuri greu accesibile; 

*Asociaţiile şi corpurile de experţi: 

- concluzii de specialitate în constatări şi expertize contabile, tehnice; 

*Inspectoratul Teritorial de Muncă  Gorj: 

- acţiuni pentru combaterea ilegalităţilor în folosirea forţei de muncă; 

*Secţia  Drumuri Naţionale  Gorj, ARR, Registrul Auto Român: 

- acţiuni pe linie de poliţie rutieră; 

- acţiuni pentru identificarea autovehiculelor furate ori substituite la 

înmatriculare; 

*Direcţia Silvică Gorj: 

- acţiuni pe fondurile forestiere pentru prevenirea sustragerilor de material 

lemnos; 

- patrulări pe raza comunelor în echipe mixte(poliţişti şi jandarmi); 

*Societăţile de electricitate şi gaze: 

- prevenirea şi constatarea sustragerilor de energie; 

*Serviciul SALVAMONT: 

- constituirea de echipe cu poliţişti pentru căutarea persoanelor dispărute în 

special în munţi; 

- scoaterea din locuri greu accesibile a cadavrelor cu identitate 

necunoscută; 

*Barourile de avocaţi: 

- solicitare apărător pentru audieri de învinuiţi şi realizarea procedurii cu 

minori. 

 

 

     Cu  deosebită stimă, 
 

 

 

 

 

 

 

   ÎMPUTERNICIT ŞEF AL INSPECTORATULUI,  

                                                      Comisar şef de poliţie         

                                           MUSCĂLESCU ION-CRISTIAN 

 


