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                                                                                                                                        Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila 

Nr. 3/2020 

Planul  Strategic de Ordine Publica 

 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2020 

 

În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 şi pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populaţiei şi a celor rezultate 

din analiza situaţiei operative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judetul Braila, Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Brăila întocmeşte Planul strategic pentru anul 2020, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de 

unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali. 

Activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politie al Judetului Braila in anul 2019 a fost influentata de 

constrangerile bugetare de ordin logistic, atat pe partea de resurse umane cat si pe cea de echipamente de specialitate. 

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila considera ca un sprijin real, in eficientizarea activitatii desfasurate 

de cadrele de ordine publica il au cetatenii, oamenii obişnuiţi, care prin implicare activa, prin sesizari, prin furnizarea unor 

informaţii care sunt utile politistilor, prin manifestarea responsabilităţii civice, in sensul de a da declaraţii atunci cand asista 

la diverse evenimente, pot facilita solutionarea cu celeritate a multor fapte antisociale.  
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CAPITOLUL I.  

Obiectivele nationale prioritare, identificate in “Strategia Nationala de ordine publica 2015 – 2020” 

 
Strategia  naţională  de  ordine  şi  siguranţă  publică  2015-2020, urmăreşte eficientizarea sistemului de ordine 

publică şi siguranţă printr-o abordare  proactivă,  orientată  către  nevoile  de  securitate  în  serviciul cetăţeanului, precum  
şi  prin  asigurarea  unui  mediu  caracterizat  prin ordine,  libertate  şi  justiţie.   

Strategia  naţională  este  centrată pe perfecţionarea şi aplicarea riguroasă a cadrului normativ, menţinerea unui 
grad  ridicat  de  profesionalizare  a  personalului  şi  consolidarea instituţională a structurilor cu atribuţii în domeniul 
specific, urmărindu-se reducerea costurilor şi creşterea gradului de performanţă în prevenirea şi combaterea  fenomenului  
infracţional,  cât  şi  creşterea  gradului  de implicare  a  societăţii  civile în  prevenirea  şi  combaterea  fenomenului 
criminalităţii. 

Obiectivul general asumat de Ministerul Afacerilor Interne, prin adoptarea Strategiei Naționale de Ordine și 
Siguranță Publică 2015 –2020 este -  “ Creşterea gradului de siguranţă și protecție a cetăţeanului” avand ca direcții 
de acțiune: 

1.Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii și promovarea rolului activ al comunităţii şi 
cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică. 
2.Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei, a patrimoniului precum și la regimul armelor, 

munițiilor și substanțelor periculoase. 
3.Creșterea nivelului de siguranță rutieră, feroviară, navală și aeriană. 

4.Asigurarea protecției patrimoniului cultural național și al ecosistemelor naturale naționale. 
5.Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetățeanului. 

6.Creșterea capacității de intervenție și a mobilității structurilor de ordine și siguranță publică, în vederea asigurării unei 

reacții rapide și eficace în cazul producerii unor situații speciale și de criză. 
7.Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situațiilor speciale și de criză de ordine și siguranță publică și a 

consecințelor acestora. 
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CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL 
STABILITE DE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRĂILA PE ANUL 2020 

 

În  concordanţă  cu  obiectivele  naţionale  prioritare,  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila îşi propune 
pentru perioada următoare ca şi prioritate strategică la nivel local - Creşterea nivelului de siguranţă pentru  cetăţeni.   

Această  prioritate  strategică  va  fi  avută  în  vedere  în stabilirea  unor  obiective  vizând  creşterea  gradului  de  
siguranţă  şi protecţie  pentru  cetăţeni  prin  protejarea  patrimoniului,  protejarea persoanei şi siguranţa rutieră. 

În acest sens obiectivele recomandate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila pentru a fi avute în 
vedere de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila cu structurile de poliţie subordonate existente de la  nivelul  
fiecărei  unităţi  administrativ  teritoriale    precum  şi  de  către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila,  Inspectoratul 
pentru Situaţii de  Urgenţă  "Dunărea"  al  Judeţului  Brăila  şi  Poliţia  Locală Brăila, instituţii ce au calitatea de forţe de 
sprijin şi/sau complementare, care participă la planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei 
publice sub coordonarea Poliţiei Române sunt următoarele: 

Obiective generale Obiective specifice Direcţii de acţiune Termen de 
realizare 

1. Creşterea gradului de 
siguranţă şi protecţie 
pentru cetăţeni prin 
protejarea persoanei, 
protejarea patrimoniului, 
siguranţa stradală şi 
siguranţa rutieră 

1.1. Creșterea gradului de 
siguranță și protecție a 
cetățeanului 

 

1.1.1. Iniţierea şi implementarea de proiecte şi campanii 
destinate reducerii riscului de victimizare și de implicare 
în activități infracționale a populației 

31.12.2020 

1.1.2. Eficientizarea activităţii de combatere a 
infracţiunilor contra persoanei, a patrimoniului precum şi 
la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor 
periculoase. 

31.12.2020 
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1.1.3. Creşterea nivelului de siguranţă rutieră 

1.1.4. Prevenirea şi combaterea criminalităţii în zona 
instituţiilor de învăţământ 

1.1.5. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor stradale/a 
faptelor antisociale 

31.12.2020 1.1.6. Realizarea misiunilor de ordine publică, în 
concordanță cu obiectivele stabilite în cadrul proceselor 
de planificare, organizare, conducere și executare a 
misiunilor din competență. 

1.1.7. Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile 
telefonice prin S.N.U.A.U. 112. 

31.12.2020 

1.1.8.Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii 
structurilor de ordine şi siguranţă publică, în vederea 
asigurării unei reacţii rapide şi eficace, în cazul 
producerii unor situaţii de criză. 

31.12.2020 

1.1.9. Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a 
crizelor de ordine şi siguranţă publică şi a consecinţelor 
acestora. 

31.12.2020 

2. Prevenirea şi 
combaterea criminalităţii 
transfrontaliere; 
destructurarea grupărilor 
infracţionale 

2.1. Combaterea 
criminalităţii 
transfrontaliere - 
îmbunătăţirea cooperării în 
domeniu. 

2.1.1. Desfăşurarea de verificări şi investigaţii pentru 
soluţionarea cu celeritate a solicitărilor formulate de 
autorităţile altor state în cadrul asistenţei poliţieneşti 
internaţionale 

 

31.12.2020 
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 2.1.2. Formularea de cereri de asistenţă poliţienească 
internaţională în sprijinul cercetărilor efectuate în 
dosarele penale cu elemente de extraneitate  

31.12.2020 

2.2. Prevenirea şi 
combaterea traficului de 
persoane, inclusiv prin 
creşterea nivelului de 
conştientizare a categoriilor 
sociale vulnerabile şi a 
gradului de protecţie a 
victimelor traficului de 
persoane 

2.2.1. Creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei 
în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile 
traficului de persoane, prin realizarea de activități 
informativ-preventive în cadrul unor campanii derulate 
în unităţile de învăţământ sau alte medii vulnerabile, 
inclusiv în mediul on-line. 

 

 

31.12.2020 

2.3. Consolidarea 
frontierelor externe ale 
Uniunii Europene 

2.3.1. Asigurarea participării personalului la programele 
de pregătire specifice din ţară şi străinătate 31.12.2020 

2.4. Combaterea migraţiei 
ilegale  

2.4.1. Întărirea controlului legalității șederii cetăţenilor 
proveniți din state terțe pe teritoriul României și 
punerea în aplicare măsurilor de returnare şi a celor 
restrictive. 

31.12.2020 

3. Asigurarea climatului de 
legalitate mediului de 
afaceri  

 

3.1. Prevenirea şi 
combaterea evaziunii 
fiscale şi a altor forme ale 
criminalităţii economico-
financiare. 

3.1.1. Intensificarea activităţilor de cercetare pentru 
fapte de evaziune fiscală, contrabandă și infracţiuni 
care aduc atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală. 

 

31.12.2020 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Accelerarea măsurilor de prevenire şi combatere 
a evaziunii fiscale, concomitent cu reducerea economiei 
subterane şi generarea unui mediu de afaceri în care 
competiţia să se desfăşoare fără distorsiuni. 

 

31.12.2020 

3.1.3. Eficientizarea activităţilor de identificare şi 
indisponibilizare, în vederea confiscării a produselor 
infracţiunilor şi creşterea nivelului de recuperare a 
prejudiciilor în cauzele privind infracţiuni economico-
financiare şi de spălare a banilor. 

31.12.2020 

3.1.4. Combaterea infracţiunilor de spălare a banilor şi 
diminuarea cumulării şi transferării de fonduri obţinute 
ilegal, în străinătate. 

31.12.2020 

3.1.5. Accelerarea măsurilor de prevenire şi combatere 
a contrafacerii mărfurilor şi produselor din diferite 
domenii. 

31.12.2020 

3.2. Prevenirea şi 
combaterea corupţiei 

3.2.1. Abordarea comprehensivă a acţiunilor 
anticorupţie pentru promovarea unei gestionări 
coerente privind prevenirea şi detectarea practicilor de 
corupţie sau a conflictelor de interese. 

31.12.2020 

3.2.2. Dezvoltarea unor mecanisme eficiente de 
realizare a unor evaluări sistematice privind riscurile de 
corupţie în zonele considerate vulnerabile. 

31.12.2020 
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4. Asigurarea resurselor 
umane, a mijloacelor 
materiale, financiare şi 
informaţionale necesare 
dezvoltării şi menţinerii 
capacităţii operaţionale a 
Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Brăila 

4.1. Eficientizarea 
managementului resurselor 
umane, logistice şi 
financiare. 

4.1.1. Stabilirea unui raport optim între resursele 
umane, logistice şi financiare alocate, în funcţie de 
volumul şi complexitatea activităţii şi rezultatele 
aşteptate. 

31.12.2020 

4.1.2. Îmbunătăţirea comunicării publice, interacţiunii cu 
mass-media, organizarea de campanii de comunicare 
publică. 

31.12.2020 

4.2. Toleranță zero la 
abaterile disciplinare 

4.2.1. Întărirea imaginii Poliției Române prin 
conștientizarea respectării de către polițiști a eticii și 
deontologiei profesionale și apropierea de cetățeni 

31.12.2020 

4.3. Îmbunătăţirea 
proceselor decizionale şi 
creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor 
europene 

4.3.1. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare şi 
evaluare a serviciilor publice prestate de structurile 
I.P.J. Brăila şi corectarea derapajelor de la parametrii 
previzionaţi. 

31.12.2020 

4.3.2. Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor 
nerambursabile, în corelare cu obiectivele strategice 
instituţionale. 

31.12.2020 
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CAPITOLUL III 

Indicatori de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc stabiliti de Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Brăila pentru anul 2020 

 

 

 

1. Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în procent minim de 90%, în mediul urban; 

2. Reducerea infracţionalităţii sesizate faţă de anul 2019; 

3. Reducerea numărului de infracţiuni tâlhării stradale sesizate faţă de anul 2019; 

4. Reducerea numărului de infracţiuni de furt din auto sesizate faţă de anul 2019; 

5. Reducerea infracţiunilor sesizate în unităţile de învăţământ şi zona adiacentă acestora faţă de anul 2019; 

6. Reducerea numărului de accidente rutiere grave faţă de anul 2019. 
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CAPITOLUL IV 

Elemente de buget si dotare la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Braila 

 
 

a) Elemente de buget: 
 
- Bugetul la Titlul II “Bunuri și servicii”  pentru anul 2019  a fost în sumă de 3.049,25 mii lei, execuția bugetară 

a anului 2019 fiind de 99,99%. 
- Bugetul alocat pentru anul 2020, la Titlul II “Bunuri și servicii” este  în sumă de 1.445,66 mii lei.  
 

b) În domeniul asigurării mobilităţii terestre: 

- Inspectoratul de Politie Judetean Braila are asigurate 194 de autospeciale din 427 cât reprezintă necesarul 
mijloacelor de transport, respectiv 46%. Din cele 194 de autospeciale, un număr de 42 de autospeciale au 
îndeplinită norma de rulaj şi vechimea în vederea casării, dar din lipsa altor autospeciale, acestea încă mai 
sunt menţinute în exploatare cu costurile de întreţinere aferente, iar în perioada următoare, un număr de 21 
autospeciale vor parcurge etapele de casare efectivă. 
 

c) În domeniul administrării patrimoniului imobiliar: 

- Inspectoratul are în administrare un număr de 50 de imobile, dintre care 39 sunt reprezentate de posturile de 
poliţie comunale  şi o secţie de poliţie rurală, construite în anii 1970-1973, din materiale de construcţii 
specifice acelei perioade (tâmplărie lemn, tablă zincată, duşumea lemn). 

- Mijloacele de multiplicare au durata normală de funcţionare îndeplinită, cele în exploatare asigurând doar 
40% din nevoi, necesarul fiind de încă 15 buc. (valoare 195.000 lei). 
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 d) În domeniul criminalistic: 

- Aparatele foto digitale în folosinţă necesare realizării cercetării la faţa locului sunt asigurate în procent de 
10% din necesar, respectiv 21 din 236; 

- Truse criminalistice, existente 24 faţă de 106 (23%). 
 

 e) În domeniul comunicațiilor și informaticii: 

 - Calculatoare (stații de lucru) existente 544, necesare 1289, deficit 745 (57,79%). 

Din cele 544 calculatoare existente, 309 sunt mai vechi de 7 ani. 

 

f) În domeniul asigurării cu echipament specific: este asigurat necesarul cu echipamentul necesar. 

 

 

 

 

PRESEDINTE ATOP BRAILA, 

Dumitru Vaduva 


