Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
Nr. 2/2022
Planul Strategic de Ordine Publică
al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila, pentru anul 2022
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 2022, care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de
unităţile de poliţie precum şi indicatorii de performanţă minimali.
Activitatea desfășurată de Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila în anul 2021 a fost influențată de
constrângerile bugetare de ordin logistic, atât pe partea de resurse umane cât și pe cea de echipamente de specialitate
precum și de contextul generat de pandemia COVID-19.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila consideră că un sprijin real, în eficientizarea activității desfășurate
de cadrele de ordine publică îl au cetățenii, oamenii obişnuiţi, care prin implicare activă, prin sesizări, prin furnizarea unor
informaţii care sunt utile polițiștilor, prin manifestarea responsabilităţii civice, în sensul de a da declaraţii atunci când asistă
la diverse evenimente, pot facilita soluționarea cu celeritate a multor fapte antisociale.
Prin intermediul Planului Strategic pentru anul 2022, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila stabilește o
conduită conform căreia poliţia braileană va acţiona performant şi va continua să fie deschisă şi responsabilă faţă de
întreaga comunitate, făcând tot posibilul ca cetăţenii să primească cele mai bune şi eficiente servicii de poliţie.
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CAPITOLUL I.
Obiective naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de activităţi al Ministerului
Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române
Obiective generale
În perioada 2021—2024 Ministerul Afacerilor Interne își propune atingerea următoarelor obiective generale:
1. Optimizarea instituțiilor MAI pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și societății, într-o manieră coerentă, guvernată de
principii solide și responsabilitate;
2. Creșterea gradului de protecție și de siguranță a cetățeanului și a comunităților având la bază dezvoltarea componentei
de cunoaștere concretizată printr-o prezență activă pe teren, precum și prin menținerea și îmbunătățirea unor legături și
interacțiuni solide și permanente cu membrii comunităților respective;
3. Consolidarea capacității de prevenție, intervenție și reacție a MAI pentru impunerea respectării legii;
4. Continuarea implementării concepției privind recrutarea, formarea și evoluția profesională a personalului MAI;
5. Accelerarea proceselor de simplificare administrativă și transformarea digitală a serviciilor publice și a procedurilor
interne de lucru.
Obiective specifice
I. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului
Îmbunătățirea siguranței cetățeanului este principala prioritate a MAI. În același context, căutarea persoanelor
dispărute, siguranța școlară, prevenirea delincvenței juvenile, combaterea violenței domestice, prevenirea agresiunilor de
natură sexuală, prevenirea și combaterea consumului de droguri și substanțe psihoactive, combaterea infracțiunilor de
mediu, a celor săvârșite în mediul online, precum și a infracționalității cu grad ridicat de impact emoțional și psihologic
reprezintă subiecte de interes direct pentru întreaga societate.
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Un accent deosebit va fi pus pe creșterea prezenței fizice a forțelor de ordine publică în mijlocul comunităților
pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru descurajarea acestui fenomen care afectează cetățeanul, astfel încât să fie
sporit sentimentul de siguranță și încredere.
MAI va aloca resursele necesare pentru a trata toate aceste subiecte și va urmări corelarea lor cu cele naționale și
internaționale referitoare la prevenirea și combaterea criminalității grave, a celei organizate și transfrontaliere, precum și a
celei cu impact negativ asupra bugetului național și european.
În lupta împotriva fenomenului infracțional, MAI va implementa sisteme informatice de monitorizare electronică a
agresorilor în domeniul violenței domestice, instrumente de analiză a informațiilor pentru combaterea pornografiei infantile,
precum și a infracțiunilor săvârșite în mediul online sau cu mijloace electronice.
Pentru eficientizarea acțiunilor de combatere a infracționalității în domeniul silvic, patrimoniului cinegetic și piscicol
și a altor infracțiuni de mediu, MAI va operaționaliza structuri unice specializate la nivelul Poliției Române și va intensifica
acțiunile comune de control cu alte instituții cu responsabilități în domeniu.
La nivelul Inspectoratului General de Aviație vor fi dezvoltate noi capabilități de suport aerian (SAOP) care să
asigure intervenția rapidă la evenimente din domeniul ordinii publice, inclusiv prin utilizarea aeronavelor fără pilot la bord.
II. Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență
MAI își va consolida capacitatea de prevenție și reacție imediată, va asigura creșterea rezilienței și pregătirii pentru
a face față dezastrelor și altor situații de risc, într-un mod adaptat la nevoile actuale.
Departamentul pentru Situații de Urgență se va consolida și își va dezvolta rolul de principală autoritate
responsabilă în gestionarea situațiilor de urgență și de protecție civilă, inclusiv prin preluarea în coordonare a Agenției
Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), pentru integrarea componentei navale în cadrul sistemului
situațiilor de urgență.
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Împreună cu instituțiile din coordonare, DSU va asigura dezvoltarea progresivă și continuă a capabilităților de
răspuns în situații de urgență și de protecție civilă, adaptarea mecanismelor de management al resurselor umane (sub
toate aspectele care vizează încadrarea, dezvoltarea, pregătirea, formarea și perfecționarea personalului din sistemul
național de urgență), creșterea rezilienței comunităților, dezvoltarea relației cu societatea civilă și a componentei de relații
internaționale în domeniul protecției civile.
România va continua să fie un partener de încredere și un furnizor serios și performant de protecție civilă la nivel
european și va accelera acțiunile de dezvoltare a capacităților de reacție și răspuns în situații de urgență.
III. Creșterea siguranței rutiere prin consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a încălcării legislației
rutiere
Atingerea acestui obiectiv presupune, din perspectiva competențelor MAI, intensificarea activităților de educație
rutieră și completarea legislației rutiere cu instrumente care să sancționeze comportamentul agresiv și iresponsabil.
De asemenea, MAI va avea în vedere dezvoltarea sistemelor moderne de monitorizare a traficului rutier.
Dincolo de funcția generală pe care acestea o îndeplinesc (suport pentru luarea unor decizii de dirijare a traficului
rutier), este necesar ca informațiile pe care le oferă să poată fi utilizate și pentru impunerea respectării legii. O astfel de
măsură, care va contribui decisiv la decongestionarea arterelor rutiere și la respectarea regulilor de circulație, poate avea
mai mulți beneficiari: participanții la trafic, comunitățile și unitățile administrativ-teritoriale.
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CAPITOLUL II
PRINCIPALELE OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL
STABILITE DE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRĂILA PE ANUL 2022
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

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

1.1. Eficientizarea activităţii de prevenire și
combatere a infracţiunilor contra persoanei, a
patrimoniului precum şi la regimul armelor,
muniţiilor şi substanţelor periculoase,
creşterea nivelului de siguranță rutieră şi
siguranță şcolară.

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

Termen de
realizare

31.12.2022
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1.1.2. Desfăşurarea de activităţi de combatere
a
infracţiunilor
contra
persoanei,
a
patrimoniului precum şi la regimul armelor,
muniţiilor şi substanţelor periculoase.
1.1.3. Organizarea de acțiuni pentru prevenirea
și combaterea principalelor abateri care
generează riscul rutier precum şi derularea
activităților specifice pe linie de educație rutieră.

31.12.2022

1.1.4. Efectuarea de activități preventive şi de
combatere a criminalităţii în zona instituţiilor
de învăţământ preuniversitar.
1.1.5. Prevenirea şi combaterea delincvenței
juvenile, a agresiunilor de natură sexuală și a
violenței domestice.
1.1.6. 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 și la evenimentele sesizate.

31.12.2022

1.1.7. Asigurarea unei intervenţii operative la
31.12.2022
apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112.
1.1.8. Intensificarea măsurilor din competența
structurilor de poliție în vederea limitării/
prevenirii răspândirii SARS-CoV2.

31.12.2022
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2. Prevenirea şi
combaterea criminalităţii
transfrontaliere;
destructurarea grupărilor
infracţionale

3. Asigurarea climatului
de legalitate mediului de
afaceri

2.1. Combaterea criminalităţii
2.1.1. Intensificarea acțiunilor comune la nivel 31.12.2022
transfrontaliere - îmbunătăţirea cooperării în național/ european cu structurile/ instituțiile/
domeniu.
autoritățile cu responsabilități în domeniu și
asigurarea unui mediu propice pentru schimbul
operativ de date și informații la nivel național,
regional, european și internațional.
2.2. Combaterea criminalității informatice

2.2.1. Eficientizarea activităților
criminalitatea informatică

privind 31.12.2022

2.3. Combaterea criminalității contra
patrimoniului

2.3.1. Identificarea şi destructurarea grupurilor 31.12.2022
infracționale specializate în comiterea de
infracțiuni contra patrimoniului

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

3.1.1. Organizarea de acțiuni pentru prevenirea 31.12.2022
și combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și
infracţiunilor care aduc atingere drepturilor de
proprietate intelectuală.
3.1.2. Desfășurarea activităților de cercetare 31.12.2022
penală în dosarele ce privesc fapte de evaziune
fiscală, contrabandă și infracţiuni care aduc
atingere drepturilor de proprietate intelectuală
3.1.3. Asigurarea recuperării prejudiciului în 31.12.2022
dosarele ce privesc fapte de evaziune fiscală şi
contrabandă.
3.1.4. Prevenirea și combaterea spălării banilor 31.12.2022
proveniți din infracțiuni economice
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3.1.5. Creșterea nivelului de recuperare/ 31.12.2022
asigurare a prejudiciilor în cauzele de spălare a
a banilor.
3.2. Prevenirea şi combaterea corupţiei

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

3.2.1. Identificarea și cercetarea infracțiunilor
de corupție şi a celor la regimul achizițiilor
publice

31.12.2022
31.12.2022

4.1. Eficientizarea managementului
resurselor umane, logistice şi financiare.

4.1.1. Stabilirea unui raport optim între 31.12.2022
resursele umane, logistice şi financiare alocate,
în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii
şi rezultatele aşteptate.

4.2. Toleranță zero la abaterile disciplinare

4.2.1. Întărirea imaginii Poliției Române prin 31.12.2022
conștientizarea respectării de către polițiști a
eticii și deontologiei profesionale

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

4.3.1. Îmbunătățirea comunicării publice și 31.12.2022
informarea corectă/ completă a cetățenilor

4.4. Creșterea calității serviciilor, reducerea 4.4.1. Desfășurarea activităților necesare în
birocrației și simplificarea procedurilorvederea asigurării unei bune relaționări cu
administrative
publicul

31.12.2022
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CAPITOLUL III
Indicatori de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc, stabiliti de Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Brăila, pentru anul 2022

1.

Reducerea numărului infracțiunilor sesizate la nivelul județului Brăila, față de media ultimilor 5 ani;

2.

Reducerea numărului accidentelor grave de circulație, față de media ultimilor 5 ani;

3.

Creșterea numărului de acțiuni preventive în zona unităților de învățământ, față de media ultimilor 2 ani;

4.

Creșterea numărului de acțiuni preventive, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, pentru prevenirea
infracțiunilor grave, săvârșite cu violență, precum și a infracționalității stradale, față de media ultimilor 2 ani;

5.

Creșterea numărului de activități de informare și prevenire în domeniul infracțiunilor de violență domestică,
față de media ultimilor 2 ani;

6.

Intervenții sub 10 minute la apelurile de urgență ale cetățenilor, în procent de minimum 90%, în mediul urban.
Modalitățile practice de realizare a indicatorilor de performanță minimali, ce vor fi adoptate sunt următoarele :

•

Analizarea permanentă a situației operative, corelarea eforturilor unității cu principalele probleme identificate în

diferite etape, precum și îndeplinirea atribuțiilor din competența structurilor de poliție, în funcție de contextul epidemiologic,
în vederea prevenirii și combaterii faptelor asociate evenimentelor circumscrise extinderii pandemiei de COVID -19;
•

Asigurarea prezenței în stradă a echipajelor de poliție (ordine publică și poliție rutieră);

•

Adaptarea permanentă a elementelor de dispozitiv în funcție de dinamica situației operative, pentru acoperirea

preponderentă a zonelor cu risc criminogen;
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•

Prevenirea și combaterea infracționalității și a accidentelor rutiere grave, prin acționarea pe două paliere :

desfășurarea de activități de impunere a legii (acțiuni tematice) și activități preventiv-educative (proiecte, campanii,
programe, întâlniri, etc.) la nivelul județului, inclusiv în unitățile de învățământ;
•

Desfășurarea de activități de investigare și cercetare penală în dosarele penale înregistrate cu autori necunoscuți

ori cunoscuți, după caz;
•

Cooperarea interinstituțională, pentru sporirea efectivelor din teren, îmbunătățirea capacității de intervenție,

schimbul de date și informații, împărtășirea de modalități de lucru/bune practici, etc.

CAPITOLUL IV
Elemente de buget și dotare la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila

a)

Elemente de buget:

-

Bugetul pentru anul 2022, la Titlul II “Bunuri și Servicii” este în sumă de 3.650.000 lei.

Bugetul alocat pentru anul 2021, la Titlul II “Bunuri și servicii” a fost în sumă de 4.612.380 lei, execuția
bugetară a anului 2021 fiind de 99,99%.

b) În domeniul asigurării mobilităţii terestre:
Inspectoratul de Poliție Județean Brăila are asigurate 246 de autospeciale din totalul de 437 cât reprezintă
necesarul mijloacelor de transport, iar în perioada următoare un număr de 42 vor parcurge etapele de casare.
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c) În domeniul administrării patrimoniului imobiliar:
Mijloacele de multiplicare au durata normală de funcționare îndeplinită, cele în exploatare asigurând doar
40% din nevoi, necesarul fiind de încă 15 buc. (valoare 225.000 lei).

d) În domeniul criminalistic:
Aparatele foto digitale în folosinţă necesare realizării cercetării la faţa locului sunt asigurate în procent de
11% din necesar, respectiv 24 din 226;
-

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

e) În domeniul comunicațiilor și informaticii:
- Calculatoare (stații de lucru) existente 608, necesare 1083, deficit 475(43,86%).

f) În domeniul asigurării cu echipament specific, necesar structurilor de intervenție rapidă, rutieră și ordine
publică, totalul necesar este de 250.000 lei.

PRESEDINTE ATOP BRAILA,
Dorel Vîlsan
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