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PLAN STRATEGIC
anual, cu privire la obiectivele care trebuie realizate de Inspectoratul de
Politte Judetean Valcea §i indicatorii de performanta minimali pentru anul

2009
Anul 2008 a fost caracterizat de consistenta eforturilor Inspectoratului de
Politie Judetean Valcea de a aduce la indeplinire obiectivele asumate de tara
noastra fata de forurile reprezentative ale Uniunii Europene, indeosebi pe cele
privitoare la capitolul Justine ~i Afaceri Interne.
in calitate de garant al drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului,
de aparator al ordinii ~i linistii publice, al proprietatii publice ~i private, ce-si
propune ca activitatea sa se alinieze normelor Uniunii Europene in vigoare,
Inspectoratul de Politie Judetean Valcea i~i va continua eforturile de
modernizare ~i augumentare a eficientei propriilor actiuni.
in acest context, activitatea Inspectoratului, in anul 2009, va fi focalizata
pe atingerea urmatoarelor obiective strategice:
reducerea fenomenului crirninalitatii in general ~i
manifestat in scoli ~i pe strada in special.
- cresterea gradului de siquranta publica a cetateanului
- continuarea descentralizarii functiilor politienesti
- lmbunatatirea calitatii serviciului politienesc.
- cre~terea gradului de incredere a populatiei in politie.
- combaterea criminalitatii organizate.

al

celui

Prin realizarea acestor obiective se urrnareste edificarea unei organizatii
politiene§ti moderne, transparente §i sociabile, care sa perrnita dezvoltarea

arrnonioasa a relatiilor interumane ~i sa vegheze la rnentinerea unui climat
adecvat de ordine ~i siquranta publica.
Activitatea Inspectoratului Judetean Valcea este ~i trebuie sa fie
guvernata de respectarea principiilor ce stau la baza orqanizarii si desfasurani
activitatii oricarei institutii politienesti moderne:
-Principiul respectarii drepturilor si libertatil fundamentale ale ornului.
-Principiul leqalitatii,
-Principiul contidentialitatit
-Principiul echidistantei.
-Principiul proportionalitatii.
-Principiul transparentei ~i apropierii de comunitate.
-Principiul prioritatii rnasurilor preventive, Tnaintea celor coercitive.
-Principiul descentratizaru.
-Principiul responsabilitatii Tn exercitarea actului de autoritate
politieneasca.
-Principiul profesionaltzarii Tn toate domeniile de activitate.
-Principiul cooperarii ~i utilitatii socia Ie.

Prezenta mai activa si vizibila a aqentilor de siquranta publica si a
lucratorilor politiei de proximitate In strada, printre cetateni, popularizarea
constanta a modului de utilizare a apelului de urqenta 112, In momentul
constatarii unei fapte de natura a leza vreuna dintre valorile protejate de lege,
vor avea ca scop imediat reducerea factorului infractionalitate.

o

constants a activitatii politienesti 0 va constitui necesitatea scaderii
timpilor necesari pentru a ajunge la locul faptei ~i a lua primele rnasuri pentru
restabilirea ordinii, urmarindu-se ca, Tndeosebi la nivelul municipiilor ~i oraselor
judetului, sa se scada timpii operativi la 10 minute de la sesizare - pana la
sosirea echipei operative; astfel, se previne distrugerea unor urme ~i mijloace
de proba care sa ajute la identificarea autorilor faptei sau la probarea vinovatiei
persoanelor care au comis faptele.
Solicitudinea la primirea ~i Tnregistrarea petitiilor si sesizaritor cetatenilor
ca ~i operativitatea solutionarii acestora Tn termenul legal, vor avea ca rezultat
cert creseterea Tncrederii opiniei publice Tn factorul reprezentat de politie.

SERVIREA COMUNITATII

Reducerea fenomenului crirninalltatli ~i cresterea gradului de siquranta
publica a cetateanului
a fost ~i rarnane ~i pentru anul 2009 una din
coordonatele prioritare a activitatii lucratorilor din cadrul Inspectoratului de
Politie Judetean Valcea.
De aici nevoia de a constientiza populatia cu pnvire la necesitatea
cunoasterii ~i respectarii legislatiei, cooperarf active cu politistil, prezenta activa
in mijlocul cetatenilor a lucratorilor de politie, desfasurarea unor activitaf avand
ca scop stoparea unor actiuni ale elementeleor infractoare.
in contextul necesitatii apropierii politiei de comunitate, de cetateni, se
propun a fi efectuate urrnatoarele :
- prezenta activa ~i permanents a politistilor de proximitate in zonele date in
cornpetenta, in vederea cresterii responsabilitatit acestora pentru solutionarea
operativa ~i de calitate a solicltarilor cetatenilor ;
- cresterea eficientei aqentilor de proximitate ~i a aqentilor de siquranta publica
Tn subunitatlle ~i in zonele de cornpetenta Tn care i~i destasoara activitatea ;
preqatirea ~i instruirea aqentilor de politie de siquranta publica ce i~i
desfasoara activitatea Tn comunitati multietnice .
Pentru organizarea ~i desfasurarea activitatilor de prevenire si combatere
a fenomenului lnfractional vor fi atrase orqanizatii nonguvernamentale ~i institutii
publice prin :
- continuarea activitanlor prevazute Tn protocoalele ~i parteneriatele
incheiate cu Inspectoratul $colar Valcea, Directia de Sanatatea Publica Valcea,
Cabinetele psihopedagogice din unitatile de invatamant etc.
- organizarea de actiuni comune cu reprezentantii administratiei publice
locale, actiuni care sa alba ca scop solutionarea problemelor ridicate de
comunitate, referitoare la siquranta cetatenilor ~i abuzurilor Tndreptate impotriva
acestora;
activitati si actiuni comune, Tn vederea derularii programelor de
prevenire a cnminalitatii in domeniul traficului ~i consumului de droguri, violentei
domestice, traficului de persoane, delincventei juvenile ~i infractiunilor contra
partimoniului.

APARAREA COMUNITATII
COMBATEREA FENOMENUlUI INFRACTIONAl

Actiunile si masurile Tntreprinse pentru reducerea criminalitatii
comunitatii au ca scopuri :

~i

apararea

identificarea ~i anihilarea elementeleor pretabile sa cornita fapte
grave, cu violenta, Tndreptate Tmpotriva cetatenilor, furturi de ~i din auto, din
locuinte sau societati comerciale, avand moduri de operarea deosebite ~i
vizand avutul privat ;
identificarea ~i combaterea fenomenului infractional Tndreptat
Tmpotriva bugetului statului ~i intereselor legale ale acestuia ;
- prevenirea coruptiei din sistemul sanitar prin actiuni ~i controale ;
intensificarea actiunilor de prevenire a ileqalitatilor din domeniul
vamal, al Dreptului de autor, pe linia prevenirii contrafacerii unor produse
prevenirea comiterii de ileqalitati In domeniul feroviar, comise cu
ocazia derularii unor contracte de prestari servicii, dezmernbrarli ~i valorificaru
unor active, inchirierii spre exploatare a unor utilaje ;
Asigurarea prezentei permanente a politistilor In zonele de
responsabilitate ~i orientarea activitatii efectivelor de ordine publica pentru
prevenirea crirninalitatn stradale ~i a celei din scoli In special, vor duce /a
asigurarea unui c1imat de siquranta civica optim ~i se va realiza prin:
- atragerea societatilor de paza si protectie ca ~i a efectivelor de polltistl
comunitari la activitaf organizate in comun pentru prevenirea ~i combaterea
fenomenului tnfractional, pentru extinderea pazei ~i supravegherii unor obiective
~i locuri vulnerabile din cartiere, scoli, strazi neiluminate, zone aglomerate,
parcari, etc.
reactualizarea Planului de ordine publica la nivelul judetului, Tn
conformitate cu concluziile desprinse in urma evaluarii situatiei operative, tlnand
cont ~i de recornendanle A.T.O.P., pentru a se putea contracara eficient factorii
de rise la adresa ordinii publice.
Perfectionarea cooperaru cu Comandamentu/ Judetean de Jandarmi
Valcea ca ~i cu celalate componente care opereaza pe teritoriul judetului, prin
organizarea de controale, in comun, pe raza localitatilor urbane ~i rura/e, tinand
cont atat de datele existente cat ~i de evolutia infractionalitatii, urrnareste
scaderea fenomenului infractlonal ~i cresterea Tncrederii populatiei .
in mediul rural, cu ocazia executarii sarcinilor stabi/ite prin planurile
comune de rnasuri, se va urrnari aplanarea starilor conflictuale ~i prevenirea

.
unor fapte reprobabile precum furturile de animale ~i pasari, de produse
agrico/e de pe camp, de produse petro/iere din conductele magistrale de
transport, de subansamble si sisteme de iriqatii, de material lemnos, prevenirea
~i combaterea actelor de braconajul piscico/ si cinegetic etc.
Pentru indeplinirea obiectivului general de « Crestere a f1uentei circu/atiei
§i a sigurantei pub/ice », Politia rutiera a urrnarit asigurarea unei prezente active
in strada
a mijloacelor tehnice moderne ~i a iucratorilor sai precum ~i
diversificarea ~i intensificarea activitatilor de prevenire.
Incisivitatea modului de actiune a politiei rutiere, corespunzator evolutiei
situatiei operative ~i modificartlor conjuncturale, are la baza organizarea de
actiuni ~i controale vizand prevenirea tncalcarii normelor de circulatie pe
drumurile publice; scopurile imediate ar fi reducerea numarului de accidente
soldate cu rnorti ~i raruti grav, diminuarea abaterilor comise de participantii la
trafic, scaderea nurnarului partlcipantilor la trafic identificati sub influenta
alcoolului.
Planificarea si desfasurare de actiuni, monitorizari si controale lrnpreuna
cu reprezentantii Autoritatii Rutiere Rornane ~i ai Consiliului Judetean Valcea,
urmareste identificarea si scoaterea din trafic a autovehiculelor cu deficiente
tehnice sau a celor care nu indeplinesc conditiile legale de transport (licenta de
transport sau executie, autonzari necesare etc) ori de a circula pe drumurile
publice din Romania.
Informarea oportuna ~i obiectiva a opiniei publice cu pnvire la evolutia
traficului rutier, efectuarea de actiuni specifice de prevenire a victimizaru
populatlel si identificarea zonelor de rise ridicat de victimizare rutiera, au ca scop
diminuarea accidentelor rutiere soldate cu victime.
Pentru ca actiunea de prevenire a evenimentelor rutiere sa-si atinqa
scopul, colaborarea cu Inspectoratul $colar Judetean Valcea se va intensifica
astfel ca programul de educatie rutiera in scoli sa fie corespunzator si eficient.
In activitatea de cercetare penala, prioritare sunt respectarea drepturilor ~i
qarantiilor procesuale ale cetateanului ca si cre~terea eficientei finalltatii
judiciare, fiind necesar ca dosarele si planqerile penale ale cetatenilor sa se
solutioneze in termenullegal.
Aceste prioritati legate de activitatea desfasurata de lucratorf de politie
judiciara nu pot fi indeplinite decat printr-o colaborare permanenta ~i activa cu
parchetele care supravegheaza, Indrurna ~i controleaza activitatea de cercetare
penala.

._----
increderea cetateanului in institutia politiei rornane nu poate sa creasca
decat in contextul indepartarf totale a cazurilor de coruptie in randul politistilor, ;
in acest sens se impune monitorizarea permanents a modului cum fiecare
politist lsi desfasoara activitatea, planqerile si sesizarilor cetatenilor pe aceasta
linie fiind solutionate cu precadere.
Asigurarea transparentei in relatia cu mass-media, odata cu stabilirea
unor relatii stranse bazate pe incredere reciproca, ca ~i cresterea calitatii
activitatilor de relatii cu publicul nu se pot face decat printr-o mediatizare
oportuna ~i obiectiva a activltatii inspectoratului, prin toate mijloacele mass
media, a cornpetentelor conferite de lege, a cazuisticii serviciilor operative
Invitarea reprezentantilor mass-media la actiunile desfasurate de lucratorn
din cadrul I.P.J. Valcea, cu efective rnarite, pentru prevenirea si combaterea
starii infractionale starii lnfractionale din judet, organizarea de briefing-uri ~i
conferinte de presa, asigurarea docurnentarii ziaristilor cu ultimele cazuri de
interes, ca ~i asigurarea prezentei factorilor de conducere din I.P.J. Valcea la
actiuni publice sau cu impact mediatic, vizeaza tocmai atingerea unui deziderat
al Politiei Romans - transparenta modului de actiune al politiei , astfel tncat
cititorii sa cunoasca atlt realizarile cat ~i impedimentele de care politistii se
lovesc in activitatea lor.
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Valcea spriiina I.P.J. Valcea in
demersul sau de ({ a lupta impotriva infractionalitatii si a proteja oamenii»
prin asigurarea bunei desfasurari ~i sporirea eficientei servicului politienesc.
Un prim rezultat I-a reprezentat Acordul de parteneriat incheiat in anul
2004, intre Consiliul Judetean Valcea ~i I.P.J. Valcea, pentru implementarea
programului {{ Pentru comuniteie-impreune cu ceteienii », care s-a concretizat
in cresterea eficacitatii serviciului politienesc ~i lntaririi ordinii publice in [udetul
Valcea.
In cadrul acelui acord, I.P.J. Valcea a beneficiat de un ajutor financiar in
surna totala de 2 miliarde lei ROL.
Deoarece programul si-a dovedit eficienta ATOP Valcea a propus
rnentinerea lui, supraveghindu-se, permanent, aplicarea actiunilor stipulate in
anexa Hotararii nr. 1, adoptata in plenul ATOP la data de 24.05.2005.
in acest sens, s-a propus prevederea in bugetul de venituri ~i cheltuieli
pentru anul 2006 a sumei de 65500 lei RON, din care au fost achizitionate 6
motoscutere pentru politia de proximitate din municipiile [udetului, care au
totalizat 36.000 lei RON, un proiector necesar Politiei de proximitate din mun.
Rm. Valcea, in valoare de 4.500 lei RON ~i a 10 sisteme de calcul, in valoare
totala de 25.000 lei RON, sisteme cu care au fost dotate Biroul de politie ordine
publica din Mun. Rm. Valcea, Serviciul arme, explozibil, substante toxice,
Serviciul de investiqatii criminale, Serviciul de investigare a fraudelor, Serviciul

totala de 25.000 lei RON, sisteme cu care au fost dotate Biroul de politie ordine
publica din Mun. Rm. Valcea, Serviciul arme, explozibil, substante toxice,
Serviciul de investiqatii criminale, Serviciul de investigare a fraudelor, Serviciul
de combatere a crimei organizate ~i antidrog, Serviciul cercetari penale, Politia
Mun. Draqasani ~i Politia Or. Horezu.
Aceste fonduri se adauqa proiectului de buget al I.P.J. Valcea, propus
aprobarii ordonatorului principal de credite, care va fi comunicat in prima luna a
anului 2009, astfel lncat sa ajute la trnbunatatirea situatiei patrimoniului
inspectoratului, cunoscand fiind faptul ca bugetele alocate sunt mici ~i trebuie
folosite corespunzator nevoilor .
Analizand, obiectiv, activitatile desfasurate ~i rezultatele obtinute, In
functie de indicatorii de performanta si evaluare profesionala, se impune sa se
actioneze mai eficient pentru realizarea obiectivelor subprogramelor elaborate
si, in acest scop, fiecare serviciu ~i subunitate teritoriala trebuie sa actioneze
pentru cresterea continua a eficientei activitatii sale, care sa alba drept rezultat
reducerea fenomenului infractional, in special a infractiunilor judiciare, ce aduc
atingere cetateanului.
BUGETUL 51 DOTAREA POLITIEI
a) Bugetul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea
Tn proiectul de buget inaintat spre aprobare ordonatorului principal s-au
propus cheltuieli de aproximativ 45.986.085,00 lei, dintre care: cheltuieli de
personal, cheltuieli materiale ~i servicii, transferuri, cheltuieli de capital
(mvestitii ).
b) Dotarea Inspectoratului de Politie Judetean Valcea
Inspectoratul de Politie Judetean Valcea functioneaza in 96 de imobile,
din care 80 sunt in patrimoniul public al statului si date in administrarea
Ministerului Internelor ~i Reformei Administrative iar 16 apartin altor institutii, Tn
cadrul celor 96 de imobile sunt amplasate 169 de constructii.
Unele constructii necesita lucrari de reabilitare dar, din lipsa fondurilor,
aceste iucrari fie nu au fost demarate, fie nu au fost finalizate.
De asemenea, datorita gradului avansat de degradare, In anul 2009, va fi
necesara efectuarea de lucrari de reparatie capitala la postul de politle Valea
Mare (lucrari evaluate la suma de 201.099 lei), la postul de politie Tetoiu (
lucrari evaluate la suma de 46.169 lei), la postul de politie Vaideeni (cuantumul
lucrarilor a fost evaluat la suma de 50.180 lei), la postul de po'itie t.apusata
(cuantumul lucrarilor a fost evaluat la suma de 49.009 lei), la postul de politie
Galicea (cuantumul Iucrarilor a fost evaluat la suma de 71.314 lei)~i la postul de

politie Barbatestitcuanturnul lucrarilor a fost evaluat la suma de 41.231) precum
~i de consolidare si reamenajare a spatiilor la postul de politie Voicesti
(cuantumul lucrarilor a fost evaluat la suma de 270.033Iei) si la postul de politie
Danicei (cuantumul lucrartlor a fost evaluat la suma de 330.450 lei).
in ciuda neajunsurilor prezentate, la care se mai adauqa /ipsa dotarii
tehnice cu PC-uri, imprimante, copiatoare, video-proiectoare, in cursul anului
2008, la nivelul Inspectoratului de Politte Judetean Valcea, s-au obtinut rezultate
bune pe linia prevenirii ~i combaterii fenomenului mfractional.
Pe fondul trendului continuu ascendent al fenomenului infractional asimilat
lrnplernentarii de catre tara noastra a rnasurilor de aderare la spatiul Schengen,
exista premisele ca, in anul 2009, se va actiona cu toate mijloacele existente
pentru
gestionarea situatiei operative ~i apararea drepturilor ~i liberatilor
fundamentale ale cetateanului.
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CAP.! "INSTITUTIA POLlTIEl iN SPRIJINUL SI iN SLUJBA SOCIETATII"

I

Obiective

Acpuni

Scop

1

2

3

APROPIEREA POLITIEI DE
COMUNITATE

1.1 . Prezenta efectiva a aqentilor de
siquranta publica ~i a celor de proximitate
In zonele date In cornpetenta si
necesitatea
cresterii
responsabilitatii
acestora pentru rezolvarea operative si
de calitate a solicitaritor cetatenilor ;

-reducerea
nurnarului
sesizarilor si petitiilor
cetatenilorreferitoare la
deflcienta
privind
cresterea gradului de
siquranta In localitatile
din mediul urban ~i rural

~.

- cresterea nurnarului de
conflicte solutionate In
1.2. Cre~terea eficientei aqentilor de raport cu nurnarul total
siquranta publica si a celor de proximitate de conflicte sesizate,
In subunitatile de politie In care I~i avand ca scop scaderea
desfasoara activitatea, comparativ cu nurnarului de infractiuni
grave sau alte fapte cu
perioada anterioara ;
consecinte deosebite.
~I
-prevenirea
combaterea fenomenului

Termenl Obs.

Cuanti
ficare

4

5

Mai redus
cu 5%
de anul

Decembrie

rata

2009

2008

Decembrie
Mai redus
cu 2%
de anul

rata

2008

2009

I

6

infractional stradal si,
indeosebi a faptelor care
lezeaza
viata
si
persoanei
1.3. Preqatirea ~i instruirea aqentilor de integritatea
si scaderea
siquranta
publica
~i
a celor de precum
proximitate,
care
I~i
desfasoara nurnarului de infractiuni
comise de catre cetatenii
activitatea In cornunitati multietnice.
rromi.

-----+--

COOPERAREA CU
ORGAN IZATil LE
NONGUVERNAMENTALE 51
CU IN5TITUTIILE PUBLICE IN
VEDEREA PREVENIRII 51
COMBATERII FENOMENULUI
INFRACTIONAL

'i

'i

2.1. Continuarea activitatilor prevazute In
protocoalele ~i parteneriatele Incheiate cu
Inspectoratul scolar Valcea, Directia de
Sanatate Publica Valcea, cabinetele
psihopedagogice
din
unitatile
de
invatarnant, Partida Romilor etc.

-reducerea fenomenului
infractional In scoli In
general si a faptelor de
2.2 Organizarea de actiuni comune cu natura a leza viata,
si
avutul
reprezentantii
adrninistratiei
publice integritatea
locale, avand ca scop solutionarea persoanei
problemelor
ridicate de comunitate,
referitoare la siquranta cetatenilor ~i
abuzurilor Indreptate lrnpotriva acestora ;

Mai redus
cu 5% tata
de anul
2008

'I

I

Oecembrie
2009

'I

Mentinerea
la nivelul
anului 2008
Nu s-au
consemnat
asemenea
tapte

--------t--

Permanent

2.3. Activitati ~i actiuni comune cu
sprijinul ~i cu participarea instltutiilor
publice ~i private implicate In combaterea
fenomenului infractional, pentru derularea
programelor de prevenire a criminalitatii
In domeniul traficului ~i consumului de
droguri, violentei domestice, traficului de
persoane,
delincventei
juvenile
si
, infractiuni contra patrimoniului ;

2

I

o

t.

~.

CAP.II llCOMBATEREA VIOLENTEI 51 PROTECTIA PATRIMONIULUI"

1
COMBATEREA
FAPTELOR CU
VIOLENTA
GENERATE DE
STARILE
CONFLICTUALE

REDUCEREA
RATEI
CRIMINALITATII

2

4

3

reducerea

care' nurnarului
infractiunilor
1.2.ldentificarea, monitorizarea starilor conflictuale savarsite cu violenta
~i prevenirea arnplificarii lor ori deqenerarii In fapte comparativ cu anul
2008.
cu vilolenta

Mai redus
cu 6 %
fata de
anul2008

2.1ldentificarea ~i anihilarea elementelor pretabile -Reducerea
sa cornita fapte, Indreptate Impotriva patrimoniului, nurnarului
faptelor
furturi de ~i din auto, din locuinte, , cu moduri de Indreptate Impotriva
operare deosebite, comise In dauna avutului privat; patrimoniului,
furturilor de auto ~i
2.2ldentificarea autovehiculelor care au fost I din locuinte.
reclamate ca furate ~i care au fost comunicate prin
reteaua INTERPOL.
-cresterea nurnarului
2.3/dentificarea
si
combaterea
fenomenului de
constatari
de
infractional Indreptat Impotriva bugetului statului ~i infractiuni
economico
intereselor legale ale acestuia ;
financiare complexe.
2.4. Intensificarea actiunilor de prevenire a
ileqalitatilor din domeniul vamal, al drepturilor de -cresterea nurnarului
autor, contrafacerii de prod use ;
constatarilor
de
infractiuni
economico
financiare.

Mai redus
cu 10%
fata de
anul2008

1.1.Colaborarea cu structurile
rnonitorizeaza startle conflictuale;

operative

3

Permanent

Mai mare
cu 2%
fata de
anul2008

~.

o

1.

PREVENIREA
COMBATEREA
DELlNCVENTEI
JUVENILE

$1

3.1. Activitati preventiv-educative cu factorii ce au
atributii in domeniu, din sistemul de tnvatarnant sau
cei care au ca atributii protectia a copilului ;
3.2. Realizarea ~i prezentarea unor studii ~i
materiale scrise sau video cu privire la consumul de
droguri in randul tinerilor, violenta in unitatile de
tnvatarnant, pornografia infantila, traficul de minori ;

-reducerea
starii
in
infractionale
randul minorilor in
special ~i a tinerilor
general,
in
cu
precaderea a celor
cu varste cuprinse
intre 18-35 ani.

Mai redus
cu 5%
fata de
anul2008 Permanent

3.3. Aplicarea rnasurilor specifice cu privire la
minorii institutionalizati, pentru prevenirea
victirnizarii acestora ;

CAP.III. "ASIGURAREA CLIMATULUI DE SIGURANTA CIVICA"

1

MOBILIZAREA
EFECTIVELOR DE
ORDINE PUBLICA
PENTRU
PREVENIREA
CRIMINALITATII,
ASIGURAREA
VIZIBILITATII $1
EFICIENTEI
PREZENTEI
PERMANENTE A
POLlTI$TILOR IN
ZONELE SI
LOCURILE DE

3

2
1.1. Reactualizarea Planului de ordine publica la
nivelul judetului, in conformitate cu concluziile
desprinse in urma evaluarii situatiei operative,
tinand cont ~i de recornandarile Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica, pentru a se putea
identifica ~i contracara, eficient, factorii de risc la
adresa ordinii publice ;
1.2. Atragerea societatilor private de paza ~I
protectie ca ~i a efectivelor de politisti comunitari
la activitatile de prevenire ~i combatere a
fenomenului infractional, extinderea pazei ~i
supravegherii unor obiective ~i locuri vulnerabile
din cartiere, zone comerciale aglomerate ~i
parcari, efectuarea de activitati in comun ;
4

-prevenirea
si
combaterea faptelor
de furt din sediile
societatilor
comerciale, furt din
locuinte, furturi de
auto.

4

Mai redus
cu 10%
fata de
anul2008

5

Permanent

6

INTERES
OPERATIV.

. 2.1. Se vor organiza ~i desfasura controale pe raza
tocalitatilor rurale tinand cont de situatia operativa
,de evolutia infractionalitatii, In cooperare cu
PERFECTIONAREA lucratori ai jandarmeriei sau ai altor organisme cu
COOPERARII CU
atributii In domeniul ordinii publice, sanatatii si
COMANDAMENTUL protectiei consumatorului.
JUDETEAN DE
-Detasarnentul de lnterventie Rapida va actiona
JANDARMI
prompt ori de cate ori va fi nevoie, pentru
VALCEA, CU
detensionarea unor conflicte ori pentru descurajarea
CELELALTE
rnanifestarilor ce reprezinta amenintaril la adresa
COMPONENTE
ordinii ~i linistii publice;
CARE OPEREAzA
PE TERITORIUL
2.2. 0 atentie deosebita va fi acordata In mediul
JUDETULUI
rural,
executarii sarcinilor stabilite In planurile
comune de rnasuri pentru prevenirea situatiilor
deosebite ~i a unor fapte ca :
a)
furturi de animale ~i pasari;
b)
sustrageri de produse agricole de pe camp ~i
din qospodariile cetatenilor ;
c)
sustrageri
de
prod use
petroliere
din
conductele magistrale de transport ;
d)
degradarea
sistemelor
de
irigatii
~i
combaterea furturilor de ansamble si subansamble
ale acestora ;
e)
delicte silvice cu prejudicii mari si foarte mari ;
f)
braconaj piscicol ~i cinegetic.
2.3. Organizarea de controale ~i analize In comun
cu celelalte institutii privind modul de relationare ~i
impunerea unor rnasuri eficiente, care sa contribuie
la rnentinerea unui climat de ordine In toate
localitatile judetului .

5

-reducerea
fenomenului
infractional
In
mediul
rural,
In
special a furturilor
de animale, pasari,
de
produse
petroliere
~i
a
braconajului.

Mai redus
cu 3%
fata de
anul2008

Permanent
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CAP.lV. "SECURITATEA RUT/ERA"

1

ADAPTAREA
MODULUI DE
ACTIUNE A
LUCRATORILOR
POLITIEI
RUTIERE
CORESPUNzAT
OR EVOLUTIEI
SITUATIEI
OPERATIVE $1
MODIFICARILOR
CONJUNCTURA
LE ALE
CIRCULATIEI PE
DRUMURILE
PUBLICE.

3

2

4

5

6

1.1 Organizarea de actiuni ~i controale pentru
prevenirea lncalcarii normelor de circulatie pe drumurile
publice, In vederea reducerii nurnarului accidentelor de
circulatie soldate cu rnorti ~i raniti, diminuarea
abaterilor comise de participantii la trafic, scaderea
nurnarului de participanti la trafic identificati sub
influneta alcoolului ;

-reducerea
nurnarului
1.2.0rganizarea de actiuni ~i controale lrnpreuna cu accidentelor mortale
reprezentantii ARR, In vederea identificarii ~I scoaterii ~i a celor care au
consecinte
din trafic a autovehiculelor cu deficiente
tehnice, drept
ranirea
qrava
a
conform O.U.G. nr.195/2002 ;
participantilor
la
1.3.lnformarea continua a opiniei publice referitor la trafic, comparativ cu
evolutia traficului rutier ~i efectuarea de actiuni anu12008.
specifice de prevenire a victirnizarii populatiei ~i
evitarea accidentelor rutiere, precum ~i identificarea
zonelor de risc ridicat de victimizare rutiera si
efectuarea tuturor diliqentelor necesare pentru ca
adrninistratorf
drumurilor
sa
Ie
amenajeze
corespunzator ;

Mai redus
cu 5%
fata de
anul2008

Permanent

1.4./ntensificarea colaborarii cu Inspectoratul scolar
Judetean
Valcea,
In
vederea
desfasurarii
corespunzatoare ~i eficiente a programului de educatie
rutiera In scoli

COMBATEREA
INFRACTIONALI
TATII IN'
CIRCULATIA PE
DRUMURILE

reducerea
2.1.Participarea la actiuni de nivel interjudetean pe zone ~i focare de furt vizand identificarea ~i nurnarului furturi ~i
prinderea
autorilor
furturilor,
talhariilor
din talharii
din
autotrenuri TIR aflate In mers sau stationate.
autotursime, TIR-uri

Mai redus
cu 2 %
fata de
anul2008
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CAP. v. "ASIGURAREA LEGALITATII 51 RESPECTAREA DREPTURILOR 51 LlBERTATILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI"
1
CRE$TEREA
EFICIENTEI
FINALITATII
JUDICIARE, A
OPERATIVITATII
$1 CALITAT II IN
ACTIVITATEA DE
CERCETARE
PENALA,
RESPECTAREA
DREPTURILOR
$1 GARANTIILOR
PROCESUALE
ALE
CETATEANULUI.
COMBATEREA
CORUPTIEI

MONITORIZAREA
VICTIMOLOGICA
$1 IMPLICAREA
POLITIEIIN

3

2

-cresterea
operativitatii
In
1.1.
Solutionarea dosarelor penale ~i a petitiilor solutionarea
dosarelor
penale
cetatenilor cu operativitate ~i In termenul legal;
astfel lncat peste
65% din acestea sa
fie solutionate In
1.2.
Cooperarea cu parchetele pe linia solutionarii termenul
legal,
operative, eficiente ~i legale a dosarelor aflate In factor prioritar In
cresterea
gradului
lucru
lncredere
a
de
cetateanului
In
institutia politiei.

2.1. Prevenirea coruptiei In randul lucratorilor de
politie, prin verificarea planqerilor si reclarnatiilor
cetatenilor, precum ~i a datelor obtinute de la
structurile specializate .

3.1. Monitorizarea asistentei victimelor traficului de
persoane lmpreuna cu serviciile specializate;

-reducerea
nurnarului politistilor
autori
ai
infractiunitor
de
coruptie.

4

5

Permanent

Permanent

-scaderea nurnarului
de pedepse aplicate
politistilor
pentru
incalcarea
deontologiei
profesionale.
- reducerea riscului
de victimizare
Permanent

3.2.Reevaluarea sistemului de asistenta a victimelor;
7

-acordarea

6

ACTIVITATI DE
PREVENIRE $1
DE ASISTARE A
VICTIMELOR

3.3.Elaborarea de rapoarte In vederea lmbunatatirii
activitatilor de aistare a victimelor;

asistentei
catre
victime la standarde
moderne.

CAP. VI. "SPORIREA TRANSPARENTEI 51 iNCREDERII ACORDATE DE SOCIETATEA CIVIL~"

ASIGURAREA
TRANSPARENTEI
IN RELATIA CU
MASS-MEDIA,
CRE$TEREA
CA LITATII
ACTIVITATII DE
RELATII CU
PUBLICUL

3

2

1

1.1.Mediatizarea,
activitatii
I.P.J.
Valcea,
a
cornpetentelor conferite de lege, a cazuisticii serviciilor
operative, invitarea reprezentantilor mass-media la
actiunile desfasurate cu efective rnarite, pentru
reducerea starii infractionale ;
1.2.Asigurarea accesului la inforrnatiile de interes
public, a transparentei ~i deschiderii, precum si I-Imbunatatirea imaginii
informarea sistematica si corecta a opiniei publice, prin politiei
In
randul
cetatenilor
a) organizarea de briefing-uri ~i conferinte de presa
,

b) asigurarea docurnentarii ziaristilor cu ultimele
cazuri de interes;
c) asigurarea prezentei factorilor de conducere din
I.P.J. Valcea la actiuni publice sau cu impact
mediatic.

8

4
Cresterea
cu 7% a
gradului de
incredere a
cetatenilor
In activita
tea
desfasura
ta de
politisti ~i
de institutia
Politiei, In
general.

5

Permanent

6

ATRAGEREA
SOCIETATII CIVILE
IN PREVENIREA SI
COMBATEREA
CORUPTIEI

2.1.Derularea unei campanii permanente care sa alba -implementarea
ca obiect constientizarea de catre opinia publica a rnasurilor concrete de
asigurare a respectarii
pericolului reprezentat de coruptie ;
prevederilor
2.2.Elaborarea si publicarea de materiale informative deontologice, a celor
privind
preqatirea
privind leqislatia si rnasurile impotriva coruptiei ;
profesionala si accesul
la inforrnatii

PERFECTIONARE
A COOPERARII
INTRE
STRUCTURILE
CARE SUNT
IMPLICATE IN
PROCESUL DE
RELATIONARE CU
SOC IETATEA
CIVILA

3.1 Actualizarea site-ului
resurselor umane ;

privind

permanent I

managementul

-dezvoltarea
parteneriatului
social
3.2. Solutionarea ln termenul legal a solicitarilor I politie - comunitate
politistilor/cetatenilor referitoare la conditii de incadrare,
cursuri si institutiile de formare politieneasca ;
3.3. Prezentarea
educationale

In
a

conditii moderne
politiei

a ofetei
rornane :

permanent

3.4. Promovarea permanents ln randul cetatenilor a
profesiei de politist ;
REVIGORAREA
DEMERSURILOR
PENTRU
IMBUNATATIREA
IMAGINII
I.P.JVALCEA

4.1. Prezenta periodica ln emisiuni radio- TV;

- consolidarea imaginii
I publice a polrtiei

permanent

4.3. Organizarea de actiuni mediatice punctuale care
sa corespunda situatilor operative;
I
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