ROMÂNIA
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
ALBA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Alba pentru anul 2020
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, întrunită în şedinţă de plen în data de 23.01.2020;
Luând în dezbatere :
 Raportul de specialitate nr. 1/20 ianuarie 2020 la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020;
 Proiectul de hotărâre nr. 1 din 20.01.2020 privind aprobarea Planului Strategic al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020;
 Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020.
Având în vedere prevederile:
- Cap. 4, art. 20-23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787 din 25 iulie 2002.
În temeiul art. 18 lit. a) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂȘTE:
Art. Unic. Se aprobă Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul
2020, potrivit Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;
- Consiliului Judeţean Alba;
- Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” a Județului Alba;
- Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba;
- Poliţiei Locale a municipiului Alba Iulia.
Preşedintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba,
Simone ALBANI - ROCCHETTI

Nr. 1
Alba Iulia, 23 ianuarie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ......... voturi „pentru”.
Număr de membri ATOP Alba în funcţie: ........
Număr de membri ATOP Alba prezenţi: ........
Număr voturi împotrivă: .......
Abţineri de la vot: .......

ROMÂNIA
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
ALBA
Anexa
la Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
nr. 1 din 23 ianuarie 2020

PLANUL STRATEGIC
AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ ALBA
PENTRU ANUL 2020
În conformitate cu Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică întocmeşte Planul Strategic anual, care cuprinde principalele
obiective şi indicatorii de performanţă minimali care trebuiesc îndeplinite de către unităţile
de poliţie. Urmare a activităților specifice desfășurate pe parcursul anului 2019, precum și
a consultării instituțiilor cu atribuţii în asigurarea climatului de linişte publică, Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Alba a elaborat Planul Strategic în conformitate cu
prevederile Cap. 4, art. 20-23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787 din 25 iulie 2002 şi care are
următoarele capitole:
1. Obiectivele naţionale prioritare, identificate în Strategia naţională de ordine şi
siguranţă publică 2015-2020, aprobată prin H.G. nr. 779 din 23 septembrie 2015, în
Programul de guvernare şi în Planul de activităţi al Ministerului Afacerilor Interne
şi al Poliţiei Române;
2. Obiectivele şi priorităţile de interes local pentru anul 2020;
3. Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc în anul 2020;
4. Bugetul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru dotarea şi sprijinirea
activităţilor instituţiilor de ordine şi siguranţă publică pe anul 2020.
Planul Strategic pentru anul 2020 formulează o viziune a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică conform căreia Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în cooperare cu
forțele de sprijin, va manifesta receptivitate, deschidere şi responsabilitate faţă de întreaga
comunitate, va acţiona conform competențelor materiale și teritoriale, prin activități și
acțiuni specifice, pentru creșterea gradului de siguranță civică și securitate publică,
eficientizarea serviciului polițienesc, în mediul urban și rural.
Prezentul plan îşi propune să contureze căile şi mijloacele de acţiune pentru
diminuarea criminalităţii, pentru eficientizarea activităţii structurilor poliţiei, în cooperare
cu cele ale jandarmeriei şi ale altor structuri care paricipă la menținerea, asigurarea și
restabilirea ordinii publice în sistem integrat.

CAPITOLUL I
Obiective naţionale prioritare, identificate în Strategia naţională de ordine şi
siguranţă publică 2015-2020, în Programul de guvernare şi în Planul de activităţi
al Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române
Strategia naţională a identificat un număr de şase Obiective generale, fiecare având
Obiective specifice şi Direcţii de acţiune pentru punerea lor în aplicare. Specificăm mai jos,
acele obiective identificate în Strategia naţională care au impact direct asupra activităţii
Autoritatăţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, după cum urmează:
Obiectivul general nr. 3 din Strategie: Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a
cetăţeanului
Direcţii de acţiune:
1. Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi 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 şi la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase;
3. Creşterea nivelului de siguranţă rutieră, feroviară, navală şi aeriană;
4. Asigurarea protecţiei patrimoniului cultural naţional şi a ecosistemelor naturale
naţionale;
5. Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetăţeanului;
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 speciale şi de criză;
7. Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situaţiilor speciale şi de criză de ordine
şi siguranţă publică şi a consecinţelor acestora.
Obiectivul general nr. 6 din Strategie: Dezvoltarea capacităţii administrative şi
operaţionale a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice
Obiectiv specific nr. 6.1: Eficientizarea managementului resurselor umane, logistice şi
financiare
Direcţii de acţiune:
1. Stabilirea unui raport optim între resursele umane, logistice şi financiare alocate, în
funcţie de volumul şi complexitatea activităţii şi rezultatele aşteptate;
2. Implementarea unor instrumente moderne de lucru pentru realizarea unui management
integrat al resurselor umane, logistice şi financiare;
3. Dezvoltarea infrastructurilor IT&C, precum şi a capabilităţilor logistice, prin adaptarea
conceptuală, structurală şi acţională cu dimensiunile, specificul şi atribuţiile
structurilor;
4. Reproiectarea sistemului de formare profesională şi a cadrului incident sistemului de
recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane, potrivit nevoilor instituţionale;

5. Creşterea calităţii serviciilor, reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor
administrative;
6. Dezvoltarea şi implementarea unei strategii sanitare profilactice, reprezentată de
prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea şi consolidarea sănătăţii personalului pentru
menţinerea şi întărirea capacităţii de efort a personalului;
7. Identificarea de noi metode, proceduri şi instrumente de lucru în scopul eficientizării
activităţii şi creşterii capacităţii administrative instituţionale;
8. Îmbunătăţirea comunicării publice, interacţiunii cu mass-media, organizarea de
campanii de comunicare publică;
Obiectiv specific nr. 6.2: Îmbunătăţirea proceselor decizionale şi creşterea capacităţii de
absorbţie a fondurilor europene
Direcţii de acţiune:
1. Creşterea capacităţii de planificare strategică şi bugetară;
2. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare şi evaluare a serviciilor publice prestate de
structurile Ministerului Afacerilor Interne şi corectarea derapajelor de la parametrii
previzionaţi;
3. Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile, în corelare cu
obiectivele strategice instituţionale;
4. Dezvoltarea componentei de analiză a informaţiilor, la nivel operaţional, tactic şi
strategic.
Obiectivele naţionale prioritare, identificate în Programul de guvernare şi în Planul
de activităţi al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Poliţiei Române sunt
reprezentate de creşterea gradului de siguranţă şi protecţie al cetăţeanului, combaterea
infracţionalităţii, combaterea traficului şi consumului de droguri, precum şi restabilirea
autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma instituţională necesară
consolidării serviciilor comunitare şi a celor de ordine publică din România, precum şi
realizarea interoperabilităţii acestora.
Obiectivele de mai sus, ţin cont de factorii şi condiţiile care contribuie la angajarea
într-un comportament infracţional şi au în vedere:
 Protecţia comunităţilor locale şi a şcolilor;
 Aplicarea unor programe speciale destinate persoanelor marginalizate ce trăiesc în
zonele industrializate aflate în declin;
 Combaterea traficului şi consumului de droguri;
 Programe speciale pentru tinerii cu probleme de comportament (agresivitate) ori care
s-au asociat în bande pentru săvârşirea de activităţi infracţionale;
 Implementarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat între Poliţie, Jandarmerie şi
reprezentanţii comunităţii locale;
 Informarea publicului despre mecanismele de prevenţie a criminalităţii.
Obiective naţionale identificate la nivelul Poliţiei Române pentru anul 2020, ca
Obiective generale, sunt:

 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetățeanului;
 Prevenirea şi combaterea criminalității organizate, transfrontaliere și terorismului;
 Prevenirea și combaterea macrocriminalității, în special a criminalității economico
financiare și a corupției;
 Dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor cu atribuții în
domeniul ordinii și siguranței publice.
În acest sens, direcţiile de acţiune pentru anul 2020, rezultate din analiza
dinamicii situației operative din anul precedent 2019, au în vedere:
 Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi promovarea
rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă
publică;
 Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei,
patrimoniului, precum şi la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase;
 Promovarea măsurilor de siguranţă în spaţiul public şi stradal, prevenirea criminalității
în zona unităţilor de învăţământ;
 Creşterea nivelului de siguranţă rutieră;
 Asigurarea protecţiei patrimoniului cultural naţional şi a ecosistemelor naturale
naţionale (silvicultură, piscicultură etc.)
 Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă
publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficiente în cazul producerii
unor situaţii speciale, de criză sau de urgență;
 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;
 Gestionarea resurselor umane, logistice şi financiare aflate la dispoziţie în condiții
de eficiență și profesionalism și prevenirea corupției în rândul personalului;
 Îmbunătăţirea comunicării publice și a transparenței instituționale în relațiile cu
mass-media și cetățenii, în vederea informării comunității cu date de interes public.
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL urmărit de Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Alba prin Planul Strategic pentru anul 2020, îl reprezintă creșterea
continuă a gradului de siguranță al cetățeanului, atât în mediul rural cât și în
mediul urban, prin creşterea calităţii şi eficienţei activităţii Poliţiei în menţinerea şi
asigurarea liniştii şi siguranţei publice, precum şi prin angrenarea comunităţii la
actul de combatere al fenomenului infracţional.

CAPITOLUL II
Obiectivele şi priorităţile de interes local
pentru anul 2020
II.1. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba - Obiective şi priorităţi pentru judeţul
Alba în anul 2020
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Județul Alba este un loc în care fiecare cetăţean poate
să trăiască, să muncească şi să călătorească în siguranţă.
OBIECTIV STRATEGIC: Creşterea gradului de siguranţă publică al cetăţeanului,
atât în mediul rural cât și în mediul urban.
OBIECTIVE GENERALE :
1. Asigurarea climatului de siguranţă publică, a proprietăţii publice şi private;
2. Creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere pe drumurile publice;
3. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise cu violenţă;
4. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor ce lezează patrimoniul cultural naţional;
5. Eficientizarea activităţii de combatere a delincvenţei juvenile pe raza judeţului Alba;
6. Prevenirea actelor de cerşetorie şi vagabondaj;
7. Prevenirea şi combaterea faptelor ilegale pe linie de silvicultură;
8. Intensificarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de
droguri;
9. Intensificarea activităţilor de combatere a infracţiunilor de violenţă, şantaj şi
înşelăciune comise de infractori constituiţi în grupuri organizate ;
10. Intensificarea activităţii de prevenire şi combatere a braconajului cinegetic şi piscicol
şi identificarea persoanelor care încalcă prevederile legale în vigoare în judeţul Alba;
11. Intensificarea activităţilor în vederea depistării şi identificării deţinătorilor ilegali de
arme şi muniţie din judeţ;
12. Intensificarea activităţilor in vederea depistării deţinătorilor ilegali de materiale
explozive şi a celor care folosesc asemenea bunuri în alte scopuri decât cele pentru
care au fost autorizaţi;
13. Extinderea şi diversificarea colaborării internaţionale;
14. Asigurarea transparenţei activităţilor Inspectoratului de Poliţie al judeţului Alba, în
conformitate cu prevederile Legii 544/2001;
15. Întocmirea trimestrială şi anuală a unei informări privind nivelul de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, ce urmează a fi prezentată în şedinţa
ATOP Alba.
OBIECTIVE SPECIFICE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE:
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului, prin:

 Iniţierea şi implementarea la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba a
unor proiecte şi campanii de prevenire destinate reducerii riscului de victimizare
a populaţiei pe anumite domenii aflate în competența poliției (infracțiuni contra
persoanei, contra patrimoniului, la regimul circulației rutiere, delincvența
juvenilă etc.);
 Prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului de orice fel;
 Inițierea de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi
muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor periculoase;
 Prevenirea accidentelor rutiere, asigurarea legalității transporturilor de mărfuri
și persoane și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente
rutiere;
 Prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi a
braconajului piscicol;
 Identificarea cu operativitate a persoanelor dispărute și în special a
minorilor;
 Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a criminalităţii în zona
instituţiilor de învăţământ;
 Gestionarea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii
criminalității stradale;
 Asigurarea unei intervenţii operative și eficiente la evenimentele sesizate de
cetățeni, inclusiv a celor transmise prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri
de Urgență 112 sau Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă
RO-ALERT.
2. Prevenirea şi combaterea criminalității organizate, prin:
 Identificarea și cercetarea grupărilor/grupurilor de persoane, inclusiv de
minori, care comit fapte antisociale pe raza județului (furturi, acte cu violență,
contrabandă, înșelăciuni etc.) în vederea tragerii lor la răspundere penală.
3. Prevenirea şi combaterea macrocriminalității, în special a criminalității economico
financiare și corupției, prin:
 Iniţierea de acţiuni în sistem integrat, cu efective mărite pentru prevenirea şi
combaterea criminalității economico-financiare și asigurarea unui mediul de
afaceri legal (acțiuni pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale,
contrabandei şi comerţului ilegal cu ţigarete şi produse din tutun, alcool, pe linia
drepturilor de proprietate intelectuală, corupție, achiziții publice, spălarea banilor
etc.);
 Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind
infracţiuni economico-financiare şi de spălare a banilor.
4. Dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor cu atribuții în
domeniul ordinii și siguranței publice, prin:

 Desfășurarea de acţiuni, independent și în sistem integrat, cu efective mărite
pentru prevenirea accidentelor de circulație, creșterea gradului de siguranță
rutieră, combaterea pirateriei, fluidizarea traficului rutier;
 Informarea cu operativitate a mass-media şi cetăţenilor despre
incidentele/evenimentele care îngreunează desfăşurarea circulaţiei rutiere sau
pun în pericol siguranţa acesteia pe drumurile naţionale şi județene, precum şi cu
privire la problemele deosebite din traficul feroviar din județ;
 Asigurarea accesului cetățenilor la informaţiile de interes public, conform Legii
nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Informarea opiniei publice despre activităţile desfăşurate de structurile
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, realizarea de materiale informative cu
specific de prevenire destinate pregătirii antivictimale a populaţiei etc. şi
transmiterea acestora către mass-media, precum şi publicarea pe site-ul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
II.2 Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba Obiective şi priorităţi pentru judeţul Alba în anul 2020
1. Cooperarea cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba
pentru popularizarea regulilor și măsurilor de protecție și prevenire atât pe linie de
ordine publică cât și pe linia situațiilor de urgență;
2. Cooperarea cu Inspectoratul Județean de Poliție Alba în vederea continuării
campaniilor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor şi pentru
eficientizarea şi creşterea gradului de operaţionalizare a capacităţilor pentru protejarea
patrimoniului public şi privat pe raza judeţului Alba;
3. Cooperarea cu Inspectoratul de Jandarmi ”Avram Iancu” al Județului Alba pentru
creșterea siguranței cetățeanului și a securității transportului de bunuri, valori și
produse cu caracter special asigurate cu pază cu efective de jandarmi.
CAPITOLUL III
Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc în anul 2020
Ca urmare a evaluării activităţii Inspectoratului Județean de Poliție Alba pentru
anul 2019, la nivelul Inspectoratului au fost stabiliţi principalii indicatori de performanţă
minimali, pentru anul 2020, după cum urmează:
1. Reducerea timpului de intervenţie la evenimente care aduc atingere ordinii şi liniştii
publice;
2. Creşterea procentului de identificare a autorilor în dosarele penale cu autori
necunoscuţi, prin intensificarea activităţilor polițienești;
3. Reducerea numărului infracţiunilor, grave comise cu violenţă la nivelul judeţului Alba;

4. Eficientizarea activităţilor de combatere a evaziunii fiscale şi a contrabandei cu
produse accizabile;
5. Reducerea accidentelor de circulaţie şi a consecinţelor acestora;
6. Apărarea patrimoniului privat şi public şi reducerea furturilor din locuinţe, societăţi
comerciale şi din auto;
7. Menținerea la un nivel redus al infracţiunilor stradale;
8. Eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor în mediul rural.
Inspectoratul Județean de Poliție Alba va avea în vedere şi următorii indicatori de
performanţă minimali, pentru activitatea desfăşurată în anul 2020, după cum urmează:
a) Gestionarea infracțiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului, prin organizarea de
acțiuni în sistem integrat, la care să fie cooptate și celelalte structuri ale Ministerului
Afacerilor Interne județene cu atribuțiuni în domeniu, precum și Poliția locală;
b) Monitorizarea criminalității stradale sesizate la nivelul localităților urbane și rurale
din județ, în vederea creșterii nivelul de siguranță al populației;
c) Derularea de activități preventive în comun cu partenerii instituționali, în vederea
asigurării unui climat de ordine și siguranță publică în zona adiacentă instituțiilor de
învățământ preuniversitar;
d) Limitarea tăierilor ilegale de masă lemnoasă și a faptelor de braconaj piscicol;
e) Gestionarea eficientă a activităților aflate în competența Poliției privind regimul
armelor, explozivilor și substanțelor periculoase;
f) Inițierea de acțiuni pe linie economico-financiară în vederea combaterii evaziunii
fiscale, contrabandei cu produse accizabile și a altor fapte de natură economicofinanciară și recuperarea prejudiciilor în cauzele penale aflate în cercetare, potrivit
competenței;
g) Organizarea și desfășurarea de acțiuni și activități pe linie rutieră (inclusiv preventive)
în cooperare cu instituțiile abilitate, în vederea diminuarea riscului rutier și a
victimizării participanților la trafic;
h) Inițierea și implementarea la nivelul Inspectoratului a unor campanii și proiecte de
prevenire a criminalității pe segmentele identificate cu riscuri și vulnerabilități.
CAPITOLUL IV
Bugetul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru dotarea şi sprijinirea
activităţilor instituţiilor de ordine şi siguranţă publică pe anul 2020
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba acţionează pe linie de Buget pentru
dotarea şi sprijinirea activităţilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Inspectoratului
de Jandarmi ”Avram Iancu” Județean Alba şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Unirea” al Județului Alba şi pentru identificarea nevoilor de suplimentare a acestora din
surse extrabugetare.

În acest sens, pentru anul 2020, va solicita alocarea din bugetul Consiliului Judeţean
Alba, de resurse financiare pe bază de Proiecte pentru următoarele convenţii de interes
judeţean:
1. Prelungirea duratei Acordului de cooperare încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al Județului Alba, pentru realizarea
Proiectului ”Fii informat tu decizi!”.
2. Încheierea Acordului de cooperare între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de
Jandarmi ”Avram Iancu” al Judeţului Alba, pentru implementarea Proiectului privind
„Creșterea siguranței cetățeanului și a securității transportului de bunuri, valori și
produse cu caracter special asigurate cu pază cu efective de jandarmi”.
3. Încheierea Acordului de cooperare între Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului privind „Eficientizarea
gradului de operaţionalizare pentru protejarea cetăţenilor şi a patrimoniului public şi
privat de pe raza judeţului Alba, prin creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba”.
SCOPUL PROIECTELOR:

Popularizarea regulilor și măsurilor de protecție și prevenire atât pe linie de ordine
publică, cât și pe linia situațiilor de urgență;


Creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor și a securității transportului de bunuri,
valori și produse cu caracter special asigurate cu pază cu efective de jandarmi;



Creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor prin reducerea timpului de intervenție
pentru asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice corespunzător zonei de
responsabilitate a Inspectoratului de Poliție Județean Alba și eficientizarea activității
de prevenire și combatere a faptelor antisociale şi pentru protejarea patrimoniului
public şi privat pe raza judeţului Alba.

OBIECTIVE:
 Creşterea gradului de conştientizare a minorilor și nu numai, privind cauzele, condiţiile
favorizante, factorii de risc şi consecinţele care pot avea loc ca urmare a izbucnirii
incendiilor, furturile din locuințe etc;
 Creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor și a securității transportului de bunuri,
valori și produse cu caracter special asigurate cu pază cu efective de jandarmi:
 la solicitările legale venite din partea instituțiilor și cetățenilor, în zona de
responsabilitate (instituții cu care se colaborează, cooperează, localnici, turiști,
etc.);
 pentru depistarea în flagrant a autorilor unor fapte incriminate de legislația în
vigoare;
 pentru reducerea numărului faptelor antisociale sesizate și constatate.
 Menţinerea sub control a fenomenului infracţional, precum şi prevenirea şi combaterea
acestuia prin creşterea eficienţei activităţilor de investigare tehnico-ştiinţifică a locului
faptei în orice condiţii și creşterea capacității operaționale la solicitările cetăţenilor,

eficientizarea activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale şi pentru
protejarea patrimoniului public şi privat pe raza judeţului Alba.
BENEFICIARII PROIECTELOR:
Structurile operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Inspectoratului de
Jandarmi ”Avram Iancu” al Judeţului Alba și Inspectoratului pentru Situații de Urgență
”Unirea” al Județului Alba.
ACTIVITĂŢI GENERALE:

Activităţi de informare şi prevenire a violenţelor în unităţile de învăţământ din judeţ;

Activităţi de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar;

Activităţi de pregătire antiinfracţională şi antivictimală în unităţile de învăţământ şi
centre de ocrotire pentru minori (centre rezidenţiale, centre educaţionale);

Concursuri destinate elevilor ce au ca scop consolidarea informaţiilor dobândite în
urma participării la activităţile informativ-preventive;

Implicarea elevilor sub formă de voluntariat în activităţi preventive (inclusiv
instruirea voluntarilor);

Implicarea părinţilor şi a cadrelor didactice în activităţile iniţiate de poliţie;

Activităţi de informare a elevilor privind apelarea corectă a Numărului Național Unic
pentru Apeluri de Urgență 112;

Desfăşurarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive, culturale) care să
stimuleze spiritul de echipă şi comunicarea între tineri şi care să constituie alternative
educative de petrecere a timpului liber;

Mediatizarea activităţilor.
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