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 ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA  AUTORITATEA TERITORIALĂ DE  

 ORDINE PUBLICĂ COVASNA 

 

 

 

PLANUL STRATEGIC ANUAL 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea 

Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de 

ordine publică, și cu cele ale Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 163/2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, cu 

modificările și completările ulterioare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna își 

desfășoară activitatea în scopul sporirii eficienței serviciului polițienesc la nivelul județului și asigură 

reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul realizării unui climat de siguranță și 

securitate publică. 

În urma consultării membrilor comunității locale și a analizei măsurilor operative la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Covasna, și pe baza prevederilor actelor 

normative menționate anterior, se întocmește Planul strategic anual care cuprinde principalele 

obiective ce vor fi îndeplinite de unitățile de poliție, precum și indicatorii de performanță minimali 

pentru serviciul polițienesc. 

Potrivit art. 36 din regulament, planul strategic anual va cuprinde următoarele capitole: 

I – Obiectivele naționale prioritare, identificate în Programul de guvernare și în Planul 

de activități al Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române; 

II - Obiectivele și prioritățile de interes local; 

III - Indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc; 

IV - Bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de 

suplimentare a acestora din surse extrabugetare. 

 

 

CAPITOLUL I 

OBIECTIVELE NAȚIONALE PRIORITARE, 

 identificate în Programul de guvernare și în  

Planul de activități al Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române  

 

Programul de Guvernare 2021-2024 plasează Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în 

poziția de responsabil privind protecția cetățeanului, materializată în asigurarea securității 

individului, comunității și societății în general. 

Contextul actual privind prelungirea pandemiei de COVID-19 a determinat ca activitatea 

MAI să rămână centrată pe termen mediu, pe două componente: asigurarea ordinii și siguranței 

publice și gestionarea pandemiei și situațiilor de urgență. 

Pe termen mediu, viziunea implică transformarea situației de criză într-o oportunitate ca 

instituțiile publice să își îmbunătățească interacțiunea cu cetățenii, pentru a răspunde cu 

responsabilitate și transparență așteptărilor acestora. 

Se vor continua demersurile avute în vedere, acelea de rezolvare a deficitului de personal 

din structurile MAI prin refacerea numărului de angajați încadrați, în același timp cu reforma 

pregătirii profesionale în contextul transformării digitale a activității MAI. Reforma are în vedere 
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optimizarea structurilor dedicate unui anumit domeniu, redistribuirea resurselor între noile structuri 

formate, îmbunătățirea pregătirii profesionale și extinderea utilizării noilor tehnologii în activitățile 

curente. 

Prevenirea și combaterea criminalității, precum și rezolvarea problemelor de siguranță 

publică constituie un obiectiv comun al tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu; reducerea 

faptelor antisociale necesită un efort comun, aceste probleme depinzând de colaborarea a mai multe 

instituții care, acționând conjugat, pot oferi cetățenilor un nivel sporit de siguranță. În acest sens se 

impune o colaborare strânsă între instituții, întărirea relației cu cetățeanul. 

În acest context, Programul de guvernare 2021-2024 stabilește un cadru comun de acțiune 

pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul unor obiective generale, acestea 

fiind mai jos prezentate: 

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. 

Obiectivele specifice au fost identificate astfel: 

- Implementarea strategiilor naționale în domeniul afacerilor interne; 

- Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului; 

- Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență; 

- Gestionarea provocărilor migraționiste și securității frontierelor; 

- Creșterea siguranței rutiere prin consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a 

încălcării legislației rutiere; 

- Implementarea noii concepții de recrutare, formare și evoluție profesională a 

personalului, adoptată pentru perioada 2021—2025; 

- Optimizarea funcțională a structurilor MAI; 

- Transformarea digitală a unor servicii publice și a activității structurilor MAI; 

-. Eficientizarea managementului resurselor logistice și financiare; 

- Consolidarea capacității MAI de a utiliza fondurile externe nerambursabile pentru a 

crește calitatea serviciilor oferite cetățenilor; 

- Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice. 

 

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI DE INTERES LOCAL 

 

Planul Strategic pentru anul 2022 formulează o viziune a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică conform căreia Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, în cooperare cu forțele de sprijin, 

va manifesta receptivitate, deschidere și responsabilitate față de întreaga comunitate, va acționa 

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. 
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Prezentul plan își propune să contureze căile și mijloacele de acțiune pentru diminuarea 

criminalității, pentru eficientizarea activității structurilor poliției, în cooperare cu cele ale 

jandarmeriei și ale altor structuri care participă la menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii 

publice în sistem integrat. 

Având în vedere obiectivele cuprinse în programul de guvernare, Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Covasna își propune pentru perioada următoare ca și prioritate strategică la nivel 

local – Creșterea continuă a gradului de siguranță a cetățeanului, atât în mediul rural cât și în mediul 

urban, prin creșterea calității și eficienței activității Poliției în menținea și asigurarea liniștii și 

siguranței publice. 

În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a stabilit niște obiective, 

cu caracter de recomandare, pentru a fi avute în vedere de către Inspectoratul de Poliție Județean 

Covasna cu structurile de poliție subordonate existente de la nivelul fiecărei unități administrativ 

teritoriale precum și de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență al Județului Covasna și Poliția Locală Sfântu Gheorghe - ca instituții ce au 

calitatea de forțe de sprijin și/sau complementare, care participă la planificarea și executarea 

activităților de menținere a ordinii și siguranței publice sub coordonarea Poliției Române. 

Pentru realizarea obiectivului strategic, la nivelul Inspectoratului vor fi adaptate la nivel 

local și vor fi puse în aplicare obiectivele asumate de Poliția Română, în limitele competențelor legale, 

prin: 

 Asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor, comunităților și 

patrimoniului acestora; 

 Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei; 

 Combaterea infracțiunilor de mediu; 

 Prevenirea violenței domestice și a agresiunilor de natură sexuală; 

 Combaterea infracțiunilor săvârșite în mediul online; 

 Îmbunătățirea pregătirii personalului în vederea creșterii calității serviciului prestat 

cetățeanului; 

 Creșterea nivelului de siguranță rutieră pe drumurile publice prin utilizarea sistemelor 

de monitorizare a traficului rutier; 

 Intensificarea acțiunilor pentru prevenirea și combaterea delictelor din domeniul 

transportului, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos; 

 Întărirea cooperării interinstituționale în domeniul combaterii criminalității și în 

special a celei economico-financiare; 

 Dezvoltarea capacității instituționale de accesare și implementare a proiectelor 

finanțate din fonduri externe nerambursabile; 

 Perfecționarea sistemului de management integrat al situațiilor de criză la nivel 

județean. 

CAPITOLUL III 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIȚIENESC  

 

Pentru evaluarea performanțelor în atingerea obiectivelor se propun următorii indicatori 

de performanță: 

 

1. Sporirea sentimentului de siguranță și încredere a cetățenilor în poliție, făcându-se referire la 

activitatea desfășurată în mass-media și mediul online; 
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2. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului; 

3. Creșterea prezenței fizice a forțelor de ordine publică în mijlocul comunităților pentru 

prevenirea faptelor antisociale și pentru descurajarea lor; 

4. Menținerea indicelui ce reflectă volumului criminalității în județul Covasna, sub nivelul 

mediu înregistrat la nivel național; 

5. Intensificarea activităților de educație rutieră și modernizarea sistemului de monitorizare a 

traficului; 

6. Menținerea la un nivel redus a infracțiunilor contra persoanei, în special a infracțiunilor 

contra integrității corporale și a sănătății; 

7. Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice oferite cetățenilor prin digitalizare; 

8. Creșterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracțiunile economico-

financiare; 

9. Reducerea timpului de intervenție la evenimente care aduc atingere ordinii și liniștii publice; 

10. Sporirea și diversificarea activităților în domeniul prevenirii criminalității; 

11. Instruirea efectivelor de poliție din segmentul de ordine publică în domeniul intervenției și 

tacticii polițienești; 

12. Menținerea la un grad ridicat a capacității operaționale de răspuns. 

 

CAPITOLUL IV 

BUGETUL ȘI DOTAREA POLIȚIEI,  

cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora  

din surse bugetare  

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna va identifica permanent noi posibilități 

pentru îmbunătățirea nivelului de ordine și siguranță publică la nivelul județului Covasna ținând 

cont de prerogativele legale din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, cu modificările și completările ulterioare. 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică stipulează posibilitatea de 

întocmire a unor rapoarte de constatări și formularea de cereri sau recomandări ordonatorilor de 

credite pentru finanțare. 

Ținând cont de acestea, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna va face 

demersuri către Consiliul Județean Covasna, Inspectoratul General al Poliției Române și către 

Ministerul Afacerilor Interne, pe baza notelor de fundamentare întocmite de specialiștii IPJ Covasna 

pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă poliția covăsneană. 

Pentru continuarea dezvoltării și modernizării instituționale în domeniul ordinii publice 

este necesară derularea unor programe finanțate și din fonduri extrabugetare: parteneriate de interes 

județean, precum și absorbția fondurilor europene nerambursabile. 

 

 

 

 PREȘEDINTE 

 CALINIC Sabin 

 

 
ȘA/1ex. 


