
PROIECT 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea Planului Strategic pentru anul 2020 al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului 
Buzău 

 
 
 Consiliul Judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 

 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 922/20.01.2020; 

 raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie 
publică locală, înregistrat sub nr.923/20.01.2020; 

 minuta şedinţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 
Judeţului Buzău din 9 ianuarie 2020 în care s-a discutat şi 

aprobat Planul Strategic pentru anul 2020; 
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 
 prevederile art. 20 – 23 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.787/2002 cu modificările ulterioare; 

 prevederile art.18 lit.”a” și lit. ”f” din Legea nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se ia act de Raportul privind activitatea desfăşurată de 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului Buzău în anul 2019, 
prevăzut în Anexa nr. 1. 

 
Art.2. Se însuşeşte Planul Strategic pentru anul 2020 al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău, prevăzut în Anexa nr. 2. 
 

Art. 3. (1)  Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Buzău la 
realizarea obiectivelor stabilite conform Capitolului 4 al Planului strategic 



se va analiza şi stabili după aprobarea bugetului propriu al Judeţului 

Buzău pentru anul 2020, în funcţie de resursele de finanţare identificate. 
             (2) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

 
 

 
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura aducerea 

la cunoştinţă publică a Planului Strategic, precum şi a Raportului de 
activitate al A.T.O.P. şi le va comunica autorităţilor şi instituţiilor publice 

interesate, conform art. 197 alin. (4) din Codul administrativ. 
 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 

 
 
 
 

                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                    MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 
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Anexa nr. 1 la  

Hotărârea Consiliuli Județean Buzău  

Nr._____/__________ 
 

R A P O R T 
privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2019 
 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a județului Buzău este 

un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se 

constituie şi funcţionează pe lângă Consiliu Judeţean Buzău, 

desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, în scopul 

asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din 

județul Buzău.  

Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Buzău asigură reprezentarea intereselor comunității în scopul 

asigurării unui climat de siguranță și securitate publică. 

Potrivit dispozițiilor legale, desemnarea nominală a membrilor ATOP 

este validată de Consiliul Județean Buzău. Având în vedere faptul că pe 

parcursul anului 2019 au avut loc modificări în ceea ce privește 

exercitarea unor funcții la nivelul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău, precum și la nivelul Instituției Prefectului 

Judeţul Buzău, componența ATOP a fost modificată prin Hotărârile 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 11/28.01.2019, respectiv nr. 

137/25.07.2019.   

În acest sens, în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a Judeţului Buzău au fost validati: domnul Dimian Leonard, 

în calitate de  subprefect și domnul Enache Valeriu, noul inspector șef al 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău. 

Ca urmare a acestor modificări, până la data de 13.12.2019 

Autoritatea teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău a avut 

următoarea componență nominală: 

1. Diman Leonard  - subprefect Instituția Prefectului 
judeţului Buzău; 

2. Cristescu Mihai - consilier judeţean ; 
3. Baciu Gabriel - Paul - consilier judeţean; 

4. Popescu D. Ion - consilier judeţean; 
5. Mocanu Viorel - consilier judeţean; 

6. Mărăcine Nicolae - consilier judeţean; 



7. Carpen Claudiu - consilier judeţean; 

8. Bodea Gheorghe - reprezentant al comunităţii locale; 
9. Netcu Enache - reprezentant al comunităţii locale; 

10. Vasilescu Bogdan - Cristian - reprezentant al comunităţii locale; 
11. Pantazi Laurenţiu - inspector şef al Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Buzău; 
12. Cueru Virgil Ioan - inspector şef al Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Buzău; 
13. Enache Valeriu - inspector şef al Inspectoratului  

pentru Situaţii de Urgenţă „Neron 
Lupaşcu” al Judeţului Buzău; 

14. Ionescu Pavel - reprezentantul Corpului Naţional al 
Poliţiştilor - Filiala Buzău. 

 

La data de 13.12.2019, prin Hotărârea Guvernului nr. 918 

exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a 

funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul 

Dimian Leonard a încetat. 

Ca urmare, pentru asigurarea funcționării depline în condițiile 

legii,  validarea noului subprefect, ca membru de drept în 

componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului 

Buzău, va avea loc în prima ședință a Consiliului Județean din anul 

2020. 

În anul de referință, comisiile de lucru și-au desfășurat 

activitatea în următoarea componență: 

 

Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi petiţii 

(constituită potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare din: 

doi consilieri judeţeni, dintre care preşedintele ATOP, şefii 

Inspectoratelor  Judeţene de Poliţie, Jandarmi şi Situaţii de Urgenţă, 

un reprezentant al comunităţii locale): 

1. Baciu Gabriel – Paul; 
2. Cristescu Mihai - Coordonator; 

3. Pantazi Virgil – Laurenţiu; 

4. Cueru Virgil Ioan; 
5. Enache Valeriu; 

6. Vasilescu Bogdan – Cristian. 

 

Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a 

indicatorilor de performanţă minimali  (constituită potrivit 



Regulamentului de organizare şi funcţionare din: subprefect, doi 

consilieri judeţeni şi un membru al comunităţii locale): 

1. Carpen Claudiu - Coordonator; 
2. Dimian Leonard; 

3. Popescu D. Ion; 

4. Netcu Enache. 
 

Comisia pentru probleme sociale, standarde 

profesionale, consultanţă şi drepturile omului  (constituită 

potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare din: doi 

consilieri judeţeni, reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor şi 

un reprezentant al comunităţii locale): 

1. Mocanu Viorel - Coordonator; 

2. Bodea Gheorghe; 
3. Mărăcine Nicolae; 

4. Ionescu Pavel. 
Potrivit Programului de activitate întocmit și aprobat în ședință de 

plen a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău, pe 

parcursul anului 2019 au avut loc  14 şedinţe de plen şi câte 10 şedinţe în 

cadrul fiecărei comisii în parte.  

 

În cadrul şedinţelor de plen principalele teme discutate au fost: 

 -     Planul Strategic al Autorităţii teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Buzău pentru anul 2019; 



- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate de efectivele 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău în anul 2019; 

- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate şi rezultatele obţinute 

de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2019; 

- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate şi rezultatele obţinute 

de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Buzău în anul 

2019; 

- analize privind activităţile referitoare la fenomene cu impact asupra 

climatului de ordine şi siguranţă publică,  desfăşurate de alte 

instituţii şi servicii publice, precum Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Buzău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău, Direcţia Sanitar - Veterinară şi Siguranţa Alimentelor, 

Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Buzău, Comisariatul 

Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău, Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău; 

- analiza activităţii Poliţiei municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat, Poliției 

oraşelor Nehoiu, Pătârlagele şi Pogoanele privind asigurarea ordinii 

şi liniştii publice în aria de competență; 

- au fost adoptate un număr de 16 hotărâri cu privire la: 

- aprobarea Planului Strategic al A.T.O.P. Buzău pe anul 2019; 

- aprobarea Raportului de activitate al A.T.O.P. Buzău pe anul 2018; 

- emiterea unor recomandări privind eficientizarea activităţii 

serviciului poliţienesc, a efectivelor de jandarmi, precum şi a 

efectivelor ISU în ceea ce priveşte  asigurarea securităţii civice a 

comunităţii. 

 

Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Buzău a fost supus dezbaterii membrilor plenului şi apoi 

aprobării, constituind elementul coordonator esenţial în activitatea depusă 

în anul 2019. 

Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2019, au fost cele care s-

au desprins din Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-

2020.  

Documentul a condensat priorităţile strategice stabilite la nivel 

internaţional sau naţional prin documente programatice, cu incidenţă în 

sfera de activitate poliţienească, respectiv: 

- Strategia de Securitate Naţională a României; 

- Strategia de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane; 

- Planul naţional unic de acţiune pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane; 

- Strategia de prevenire a criminalităţii. 



 

Obiectivele şi priorităţile locale stabilite de Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Buzău şi A.T.O.P. au fost următoarele: 

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru 

cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, 

siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor; 

2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi 

transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale; 

3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri 

prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, 

contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor 

publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii 

Europene; 

4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, 

financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii 

capacităţii operaţionale a Poliţiei Române. 

Pe parcursul anului 2019, pe comisii, principalele probleme abordate 
au fost următoarele: 

 

Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii: 

- analize periodice privind organizarea şi executarea activităţilor 

specifice de intervenţie ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie, 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău şi Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” Buzău; 

- analize periodice privind activitatea Poliţiei municipiilor Buzău şi 

Rm. Sărat, precum şi oraşelor Nehoiu, Pogoanele şi Pătârlagele, 

pentru asigurarea climatului normal de ordine şi siguranţă 

publică în zonele de competenţă;   

- analize periodice ale activităţilor desfăşurate de Poliţia Locală a 

municipiului Buzău, prevăzute în Planul de ordine şi siguranţă 

publică; 

- analize ale activităţii instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin a 

persoanelor aflate în situaţii de risc, ori cu comportamente 

inadecvate; 

- analize privind activităţilor desfăşurate pe linia prevenirii şi 

combaterii delictelor silvice. 

         

Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 

performanţă minimali: 

- urmărirea periodică a stadiului indicatorilor de performanţă 

minimali pentru serviciul poliţienesc în anul 2019; 



- dinamica de personal la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

în cursul anului 2019; 

-   identificarea surselor bugetare şi extrabugetare pentru dotarea 

celor trei instituţii: Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău şi Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” Buzău; 

- analize periodice a măsurilor întreprinse pentru menţinerea unui 

climat de siguranţă în traficul rutier şi pentru prevenirea 

evenimentelor rutiere; 

- analize periodice asupra situaţiei persoanelor aflate în risc 

victimal, a stărilor conflictuale şi stabilirea măsurilor pentru 

înlăturarea acestor stări de pericol. 

 

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, 

consultanţă şi drepturile omului: 

- întărirea colaborării Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean şi participarea la întâlnirile 

organizate cu cadrele didactice în scopul reducerii gradului de 

victimizare în rândul minorilor şi de implicare a acestora în 

comiterea de infracţiuni; măsuri cu caracter preventiv în ceea ce 

priveşte fenomenul infracţional şi asigurarea unui climat de 

ordine şi siguranţă publică în şcoli; 

- modalităţile de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a 

ordinii publice şi pentru protejarea bunurilor personale; 

- problemele romilor. 

 

Pornind de la o analiză amplă a indicatorilor de performanţă 

minimali pentru serviciul poliţienesc, a datelor şi a informaţiilor prezentate 

de celelalte instituţii participante, atât în şedinţele de plen cât şi în 

comisiile de lucru, pe parcursul anului 2019 considerăm că acestea şi-au 

adus aportul la asigurarea unui climat normal de ordine şi siguranţă 

publică în judeţul Buzău. 

O componentă importantă a activităţii Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a Judeţului Buzău a constat în identificarea logisticii 

necesare pentru eficientizarea exercitării activităţilor desfăşurate de către 

Inspectoratul de Poliție Judeţean Buzău, Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Buzău şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron 

Lupaşcu” al Judeţului Buzău. 

În acest sens, din resursele financiare ale Bugetul Judeţului Buzău 

au fost achiziţionate următoarele mijloace fixe și obiecte de inventar, 

după cum urmează: 



 

 

 Denumire Valoare Nr. buc. Beneficiar 

 

1. Motofierăstrău  21.973,35 lei 3 I.S.U. Buzău 

2. Aparat de curățat cu presiune 15.904,35 lei 1 I.S.U. Buzău 

3. Detector metale 9.401,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

4. Sistem de avertizare optico - 

acustică 

29.852,34 lei 6 I.J.J. Buzău 

5. Cameră cu termoviziune 69.999,97 lei 5 I.J.J. Buzău 

6. ATV 74.746,28 lei 1 I.S.U. Buzău 

7. ATV 64.141,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

8. Barcă gonflabilă 24.514,00 lei 2 I.S.U. Buzău 

9. Remorcă  4.838,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

10.  Motopompă + turbo-suflantă 26.705,98 3 + 5 I.S.U. Buzău 

11. Generator  2.899,99 lei 1 I.S.U. Buzău 

12.  Ladă metalică pentru transport 

muniție 

4.400,00 lei 2 I.S.U. Buzău 

13. Birou și casetieră 3.120,20 lei 6 I.S.U. Buzău 
14. Telefon mobil Samsung Galaxy 1.649,99 lei 1 I.S.U. Buzău 
15. Aparat foto 2.249,10 lei 1 I.S.U. Buzău 
16. Sistem control uși  2.879,80 lei 1 I.S.U. Buzău 
17. Pistol de vopsit 821,60 lei 2 I.S.U. Buzău 
18. Aparat aer condiționat 4.000,00 lei 2 I.S.U. Buzău 

19. Stema României 535,50 lei 1 I.S.U. Buzău 
20. Scaun  300,00 lei 1 I.S.U. Buzău 
21. Tablă magentică 919,99 lei 1 I.S.U. Buzău 
22. Costume ATV 4.100,00 lei 2 I.S.U. Buzău 

23. Furtun + cuplă 1.799,98 lei 2+1 I.S.U. Buzău 

24. Manechin lupte  915,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

25. Aparat aer condiționat + boiler 2.434,99 lei 1+1 I.S.U. Buzău 

26. Multifuncțională  2.142,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

27. Multifuncțională  2.142,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

28. Mobilier 5.900,00 lei 12 I.S.U. Buzău 

29. Licență soft 714,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

30. Sistem de calcul + monitor 3.272,50 lei 1+1 I.S.U. Buzău 

31. Multifuncțională 1.309,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

32. Monitor 1.279,25 lei 1 I.S.U. Buzău 

33. Lamă dezăpezire și cutie depozitaree 

pentru ATV 

3.094,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

34. Lamă dezapezire cu sistem 

împingere 

2.023,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

35. Laptop 2.350,25 lei 1 I.S.U. Buzău 

36. Televizoare  2.599,79 lei 2 I.S.U. Buzău 

37. Căști 714.00 lei 1 I.S.U. Buzău 

38. Tun de aer cald 1.600,00 lei 1 I.S.U. Buzău 

 TOTAL: 404.242,00 lei   

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale cu caracter permanent, ATOP 

Buzău are constituit un secretariat executiv, format din trei persoane din 

cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean. Prin activitatea desfăşurată, 

Secretariatul executiv  a asigurat primirea şi transmiterea corespondenţei, 



pregătirea materialelor pentru şedinţele de plen şi de comisii, redactarea 

proceselor-verbale, etc. 

În anul 2019 au fost înregistrate în Registrul de intrare-ieşire a 

corespondenţei A.T.O.P. Buzău un număr de 54 de documente. 

Considerăm că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului 

Buzău a asigurat, prin activitatea sa din anul 2019, reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de 

siguranţă şi securitate publică.  

 

Vom continua să acordăm sprijinul nostru constant, transparent şi 

imparţial cetăţenilor, societăţii civile, instituţiilor şi autorităţilor locale.  

 

*** 
 

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE DE 

EFECTIVELE INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN BUZĂU  
ÎN ANUL 2019 

 
I. OBIECTIVE STRATEGICE 

 
 1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin 

protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, 
siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor. 

       2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, 
destructurarea grupărilor infracţionale.  

      3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin 
combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de 

mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin 
protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

      4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 

informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a 
Poliţiei Române. 

 
II. PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

 
 Activitatea de prevenire a fost orientată pentru asigurarea unui 

sistem integrat bazat pe atragerea de parteneri şi apropierea de 
comunitate şi a cunoscut o evoluţie constantă din punct de vedere 

calitativ. S-a acţionat pentru identificarea priorităţilor şi perfecţionarea 
instrumentelor de lucru care au impus schimbări de natură a aduce un 

plus de eficienţă, în special colaborarea cu formaţiunile operative în toate 
fazele managementului de proiect şi orientarea activităţii spre rezolvarea 

unor probleme punctuale. 
 

 Principalii indicatori minimali de evaluare a performanţei 

poliţieneşti înregistraţi în anul 2019 au fost: 



                

1. Volumul infracţiunilor de furt 
În general, infracţionalitatea contra patrimoniului a înregistrat 

la nivelul  inspectoratului  scăderi semnificative de la 3.828 la 3.584 de 
fapte  (-244). Menţionăm că aceasta este cea mai scăzută valoare 

înregistrată în ultimii 7 ani, trendul fiind în descreştere din anul 2013.  
Facem precizarea că, situaţia aceasta este similară şi la nivelul 

secţiilor de poliţie, pe raza cărora au fost sesizate 1.477 fapte contra 
patrimoniului (-168), zece secţii rurale înregistrând scăderi în 

perioada evaluată. 
În cadrul acestei categorii de infracţionalitate, furturile care deţin o 

pondere de 56% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului, au scăzut 
per total cu 355 de fapte, de la 2.372 la 2.017 de fapte, pe fondul 

scăderii numărului furturilor din următoarele categorii: furturile din 
locuinţă cu 25 fapte (de la 477 la 452), furturile din societăţi comerciale 

cu 64 de fapte, (de la 395 la 331), furturile din auto cu 32 fapte (de la 

186 la 154 fapte), furturile de auto cu 16 fapte (de la 45 la 29 de fapte), 
furturile din anexe şi curţi cu 36 de fapte (de la 226 la 190), furturile din 

buzunare cu 17 fapte (de la 92 la 75 de fapte), cele de recoltă de pe 
câmp cu 18 fapte (de la 70 la 52 fapte) şi furturile de păsări cu 22 de 

fapte (de la 40 la 18 de fapte). 
O creştere uşoră au înregistrat în schimb furturile de animale, cu 2 

de fapte (de la 46 la 48 de fapte). 
În mediul rural, la nivelul secţiilor de poliţie au fost sesizate 875 

fapte de furt, cea mai scăzută valoare înregistrată în ultimii 7 ani. 
 

2. Volumul  infracţionalităţii stradale  în zona localităţilor 
urbane 

În judeţul Buzău, acest gen de infracţionalitate s-a aflat pe un 
trend descendent în anul 2019, respectiv 381 de astfel de fapte 

sesizate (-7). 

În mediul urban, singura subunitate care a înregistrat minusuri 
importante la acest indicator în anul precedent a fost Poliţia municipiului 

Buzău -21 fapte (de la 227 la 206), însă această diminuare nu a 
influenţat per total criminalitatea stradală din mediul urban, care totuşi a 

crescut uşor de la 298 la 301 fapte (+3). 
Din cele 298 de fapte penale stradale sesizate în mediul urban, 135 

(-45) au fost săvârşite pe timpul nopţii, iar 224 (-24) în cursul zilei. 
Principalele genuri de fapte stradale sesizate, au înregistrat trenduri 

descendente. Astfel numărul furturilor comise în mediul stradal a 
scăzut cu 38 de fapte de la 347 la 309 fapte sesizate. Scăderi 

importante la acest tip de fapte au fost înregistrate la furturile de 
componente din exteriorul maşinii de la 47 la 24 (-23), furturile din auto 

de la 97 la 77 (-20), furturile de auto de la 20 la 15 fapte (-5) şi furturile 
de plăcuţe de înmatriculare, de la 15 la 13 fapte (-2). 

Tâlhăriile au scăzut şi ele de la 24 la 18 fapte sesizate (-6).  



Creşteri la acest tip de criminalitate s-au înregistrat la furturile din 

societăţi comerciale: +5 fapte, de la 12 la 17. 
De asemenea, s-au înregistrat creşteri la infracţiunile de tulburare a 

ordinii şi liniştii publice +7 fapte (de la 8 la 15 fapte), precum şi la cele de 
ultraj contra bunelor moravuri: +3 fapte (de la 3 la 6). 

Per total, putem concluziona că nu au fost sesizate fapte stradale cu 
grad de pericol social ridicat, sau cu impact deosebit asupra membrilor 

comunităţii. 
 

3. Menţinerea indicatorilor privind timpul de intervenţie la 
evenimente 

La nivelul judeţului, pe parcursul anului 2019, efectivele I.P.J. Buzău 
au intervenit la 7.890 evenimente, dintre acestea 3.206 fiind înregistrate 

în mediul urban, cu precizarea că s-a intervenit în mai puţin de 10 
minute în 3.146 situaţii corespunzător unui procent de 98,13%, 

procent inferior cu 0,38 % comparativ cu anul anterior. În mediul rural s-

au înregistrat 4.684 de cazuri, iar în urma analizării timpilor de reacţie 
evidenţiaţi, s-a stabilit că în 3.927 situaţii, corespunzător unui procent de 

83,84% din cazuri, intervenţia a durat sub 10 minute (procent superior 
cu 8,62%  faţă de anul 2018). 

La nivel de judeţ, procentul înregistrat în cazul intervenţiilor realizate 
într-un interval de sub 10 minute se situează la un nivel general de 

aproximativ 89 % din nr. total al apelurilor primite prin S.N.U.A.U. 112, 
superior cu 5% celui din anul 2018.  

 
4. Volumul infracţionalităţii juvenile, îndeosebi în unităţile 

de învăţământ şi în zona adiacentă acestora 
Datele statistice referitoare la fenomenul delincvenţei juvenile 

sesizat la nivelul judeţului Buzău evidenţiază un trend ascendent la 
sesizare, comparativ cu perioada similară anterioară, fiind înregistrate un 

număr de 319 fapte penale (+79) comise de către 397 minori (+106).  

Totodată în cursul anului 2019, au fost comise 354 de infracţiuni 
(+124) ce au avut ca victime 372 de minori (+129). 

În ceea ce priveşte infracţionalitatea sesizată din unităţile de 
învăţământ şi zona adiacentă acestora se poate constata faptul că în 

anul 2019, la nivelul I.P.J. Buzău, au fost sesizate 32 de infracţiuni 
comise în şcoli şi zona adiacentă acestora (17 în mediul urban şi 15 

în mediul rural), în creştere cu 2 infracţiuni față de anul 2018.  
Dintre cele 32 de infracţiuni sesizate, 14 au fost comise de elevi, 2 

cadre didactice şi 5 autori din altă categorie. 
Trebuie menţionat faptul că, în incinta unităţilor şcolare nu s-

au produs infracţiuni din domeniul marii violenţe, ori cu un grad 
de pericol social ridicat, ponderea cea mai mare deţinând-o 

infracţiunile de loviri sau alte violenţe : 37,5% (12 fapte, cu 1 mai multe 
ca în anul precedent) şi cele de furt: 31,25% (10 fapte, cu 3 mai multe ca 

în anul precedent), acestea reprezentând în special furturi de telefoane 



mobile lăsate nesupravegheate şi diferite sume de bani din 

ghiozdane/genţi. 
Se constată însă o diversificare a infracțiunilor sesizate în unitățile 

de învățământ și zona adiacentă acestora fiind sesizate infracțiuni ca 
purtare abuzivă, vătămare corporală din culpă, însuşirea bunului găsit, 

înşelăciune, port fără drept de obiecte periculoase. 
 

5. Volumul infracţiunilor cu violenţă la nivelul judeţului   
Infracţionalitatea de mare violenţă a înregistrat valori după cum 

urmează: 7 infracţiuni de omor (+3) - în toate cazurile autorii fiind 
depistaţi cu operativitate maximă, două infracţiuni de tentativă de 

omor (+1), o infracţiune de lovituri cauzatoare de moarte (+1), iar 
vătămările corporale au scăzut de la cinci la două (-3).  

În ceea ce priveşte celelalte categorii de fapte penale comise cu 
violenţă şi aici s-au înregistrat în perioada analizată scăderi la majoritatea 

infracţiunilor. Astfel, tâlhărie au scăzut (-4) de la 44 la 40, iar 

infracțiunile de viol au scăzut şi ele cu o faptă, de la 48 la 47. Totuşi 
infracţiunile de lovirile sau alte violenţe au crescut de la 1.477 la 

1.640 de fapte (+163). 
În mediul rural, se constată că în anul acesta au crescut numeric 

tâlhăriile, de la 10 la 12 fapte (+2) şi infracţiunile de lovire sau alte 
violenţe, care au crescutt numeric de la 891 la 985 (+94), în principal pe 

fondul creşterii celor sesizate prin S.N.U.A.U. 112 de la 235 la 368 
(+133).  

 
6. Riscul rutier. Diminuarea numărului de accidente grave 

de circulaţie rutieră şi a consecinţelor acestora, precum 
şi intensificarea combaterii actelor de încălcare a 

legislaţiei rutiere 
În scopul combaterii principalelor cauze generatoare de accident şi a 

creşterii gradului de disciplină rutieră, în perioada supusă analizării, 

efectivele cu atribuţii de poliţie rutieră au organizat 652 acţiuni şi 
controale din care 428 cu efective proprii şi 224 cu alte forţe. 

Cu ocazia activitaţilor desfăşurate, la nivelul judeţului, au fost 
constatate 60.960 contravenţii, din care 60.438 contravenţii la regimul 

circulaţiei. 
Pe linia combaterii excesului de viteză, în perioada analizata au fost 

constatate un număr de 21.634 abateri, din care 3.100 pentru depăşirea 
limitei legale de viteză cu peste 50 km/h.    

Au fost reţinute 5.713 permise de conducere auto şi au fost 
retrase până la remedierea defecţiunilor 738 de certificate de 

înmatriculare.  
Totodată, în perioada analizată efectivele I.P.J. Buzău au constatat 

811 infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. 
Drept urmare a activităţilor preventiv-combative expuse mai 

sus, riscul rutier a înregistrat scăderi importante după cum 

urmează: 



În anul 2019 numărul accidentelor grave a scăzut cu 14, de la 

156 la 142, cel al răniţilor grav cu 10, de la 143 la 133, însă cel al 
persoanelor decedate a crescut cu 8, de la 43 la 51.  

În ceea ce priveşte numărul accidentelor uşoare, acesta a 
crescut uşor cu 11, de la 418 la 429, însă răniţii uşor au scăzut 

numeric cu 22.  
Principalele cauze ale accidentelor de circulație au fost: indisciplina 

pietonală (27% din totalul accidentelor grave), viteza neadaptată 
(12%) şi neacordarea priorităţii de trecere a pietonilor (8%), în 

procent egal cu prioritatea auto şi circulaţia pe contrasens. 
În mediul urban a scăzut numărul accidentelor grave cu 2, fiind 

înregistrate per total 40 de accidente grave din care 23 pe raza 
municipiului Buzău, 13 în municipiul Rm. Sărat, 2 pe raza oraşului 

Nehoiu şi câte 1 accident la Pogoanele şi Pătârlagele. 
În ceea ce priveşte accidentele uşoare produse în mediul urban, pe 

raza mun. Buzău s-au produs 118 (+15) accidente usoare cu 152 

(+17) răniţi uşor, iar în mun. Rm. Sărat s-au produs 28 (-7) accidente 
uşoare, soldate cu 42 de răniţi usor (-3).  

În mediul rural, s-au produs 102 accidente grave (-12), soldate 
cu 44 morţi (+6), 95 răniti grav (-8) şi 253 (-8) accidente uşoare cu 

390 (-51) răniţi uşor, constatându-se o creştere a persoanelor 
decedate.  

Cele mai multe accidente rutiere grave şi cu cele mai grave 
consecinţe au avut loc pe raza comunelor: Vadu Paşii (9 

accidente), Verneşti (8) şi Puieşti (5).  
În continuare DN2E85 rămâne drumul cu cel mai ridicat risc rutier 

la nivelul judeţului Buzău, pe acest drum naţional având loc 30 de 
accidente grave (-8), ceea ce reprezintă 47,61% din totalul 

accidentelor produse pe drumurile naţionale ce tranzitează judeţul, 
accidente ce s-au soldat cu treisprezece persoane decedate (-3) şi 

treizeci de răniţi grav (-7). 

 
7. Constatările în domeniul evaziunii fiscale, contrabandei, 

corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din 
domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia 

intereselor financiare ale Uniunii Europene 
În anul 2019 au fost constate de către cadrele I.P.J. Buzău, 270 de 

infracţiuni economico-financiare. 
Analizând activitatea desfăşurată în domeniul evaziunii fiscale, în 

anul 2019 se observă că efectivele inspectoratului au constatat 80 
infracţiuni, cu un prejudiciu cauzat la finalizare de 7.410.000 lei, faţă 

de 6.074.000 lei în anul 2018, prejudiciu ce a fost recuperat în 
proporţie de 86,85%, adică 6.436.000 lei faţă de 2.409.000 lei în 

anul precedent. La aceasta se adaugă alte prejudicii recuperate în 
dosarele penale aflate în curs de soluţionare în valoare de 8.605.000 lei / 

42.490.000 lei.   



Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul 

contrabandei, transportului şi comercializării produselor din tutun, a 
rezultat că la acest moment pe raza jud. Buzău piaţa de ţigarete 

provenite din contrabandă este în scădere înregistrându-se mai ales 
fenomenul de contrafacere ţigarete. Cu toate astea s-a reuşit ridicarea în 

vederea confiscării a 96.740 buc. ţigarete, 4,9 kg. tutun vrac.  
Totodată, lucrătorii IPJ Buzău au instrumentat un număr de 15 

dosare penale în acest domeniu în care s-au efectuat cercetări împotriva a 
12 persoane din care 4 în stare de reţinere. 

Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul 
bancar, atât în ceea ce priveşte fraudele bancare, cât şi în domeniul 

emiterii de instrumente bancare, este de menţionat că s-au constatat 19 
de infracţiuni, prejudiciul cauzat fiind de 84.212 lei. 

 
8. Activitatea de constatare în ceea ce priveşte regimul 

armelor şi muniţiilor 

În cursul anului 2019 au fost derulate activităţi atât în baza 
planurilor de acţiune naţionale, cât şi a planurilor de acţiune punctuale 

proprii, fiind constatate 71 de infracţiuni, ponderea deţinând-o 
constatările la Codul Penal privind nerespectarea regimului armelor şi 

muniţiilor, Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului 
cinegetic, Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive și OUG nr. 

195/2005 privind protecţia mediului.  
Au fost aplicate 65 sancţiuni contravenţionale, au fost efectuate 

21 de percheziţii domiciliare şi au fost ridicate în vederea confiscării 
100 de arme (+44), din care 74 letale (+40) şi 26 neletale (+4) . De 

asemenea, s-a confiscat cantitatea de 14.664 bucăți cartuşe (+12.861). 
A fost luată măsura anulării dreptului de deţinere, port şi folosire 

arme şi muniţii în 134 cazuri (88 pentru arme letale şi 46 pentru 
arme neletale), iar în 2 cazuri a fost luată măsura suspendării dreptului 

de deţinere port şi folosire arme. 

        În perioada analizată, au fost constatate 17 infracţiuni în domeniul 
combaterii braconajului cinegetic, fiind efectuate pe această linie 13 

percheziții la domiciliile unor persoane suspecte de comiterea de 
infracțiuni de braconaj cinegetic, ocazii cu care au fost ridicate în vederea 

confiscării cantitatea de 248 kg carne vânat din speciile mistreţ, căprior, 
cerb şi urs, precum şi 2.500 păsări din diferite specii. 

 Analiza indicatorilor statistici în domeniu evidenţiază în 
continuare faptul că judeţul Buzău nu reprezintă o piaţă ilegală pentru 

operaţiuni cu arme şi muniţii, fenomenul având un caracter izolat, cu 
manifestări simple, fără pericol social ridicat şi fără un impact mediatic 

deosebit.  
 În anul 2019, pe raza judeţului Buzău au fost înregistrate două 

evenimente minore în care au fost folosite arme de foc, ambele prin 
folosire unor arme deţinute legal şi fără a se înregistra vătămări corporale 

 



9. Prevenirea unor manifestări grave în ceea ce priveşte 

tulburarea ordinii şi liniştii publice cu impact mediatic, în 
care ar putea fi implicate grupări infracţionale 

La nivelul judeţului Buzău au fost desfăşurate activităţi specifice 
pentru prevenirea şi combaterea unor astfel de fapte, acţionându-se în 

zonele şi mediile frecventate de membrii grupărilor infracţionale. 
 În  anul 2019, nu au fost destructurate grupări specializate în 

comiterea unor infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite, însă 
efectivele cu atribuţii în domeniu au monitorizat în permanenţă activităţile 

membrilor grupărilor infracţionale. 
 Cu toate acestea, în perioada supusă analizei, pe raza municipiului 

Buzău s-a înregistrat un eveniment cu impact asupra membrilor 
comunităţii, respectiv tentativă de omor, în care au fost implicaţi membrii 

a două grupări infracţionale. 
 

III.  COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ 

În cadrul cooperării interinstituţionale au fost stabilite moduri de 
acţiune în comun pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale, 

infracţionalităţii din mediul şcolar, din sectorul silvic, la nivelul 
comunităţilor rurale, dar şi în alte domenii importante cum ar fi asigurarea 

ordinii publice pe timpul competiţiilor sportive, monitorizarea stărilor 
conflictuale cu impact mediatic, etc. 

În urma cooperării cu unităţile de parchet, instanţele 
judecătoreşti şi cu Serviciul Judeţean de Medicină Legală, 

activitatea desfăşurată de efectivele de poliţie judiciară din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău s-a putut derula normal, fără a 

fi înregistrate sincope ori abateri. 
A fost asigurată de asemenea, cooperarea cu Direcţia Judeţeană 

de Informaţii Buzău, S.T.S. Buzău, S.J.A. Buzău, S.I.P.I. Buzău, 
I.J.J. Buzău, I.S.U.J. Buzău, Biroul pentru Imigrări Buzău, I.Ş.J. 

Buzău, D.E.P.A.B.D. Buzău, Serviciului comunitar de eliberare a 

paşapoartelor, Serviciului de eliberare a permiselor de conducere 
şi înmatriculări, precum şi cu Direcţiile de Poliţie Locală Buzău şi 

Râmnicu Sărat şi cu alţi parteneri din sistemul de siguranţă publică. 
De asemenea au fost intensificate activităţile desfăşurate în comun 

cu Instituţia Prefectului Buzău, Consiliul Judeţean Buzău, 
Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică, autorităţile locale în 

vederea realizării activităţilor de siguranţă publică la nivelul judeţului şi 
asigurarea unui climat civic normal. 

Totodată, în activitatea de prevenire a fenomenului infracţional, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău s-a preocupat în permanenţă de 

încheierea unor parteneriate cu diferiţi reprezentanţi ai societăţii civile, 
dar şi cu parteneri din zona privată a societăţii, scopul  stabilit fiind 

prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, găsirea unor soluţii comune 
pentru reducerea ratei criminalităţii, dar şi pentru îmbunătăţirea relaţiei 

poliţie-comunitate.  



Se pot exemplifica protocoalele de coolaborare cu S.C. Electrica 

S.A Buzău, S.C. A.N.I.F.S.A. Buzău, S.C. Romtelecom S.A. sau S.C. 
OMV Petrom S.A.Buzău pentru prevenirea  şi combaterea furturilor de 

componente sau produse ori parteneriatul încheiat cu Asociaţia 
judeţeană sportivă Buzău pe linia prevenirii şi combaterii violenţei în 

sport. 
Totodată pentru crearea unui cadru instituţional necesar desfăşurării 

în bune condiţii a activităţilor poliţiei, la nivelul instituţiei noastre au fost 
continuate activităţile stabilite în anii anteriori, prin protocoale de 

colaborare cu diferite organisme neguvernamentale cu preocupări în 
domeniul prevenirii criminalităţii existente la nivelul judeţului: ,,Fundaţia 

Amprenta”, Fundaţia ,,Sf. Sava de la Buzău”, Societatea Naţională 
de Cruce Roşie – Filiala Buzău, Asociaţia de Tineret, Cultură şi 

Educaţie ,,Speranţa Râmniceană”, Asociaţia A - CAR – Filiala 
Buzău, Fundaţia ,,Crucea Alb Galbenă” - Filiala Buzău, Centrul de 

prevenire - evaluare şi consiliere antidrog, Asociaţia de părinţi a 

Colegiului Naţional B.P. Hasdeu. 
 

IV. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 
În prezent 3 poliţişti (2 ofiţeri şi 1 agent) sunt selecţionaţi, 

aflându-se în rezerva I.G.P.R., pentru a participa la  misiuni pentru 
asigurarea suportului operativ autorităţilor judiciare străine în spaţiul 

european. 
Tot în perioada analizată, poliţiştii din cadrul Serviciului de 

Investigaţii Criminale au participat la 2 misiuni de cooperare privind 
extrădarea 2 persoane urmărite internaţional, arestate în pania şi 

Marea Britanie. 
De asemenea, au fost executate 22 Mandate Europene de 

Arestare emise de autorităţile judiciare din Franţa, Belgia, Germania, 
Spania, Danemarca și Italia, iar pentru alte 47 de persoane urmărite 

internaţional, au fost revocate mandatele ca urmare a prinderii 

acestora.  
Rezultate bune au fost obţinute în urma schimbului de informaţii şi pe 

linia traficului internaţional de autovehicule, fiind identificate pe raza 
judeţului Buzău, un număr de 20 autovehicule sustrase în afara 

graniţelor ţării. 
   

V. ASIGURAREA ŞI UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIAR-
LOGISTICE 

  În acest domeniu, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Buzău, s-a acţionat pentru:  

 optimizarea şi eficientizarea activităţii logistice a unităţii; 
 creşterea capacităţii operaţionale prin gestionarea eficientă a 

resurselor financiare şi logistice; 
 îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de locuit în mediul rural; 

 crearea unor condiţii optime de lucru cu publicul şi de primire 

în audienţă a cetăţenilor. 



 Din punct de vedere al asigurării fondurilor financiare, acestea au 

fost sub necesar, dar printr-o bună gestionare a resurselor materiale şi 
financiare, s-a reuşit asigurarea functionării tuturor formaţiunilor. În 

această perioadă unitatea s-a aprovizionat pe plan local cu materiale foto, 
criminalistice, materiale pentru poliţia rutieră (inclusiv complete de 

detectare a prezenţei drogurilor în salivă) şi pentru cea de ordine publică, 
în valoare de 88.405 lei.  

 Au fost afectuate reparaţii, lucrări de igienizare, zugrăveli şi a 
fost dotat noul sediu al Poliţiei Oraşului Nehoiu ce a fost dat în folosinţă în 

anul ce a trecut 
De asemenea, au fost efectuate lucrări de reparaţii şi igienizare la 

unele birouri şi alte spaţii cu destinaţii diverse din incinta I.P.J. Buzău, 
Poliţia Municipiului Buzău,Poliţia Oraşului Pogoanele, Poliţia Oraşului 

Pătârlagele şi Postul de poliţie comunal Puieşti.  
Totodată, la 5 locaţii aflate în folosinţa/administrarea inspectoratului 

au fost efectuate reparaţii la instalaţiile electrice, iar la alte 6 au fost 

efectuate lucrări de reparaţii ale instalaţiei sanitare. 
În cursul acestui an au fost repartizate unității noastre de către 

Inspectoratul General al Poliției Române un număr de 22 de autoturisme. 
În cadrul I.P.J. Buzău, Compartimentul de Marketing si Achiziţii a 

derulat în decursul anului 2019, o serie de proceduri și activități prin care, 
în limita bugetului aprobat, s-a reuşit o aprovizionare eficientă a unui 

minim necesar de materiale şi servicii. 
 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

consilier județean 
 

ing. GABRIEL – PAUL BACIU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr. 2 la  

Hotărârea Consiliuli Județean Buzău  
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CAPITOLUL 1 
OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE 

IDENTIFICATE ÎN STRATEGIA POLIŢIEI ROMÂNE 
 

 
Strategia Poliţiei Române se constituie ca principal instrument de 

lucru pentru managementul activităţii poliţieneşti, precum şi ca prim-
document, ce este oferit cetăţenilor pentru a cunoaşte ariile pe care 

serviciile publice poliţieneşti oferite de Poliţia Română se concentrează. 
Scopul principal al strategiei este de a identifica priorităţile de 

acţiune în asigurarea activităţii de prevenire şi combatere a fenomenului 
infracţional, de garantare şi apărare a drepturilor şi libertăţilor 

constituţionale, a siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private şi 
de asigurare a climatului necesar funcţionării instituţiilor statului, în 

conformitate cu prevederile legii. 

În conformitate cu actualul Planul Strategic Instituţional al 
MAI, principalele direcţii de acţiune pentru anul 2020, vor fi cele 

care se desprind din Programul de Guvernare 2017-2020 și 
Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-2020.  

Cetăţenii vor înţelege mai bine care sunt direcţiile pe care ne vom 
focaliza cu prioritate capabilităţile dezvoltate şi vor afla care sunt 

modalităţile prin care serviciile publice poliţieneşti vor fi realizate. 
Astfel se va asigura o viziune unitară a modului în care trebuie să-şi 

concentreze eforturile managerii de la toate structurile subordonate 
inspectoratului, iar aceştia vor fi responsabili de modul în care priorităţile 

stabilite vor fi urmărite şi îndeplinite de structurile pe care le 
coordonează. 

De asemenea, strategia de acţiune oferă partenerilor noştri 
informaţii despre priorităţile şi interesele noastre în dezvoltarea relaţiilor 

de colaborare. 



Prezentul document condensează priorităţile strategice stabilite la 

nivel internaţional sau naţional prin documente programatice, cu incidenţă 
în sfera de activitate poliţienească, respectiv: 

 Strategia de Securitate Naţională a României; 
 Strategia de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 

umane; 
 Planul naţional unic de acţiune pentru combaterea traficului 

de fiinţe umane. 
 

 
2. OBIECTIVELE POLIŢIEI ROMÂNE 

 
 1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin 

protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, 
siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor; 

 2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi 

transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale; 
      3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin 

combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de 
mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin 

protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene; 
      4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 

informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a 
Poliţiei Române. 

             

 

 



CAPITOLUL 2 

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL 

 
Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi planificate Termen 

 

1.  

 

Creşterea 

gradului de 

siguranţă şi 

protecţie pentru 

cetăţeni prin 

protejarea 

persoanei, 

protejarea 

patrimoniului, 

siguranţa 

stradală, 

siguranţa 

rutieră şi 

siguranţa 

transporturilor 

– Combaterea eficientă a fenomenului infracţional 

stradal prin folosirea judicioasă a resurselor din 

sistemul de ordine şi siguranţă publică, din mediul 

urban şi întărirea şi creşterea mobilităţii  structurilor de 

poliţie din mediul rural; 

Decembrie 

2020 

– Organizarea unor acţiuni preventiv-combative 

pentru reducerea şi scăderea dinamicii accidentelor de 

circulaţie, cu prioritate a acelora care au drept 

consecinţe pierderi de vieţi omeneşti; 

– Desfăşurarea de activităţi în cooperare cu I.S.U.J. 

Buzău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi 

Poliţia locală pentru prevenirea şi combaterea  

infracţionalităţii judiciare, în special a infracţionalităţii 

stradale; 

– Derularea activităţilor de menţinere a ordinii publice 

în sistem integrat, pentru reducerea infracţionalităţii 

stradale şi din mijloacele de transport în comun, prin 

angrenarea, într-un mediu comun de cooperare, a 

structurilor M.A.I. şi a altor autorităţi de securitate şi 

ordine publică şi societăţi private de securitate; 

– Organizarea unor acţiuni preventive în zona 

unităţilor de învăţământ, cu accent in intervalele orare 

în care se impune întrucât se face  afluirea – defluirea 

de la procesul de învăţământ; 

– Intensificarea activităţilor poliţieneşti pentru 

descoperirea  faptelor la regimul armelor şi muniţiilor  şi 

continuarea măsurilor  de retragere şi ridicare a armelor 

şi muniţiilor deţinute ilegal, precum şi verificarea 

permanentă a condiţiilor de păstrare şi utilizare a 

armelor deţinute legal; 

– Combaterea faptelor cu violenţă, prioritatea 

acordându-se măsurilor   de destructurare a grupărilor 

infracţionale (structurate sau care generează conflicte 

stradale); 

– Aplicarea noului cadru legislativ  apărut în special în 

domeniul aplicării şi executării măsurilor 

contravenţionale pazei şi securizării  bunurilor şi 

persoanelor; 

– Organizarea şi participarea la misiuni în situaţiile de 

urgenţă,cu resurse conform registrului de  riscuri şi 

capabilităţi al judeţului Buzău, în conformitate cu 

competenţele conferite de lege; 



Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi planificate Termen 

– Participarea la acţiunile în sistem integrat pentru 

prevenirea unor incidente grave ce se pot produce pe 

fondul nerespectării normelor P.S.I. în unităţile de 

alimentaţie publică cu lucrători din cadrul I.S.U.J. Buzău 

şi I.J.J. Buzău, precum şi cu alte instituţii cu atribuţii în 

domeniu; 

– Iniţierea de acţiuni punctuale pentru prinderea 

persoanelor şi descoperirea  bunurilor urmărite; 

– Adoptarea unor programe  prioritare de prevenire a 

fenomenului infracţional  specifice segmentelor de 

infracţionalitate cu trend ascendent  sau   pentru zone  

cu risc criminogen; 

– Implementarea, împreună cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău, a unor proiecte preventive axate pe 

faptele cu violenţă în mediul şcolar, consumul de 

droguri şi accidente rutiere; 

– Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale, 

instituţii publice şi private, organizaţii guvernamentale 

şi derularea unor acţiuni comune pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenului infracţional; 

– Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile 

telefonice prin S.N.U.A.U. 112 atât în mediul urban, cât 

şi în mediul  rural; 

 – Derularea de proiecte/campanii de prevenire a 

delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor; 

– Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor obţinute de 

către  efectivele de poliţie rutieră. 

2. 

Prevenirea şi 

combaterea 

infracţionalităţii 

organizate şi 

transfrontaliere, 

destructurarea 

grupărilor 

infracţionale 

 

 

– Perfecţionarea  pregătirii continuă în domeniul 

cooperării poliţieneşti internaţionale, atât  prin 

introducerea în tematica de pregătire a unor teme 

specifice, cât şi prin participarea la cursuri  de carieră 

profesională, simpozioane, schimburi de experienţă, 

instruiri pentru transferul de cunoştinţe, colocvii, alte 

forme de pregătire organizată (mentoring şi training); 

Decembrie 

2020 

– Cooperarea între instituţiile de aplicare a legislaţiei 

în domeniu; 

– Implementarea  măsurilor din programul  naţional  

privind „Sistemul naţional de raportare a incidentelor”-

S.N.R.I.; 

– Schimb de informaţii şi activităţi operative  cu 

organismele similare din spaţiul extern  sau cu  alte 

structuri  internaţionale din sistemul judiciar, inclusiv 

pentru prinderea persoanelor urmărite sau căutate şi   

identificarea obiectelor introduse în urma alertelor 

S.I.S.; 

– Utilizarea permanentă a bazelor de date, inclusiv a 

celor legate de  S.I.S., utilizarea în mai mare măsură a 

bazelor de date cu corespondenţă externă; 



Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi planificate Termen 

– Cooperarea permanentă cu procurorii din cadrul 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti pentru 

punerea în executarea a mandatelor europene de 

arestare; 

– Participarea la misiuni de cooperare poliţienească 

internaţională; 

– Realizarea unui parteneriat  real şi atragerea de 

fonduri de la A.T.O.P. şi autorităţi locale în vederea 

asigurării unor echipamente de protecţie necesar 

executării misiunilor specifice serviciului; 

– Organizarea de activităţi specifice conform 

competenţei conferite de legea de organizare şi 

funcţionare a instituţiei pentru prevenirea apariţiei unor 

incidente grave  ce pot afecta grav siguranţa naţională 

cum ar fi atentatele comise în Europa în anul 2016.  

3 

Asigurarea 

climatului de 

legalitate 

mediului de 

afaceri prin 

combaterea 

evaziunii 

fiscale, 

contrabandei, 

corupţiei, 

contrafacerii de 

mărfuri, a 

infracţiunilor 

din domeniul 

achiziţiilor 

publice precum 

şi prin protecţia 

intereselor 

financiare ale 

Uniunii 

Europene 

– Intensificarea activităţilor proprii şi în cooperare cu 

organismele ce au atribuţii în combaterea fraudelor 

îndreptate împotriva bugetului consolidat al statului, ori 

intereselor financiare ale Uniunii Europene pentru 

descoperirea ilegalităţilor şi aspectelor de mare 

criminalitate în cele 9 domenii prioritare: produse 

energetice, alcool şi băuturi alcoolice, tutun şi produse 

din tutun, mărfuri agroalimentare, transporturi, turism, 

construcţiilor şi materialelor de construcţii, exploatarea 

şi prelucrarea materialului lemnos, utilizarea forţei de 

muncă la negru şi gri; 

Decembrie 

2020 

– Continuarea colaborării cu Oficiul Registrului 

Comerţului şi instituţiile de credit în scopul prevenirii şi 

combaterii fraudelor bancare, a faptelor de înşelăciune 

cu instrumente de plată ori în care sunt implicate firme 

„fantomă”; 

– Continuarea colaborării cu organismele cu atribuţii 

în domeniul protejării drepturilor de proprietate 

intelectuală pentru instrumentarea cazurilor constatate; 

– Intensificarea activităţilor de descoperire a ilegalităţi 

săvârşite cu ocazia încheierii contractelor de achiziţii 

publice şi corupţie; 

– Intensificarea activităţilor pentru descoperirea 

fraudelor cu grad de complexitate ridicat, cu accent pe 

faptele prin care se aduc prejudicii bugetului consolidat 

al statului. 

4. 

Asigurarea 

resurselor 

umane, a 

mijloacelor 

materiale, 

financiare şi 

informaţionale 

– Realizarea unui parteneriat real şi atragerea de 

fonduri de la A.T.O.P. şi autorităţi locale în vederea 

asigurării unor echipamente de protecţie necesar 

desfăşurării serviciului; 
Decembrie 

2020 
– Elaborarea, promovarea şi implementarea unor 

politici şi programe privind pregătirea profesională, 

creşterea calităţii vieţii personalului în vederea 

reconsolidării statutului poliţistului şi a celorlalţi  

angajaţi din instituţie; 



Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi planificate Termen 

necesare 

dezvoltării şi 

menţinerii 

capacităţii 

operaţionale a 

Poliţiei Române 

– Desfăşurarea unor activităţi publicitare care constau 

în realizarea unor materiale documentare, participarea 

la emisiuni radio şi TV, realizarea de buletine 

informative, promovarea în presa scrisă a politicilor 

echipei manageriale; 

– Asigurarea asigurării cerinţelor minime de securitate 

la nivelul sistemelor informatice în vederea prelucrării 

datelor cu caracter personal;  

– Implementarea noii Concepţii privind activitatea de 

prevenire a faptelor de corupţie în instituţie, conform 

Ordinului MAI nr. 86/2013; 

– Îmbunătăţirea dialogului cu organizaţiile sindicale şi  

profesionale ale poliţiştilor şi personalului contractual, în 

vederea asigurării drepturilor conferite de lege; 

-   Realizarea unor proiecte de atragere a fondurilor 

europene  şi implementarea acestora în vederea 

creşterii calităţii condiţiilor de muncă; 

– Participarea la conferinţe de presă şi briefing-uri 

susţinute pe probleme privind evoluţii în planul reformei 

instituţionale la nivel local, adoptarea şi implementarea 

unor proiecte şi concepte, precum şi prezentarea unor 

subiecte de actualitate  din activitatea poliţiei, în 

vederea recrutării de personal din sursă externă pentru 

acoperirea deficitului de personal existent, care nu 

poate fi acoperit cu promoţiile pregătite în instituţiile de 

învăţământ M.A.I.; 

– Realizarea unei comunicări permanente cu  

reprezentanţii mass-media prin asigurarea documentării 

acestora în vederea publicării unor articole de substanţă 

privind activitatea poliţiei, vizite ale conducerii 

inspectoratului la redacţiile publicaţiilor, posturilor de 

radio şi TV locale, încheierea de protocoale în limita 

interesului manifestat de redacţii şi permanentizarea 

practicii de invitare a ziariştilor la acţiunile desfăşurate 

de poliţie, precum  şi tratarea solicitărilor mass-media 

şi ale reprezentanţilor societăţii civile cu maximă 

operativitate disponibilitate şi corectitudine. 

 

 

 

 
CAPITOLUL  3 

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI 

PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC ÎN ANUL 2020 
 

1. Volumul infracţiunilor de furt; 
2. Volumul  infracţionalităţii stradale  în zona localităţilor urbane; 

3. Menţinerea indicatorilor privind  timpul de intervenţie la 
evenimente; 

4. Volumul infracţionalităţii juvenile, îndeosebi în unităţile de 
învăţământ şi în zona adiacentă acestora; 

5. Volumul infracţiunilor cu violenţă la nivelul judeţului; 



6. Riscul rutier. Diminuarea numărului de accidente grave de 

circulaţie rutieră şi a consecinţelor acestora, precum şi intensificarea 

combaterii actelor de încălcare a legislaţiei rutiere; 
7. Numărul constatărilor în domeniul evaziunii fiscale, contrabandei, 

corupţiei, contrafacerii de măsrfuri, a infracţiunilor din domeniul 
achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale 

Uniunii Europene; 
8. Activitatea de constatare în ceea ce priveşte regimul armelor şi 

muniţiilor; 
9. Prevenirea unor manifestări grave în ceea ce priveşte tulburarea 

ordinii şi liniştii publice cu impact mediatic, în care ar putea fi 
implicate grupări infracţionale. 

 
 

CAPITOLUL 4 
NEVOILE SUPLIMENTARE PENTRU DOTĂRILE MATERIALE NECESARE 

ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII I.P.J. BUZĂU ŞI STRUCTURILOR PROPRII PE 

ANUL 2020  

 

            Îndeplinirea sarcinilor ce revin poliţiei, devine din ce în ce mai dificilă 
în contextul noilor realităţi economice, politice, sociale şi culturale existente în 

plan intern şi internaţional. Astfel creşterea şi diversificarea formelor de 
manifestare a criminalităţii demonstrează necesitatea unei noi abordări 

conceptuale a locului şi rolului poliţiei în comunitate. 

 Ca o consecinţă a manifestării fenomenului infracţional, care cunoaşte o 

amploare şi diversitate tot mai mare, este important să se  conştientizeze 
necesitatea extinderii interesului în relaţiile poliţie-comunitate, acţiune care să 

aibă la bază o legătură strânsă între cetăţeni şi poliţişti. Această modalitate de 
relaţionare depinde de felul în care se vor institui relaţiile dintre poliţie, 

celelalte instituţii ale statului şi persoanele din comunitate, o colaborare care 
să permită acestora din urmă participarea activă la stabilirea priorităţilor în 

activitatea poliţiei iar pe de altă parte o intervenţie operativă şi eficientă a 

poliţiştilor împotriva faptelor antisociale şi autorilor acestora. 

   Chiar dacă poliţia adoptă o poziţie ofensivă în reprimarea fenomenului 

infracţional s-a ajuns la concluzia că nu se pot obţine rezultate scontate, 
pozitive dacă membrii comunităţii nu sprijină acţiunile poliţiei, iar o modalitate 

de cooptare activă se realizează prin intermediul Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică, care în judeţul Buzău şi-a adus un aport consistent la 

îmbunătăţirea activităţilor specifice poliţiei. 

             La sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi la Poliţiile municipiului 

Buzău şi Rm. Sărat se concentrează efectivul cel mai numeros de lucrători de 
poliţie, dintre structurile componente ale inspectoratului judeţean de poliţie, 

90% din efectiv fiind încadrat în structuri operative angrenate exclusiv în 
prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale, 

precum şi în realizarea parteneriatului cu autorităţile şi comunitatea locale, în 
ceea ce priveşte în menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică şi a 

siguranţei rutiere. 



 În acest sens, transparenţa activităţilor poliţiei în relaţiile cu membrii 

comunităţii, precum şi menţinerea / îmbunătăţirea serviciului poliţienesc 

necesar asigurării climatului normal de ordine şi siguranţă publică la nivelul 
judeţului Buzău, s-ar putea realiza prin achiziţionarea  de către Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică prin Consiliul Judeţean Buzău şi predarea spre 
folosinţă permanentă Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău, pe bază de 

contract de comodat a următoarelor echipamente / bunuri: 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

echipamentelor 

/ bunurilor  

necesare 

Nr. 

buc. 

Valoare 

estimată 

/ bucata 

Fundamentarea necesităţii 

achiziţionării acestora 
OBS. 

1.  

Microscop 

comparator   

SWIFT M3 – F 

1 

buc. 

cca. 

12.000 lei 

Absolut toate probele ridicate de la 

fața locului, de la diverse tipuri de 

cazuri, trebuie examinate cu 

ajutorul unui microscop 

comparator.  

Practic, aceste examinări sunt 

regăsite în toate 

expertizele/constatările de natură 

grafoscopică, de tehnica 

documentelor, în cele traseologice 

și, respectiv, balistice, constituind 

anual aproximativ 64% din numărul 

de solicitări dispuse de organele 

judiciare 

 

2.  

Autospecială de 

intervenţie – tip 

microbuz (8+1 

locuri) 

1 

buc. 

cca. 

125.000 

lei 

Necesară dotării Structurii de 

Acţiuni Speciale, în vederea 

creşterii  vitezei de 

reacţie/intervenţie la evenimentele 

deosebite 

 

3.  

Binoclu cu 

posibilitate de 

vizualizare în 

infraroşu 

2 

buc. 

cca. 

3.000 lei 

Absolut necesar pentru activităţile 

de căutare pe timp de noapte a 

persoanelor dispărute în zone 

izolate, greu accesibile sau 

împădurite 

 

4.  Aparat foto DSLR  
2 

buc. 

cca. 

9.000 lei 

Necesare formatiunilor 

criminalistice, cu ocazia cercetării 

locului producerii infracțiunilor, cu 

posibilități tehnice de 

preluare/fixare/documentare a 

imaginilor din momentul investigării 

 

5.  

Televizor led 

(diagonala de cel 

minim 152 cm, 

cu media player 

încorporat pentru 

rularea de 

imagini și clipuri 

video) 

1 

buc. 

cca. 

4.500 lei 

Necesar pentru instruirea 

dispozitivelor de siguranţă ce 

acţionează pe raza mun. Rm. Sărat, 

referitor la semnalmentele 

persoanelor şi autovehiculelor 

implicate în evenimente pe raza 

municipiului, ori urmărite în temeiul 

legii 

 

6.  Server SCI i7 1 cca. Server pentru terminale utilizator,  



 buc. 5.500 lei în vederea asigurării accesului 

poliţiştilor la serverul virtual de 

internet pentru obţinerea cu 

operativitate a unor date de interes 

operativ cu ocazia situaţiilor de 

urgenţă 

7.  

Multifuncţională 

profesională 

(Konica Minolta 

bizhub 226) 

2 

buc. 

cca. 

4.900 lei 

Necesare pentru dotarea 

Dispeceratului  I.P.J. Buzău şi a sălii 

în care funcţionează Grupa 

Operativă în cazurile situaţiilor de 

urgenţă, etc. 

 

8.  

Videoproiector  

Laser & LED 

(Casio XJ-

V100W-EJ) 

2 

buc. 

cca.  

3.800 lei 

Dotarea sălii de şedinţe a I.P.J. 

Buzău şi a  sălii în care 

funcţionează Grupa Operativă în 

cazurile situaţiilor de urgenţă, 

etc.pentru suport tehnic prezentări 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 

     Nr. 922/20.01.2020 
 
 
 
 

REFERAT 
 

privind însuşirea Planului Strategic pentru anul 2020 al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău 

 
 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol 

consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează 
pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, în scopul 

asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficientei serviciului poliţienesc.  

Printre alte atribuţii pe care le are, Autoritatea Teritorială de  
Ordine Publică a Judeţului Buzău supune aprobării plenului său şi 

prezintă apoi Consiliului judeţean un Plan Strategic, cuprinzând 

principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie din 
judeţ şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul în curs. 

De asemenea, elaborează raportul propriu de activitate, 

cuprinzând rezultatele obţinute de efectivele Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Buzău. 

 În şedinţa sa din 9 ianuarie 2020, Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică a judeţului Buzău a discutat şi aprobat Planul Strategic pentru 
anul 2020.  

Acest Plan Strategic îl supunem plenului Consiliului Judeţean 

Buzău spre însuşire, scop în care am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăturat. 

  
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
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Analizând proiectul de hotărâre iniţiat, constatăm că acesta 

îndeplineşte atât condiţiile de formă ale actului administrativ, cât şi condiţiile 

de fond conform reglementărilor juridice prevăzute de Legea nr. 218/2002 şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002. 

Potrivit art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, anual Planul Strategic se 

prezintă în faţa Consiliului Judeţean în scopul însuşirii acestuia. 

          Având în vedere cele de mai sus, susţin adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
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La reuniune sunt prezenţi toţi membrii ATOP. 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele teme:  
1. Aprobarea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2019; 
2. Discutarea şi aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pe anul 2019. 

La primul punct al ordinei de zi se dă citire documentului întocmit sub 
formă de proiect, membrii ATOP având posibilitatea să facă adăugiri ori alte 

comentarii ce pot fi relevante pentru acurateţea documentului.  
Planul Strategic pentru anul 2020 este un document care are caracter 

de recomandare pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, având la 
bază concluziile rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul judeţului 

Buzău în anul precedent. 
Scopul principal al Planului Strategic este de a identifica priorităţile de 

acţiune în activităţile de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, de 
garantare şi de apărare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei 

cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private şi de asigurare a climatului necesar 
funcţionării instituţiilor statului, în conformitate cu prevederile legale. 

Documentul se supune la vot plenului şi este aprobat în unanimitate (13 
voturi) de către membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a județului 

Buzău. 

În partea a doua a ședinței s-a discutat și aprobat Raportului de 
activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Buzău.  

Domnul consilier județean Baciu Gabriel - Preşedinte al ATOP face o 
scurtă prezentare a activităţii desfăşurate, atât în plen cât şi în comisiile de 

lucru, subliniind faptul că, din analiza amplă a indicatorilor de performanţă 
minimali pentru serviciu poliţienesc, a datelor şi informaţiilor prezentate de 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Neron Lupașcu” al Județului Buzău, precum și a datelor puse la 

dispoziție de către celelalte instituţii participante, rezultă că acestea şi-au 
adus aportul la asigurarea unui climat normal de ordine şi siguranţă publică în 

judeţul Buzău. 
De asemenea, se menţionează în Raport, modul în care au fost folosite  

resursele financiare ale Bugetului judeţului Buzău pentru eficientizarea 
exercitării activităţilor specifice, de către instituţiile cu atribuţii în asigurarea 

ordinei şi siguranţei publice. 

În partea a doua a documentului elaborat se regăsesc date statistice 
care fac referire  la: 



- principalii indicatori minimali de evaluare a performanței polițienești, 

înregistrați în 2019 cu privire la prevenirea şi combaterea criminalităţii, 
precum şi  tendinţele privind criminalitatea. 

- cooperarea interinstituţională şi misiunile în străinătate; 

- asigurarea și utilizarea resurselor financiar-logistice. 
În general, se constată că activitatea desfășurată a fost orientată spre 

rezolvarea unor probleme punctuale. În acest sens, s-a acționat pentru 
perfecționarea instrumentelor de lucru care au impus schimbări de natură a 

aduce un plus de eficiență. 
Raportul este supus la vot plenului şi este aprobat în unanimitate (13 

voturi). 
 

La finalul reuniunii, domnul Baciu Gabriel mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru activitatea depusă în anul trecut și își exprimă dorința ca, 

până la finalul mandatului, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 
Judeţului Buzău să obțină același rezultate. 

 
Nemaifiind alte intervenţii, şedinţa a luat sfârşit.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Consilier judeţean 

Gabriel – Paul Baciu 

 

 

 

SECRETARIAT EXECUTIV, 

Întocmit, 

Lungu Roxana 

 

 


