
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022 
 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 

− referatul Președintelui Consiliului Judeţean Buzău, înregistrată sub  
nr. 1908/01.02.2022; 

− raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat sub 
nr. 1909/01.02.2022; 

− minuta şedinţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului 
Buzău din 6 ianuarie 2022 în care s-a discutat şi aprobat Planul 
Strategic pentru anul 2022; 

− avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

− prevederile art.29 – 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău – formă 
actualizată aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr.19/2021 cu modificările ulterioare; 

− 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” 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 
şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se însuşeşte Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022 prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 

 
 



 
 
Art.2. Contribuţia Consiliului Judeţean Buzău la finanțarea achiziției unor 

bunuri mobile necesare pentru dotarea suplimentară a Inspectoratului de Poliție 
Județean Buzău, prevăzute la Capitolul 4 al Planului Strategic se va analiza și 
decide în funcție de sursele financiare identificate. 

 
Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău precum și aducerea la cunoştinţă 
publică a Planului Strategic prin publicarea acestuia pe site-ul Consiliului 
Județean Buzău. 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                    MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 42 
BUZĂU, 11 FEBRUARIE 2022 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 

 
 



ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Județean  

Buzău nr. 42/2022 

 
PLANUL STRATEGIC 

 

AL AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ A JUDEȚULUI 
BUZĂU PENTRU ANUL 2022 

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

Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică întocmește Planul Strategic anual, care cuprinde 
principalele obiective și indicatorii de performanță minimali care trebuiesc 
îndeplinite de către unitățile de poliție.  

Urmare a activităților specifice desfășurate pe parcursul anului 2021, 
precum și a consultării instituțiilor cu atribuții în asigurarea climatului de liniște 
publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău a elaborat 
Planul Strategic în conformitate cu prevederile cap. 4, art. 20 – 23 din 
Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, coroborat cu cap. IV, art. 29 – 32 din 
Regulamentul propriu – formă actualizată, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr. 19/2021 și care are următoarele capitole: 

1. Obiectivele  naționale prioritare, identificate în programul de guvernare 
Strategia Națională de Ordine și Siguranță publică și în planul de activități 
al Ministrului Afacerilor Interne și al Poliției Române; 

2. Obiectivele și prioritățile de interes local pentru anul 2022; 
3. Indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc în anul 

2022; 
4. Bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a 

nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare. 
Planul Strategic pentru anul 2022 formulează o viziune a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău conform căreia Inspectoratul de 
Poliție Județean Buzău, 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 și 
eficientizarea serviciului polițienesc în mediul urban și rural. 

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 instituții care participă la 
menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice în sistem integrat, precum și 
dezvoltarea protecției civile în fața dezastrelor naturale sau a situațiilor de 
urgență. 
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De asemenea, contextul actual privind evoluția pandemiei de COVID-19  
determină ca acest document să aibă în vedere recomandarea către aceste 
instituții ca activitățile propuse să aducă în prim plan gestionarea fenomenului din 
perspectiva celor două componente: situațiile de urgență și ordinea publică. 

 CAPITOLUL 1 
OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE 

IDENTIFICATE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE ȘI ÎN PLANUL DE 
ACTIVITĂȚI AL M.A.I. ȘI POLIŢIEI ROMÂNE 

 
I. Strategia națională de ordine și siguranță publică urmărește eficientizarea 

sistemului de ordine publică și siguranță printr-o abordare proactivă, orientată 
către nevoile de securitate în serviciul cetățeanului, precum și prin asigurarea 
unui mediu caracterizat prin ordine, libertate și justiție. 

 Strategia națională este centrată pe perfecționarea și aplicarea riguroasă a 
cadrului normativ, menținerea unui grad ridicat de profesionalizare a personalului 
și consolidarea instituțională a structurilor cu atribuții în domeniul specific, 
urmăridu-se reducerea costurilor și creșterea performanței în prevenirea și 
combaterea fenomenului infracțional și, totodată, creșterea gradului în care 
societatea civilă se implică în prevenirea și combaterea fenomenului criminalității.    

În conformitate cu actualul Plan Strategic al MAI, principalele direcţii de 
acţiune sunt cele care se desprind din Programul de Guvernare 2021-2024 și 
Planul de activităţi al Inspectoratului General al Poliţiei Române.  

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. 

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 Ţării pentru perioada 2020-
2024; 

• Strategia de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 
pentru perioada 2021-2025; 

• Planul naţional unic de acţiune pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane; 

 
II. Obiectivele și prioritățile identificate la nivelul Poliției Române sunt: 

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 grupurilor/grupărilor infracţionale.  
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3. Asigurarea climatului de legalitate în mediul 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. 

 
Aceste  obiective împreună cu direcțiile de acțiune aferente, au rolul de a 

contribui la prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, garantarea 
drepturilor și libertăților cetățenești și a securității cetățeanului, protejarea 
proprietății publice și private, precum și asigurarea climatului necesar funcționării  
instituțiilor statului, astfel încât România să devină un loc mai sigur și un stat 
pregătit. 

 
 

CAPITOLUL 2 
OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL 

 
Obiectivul fundamental urmărit de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

a Județului Buzău prin Planul Strategic pentru anul 2022, îl reprezintă 
îmbunătățirea continuă a gradului de siguranță a cetățeanului, atât în mediul 
urban cât și în mediul rural, prin creșterea calității și eficienței activității Poliției și 
celorlalte instituții implicate în menținerea și asigurarea liniștii și siguranței 
publice, precum și prin angrenarea comunității la actul de combatere a 
fenomenului infracțional. 

În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău a 
stabilit niște obiective cu caracter de recomandare, pentru a fi avute în vedere de 
către Inspectoratul de Poliție Județean Buzău cu structurile de poliție subordonate 
existente la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, precum și de către 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Neron Lupașcu” al Județului Buzău și Poliția Locală a municipiului Buzău 
– 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. 

 
I. Inspectoratul de Poliție Județean Buzău 
 
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin 

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

 
Activități planificate pe parcursul anului 2022 pentru realizarea acestui 

obiectiv:  
 
- 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; 
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- 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,â într-un mediu comun de cooperare,â a structurilor M.A.I. şi a 
altor autorităţi de securitate şi ordine publică şi societăţi private de securitate; 

- continuarea activităților desfășurate în vederea prevenirii  și combaterii 
pandemiei de COVID-19; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

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

 
Activități planificate pe parcursul anului 2022 pentru realizarea acestui 

obiectiv:  
 
- 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); 

- 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; 

- 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; 
- 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 

 
Activități planificate pe parcursul anului 2022 pentru realizarea acestui 

obiectiv:  
 

- 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; 

- 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 sau în care sunt implicate firme „fantomă”; 

- continuarea colaborării cu organismele cu atribuţii în domeniul protejării 
drepturilor de proprietate intelectuală pentru instrumentarea cazurilor constatate; 
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- 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 necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii 
operaţionale a Poliţiei Române 

 
Activități planificate pe parcursul anului 2022 pentru realizarea acestui 

obiectiv:  
 
- 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; 

- 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 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. 
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II. Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău 
 

1. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului 
 
Activități planificate pe parcursul anului 2022:  
 
- asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor, comunităților și 
patrimoniului; 
- consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a faptelor 
antisociale; 
- creșterea capacității de intervenție și reacție în situațiile semnalării 

prezenței animalelor sălbatice în zonele intravilane sau în apropierea acestora; 
- continuarea executării misiunilor de ordine publică în vederea prevenirii  

și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2 prin prezența activă a tuturor 
forțelor de ordine în rândul comunității, purtarea dialogului permanent în vederea 
conștientizării necesității respectării legislației incidente în materie; 

- intensificarea schimbului de date și informații cu instituțiile cu atribuții în 
domeniul ordinii și siguranței publice; 

- eficientizarea managementului resurselor umane, logistice și financiare. 
 
III. Inspectoratul pentru Situații de urgență ”Neron Lupașcu” al 

Județului Buzău 
 

1. Consilodarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de 
urgență; 

2. Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale de răspuns; 
3. Eficientizarea acțiunilor de coordonare integrată și răspuns 

pentru prevenirea și gestionarea riscului de răspândire a virusului SARS-
CoV-2 la nivelul județului Buzău. 
 

Activități planificate pe parcursul anului 2022:  
 

- perfecționarea structurilor, standardelor și procedurilor de lucru ale 
inspecției de prevenire; 

-  îmbunătățirea activității de comunicare și informare preventivă; 
- intensificarea activității de pregătire a persoanelor cu atribuții în 
managementul situațiilor de urgență; 
- creșterea capacității de răspuns integrat în situații de urgență medicală, 

incendii și protecție civilă; 
- dezvoltarea comunicării și informării publice. 
 
IV.  Direcția Poliție Locală a municipiului Buzău 
 
Priorități și obiective de interes local: 
 
1. Întărirea dispozitivului de ordine publică și siguranță rutieră în scopul 

creșterii capacității de intervenție; 
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2. Diversificarea colaborării cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale 
Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență în exercitarea 
atribuțiilor ce îi revin privind ordinea și liniștea publică, paza bunurilor, 
protecția mediului, etc; 

3. Acțiuni pentru prevenirea și combaterea nivelului cerșetoriei la nivelul 
municipiului Buzău; 

4. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, mass-media, societatea civilă 
ori alte instituții pentru implementarea la nivel local de proiecte, 
campanii de informare și conștientizare în domeniul ordinii și siguranței 
publice. 

 
CAPITOLUL  3 

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI 
PENTRU ANUL 2022 

 
Pentru evaluarea performanțelor în atingerea obiectivelor propuse se 

recomandă următorii indicatori de performanță: 
 
A. Inspectoratul de Poliție Județean Buzău: 
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. 

 
B. Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău: 
1. gradul de siguranță pentru cetățeni; 
2. siguranța proprietății publice și private; 
3. criminalitatea stradală. 
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C. Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Neron 
Lupașcu” al Județului Buzău: 
 

1. timpul de răspuns în situații de urgență (stingerea incendiilor, 
calamități naturale și acordarea primului ajutor calificat); 

2. impact redus al riscurilor evaluate și tratate; 
3. grad de încredere în rândul populației. 

 
D.  Pentru Poliția Locală a municipiului Buzău 

1. gradul de siguranță pentru  cetățeni; 
2. număr de acțiuni pentru combaterea cerșetoriei; 
3. capacitate operațională de răspuns la solicitările cetățenilor. 

 
 

CAPITOLUL 4 
NEVOILE SUPLIMENTARE PENTRU DOTĂRILE MATERIALE NECESARE 

ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII I.P.J. BUZĂU ŞI STRUCTURILOR PROPRII 
PE ANUL 2022  

 
 

Activitățile vor fi realizate în limitele cheltuielilor adoptate anual prin legea 
bugetului de stat. 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. 

Ținând cont de acestea, în funcție de prognozele economice ce vor fi 
utilizate la elaborarea bugetului anului 2022, Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică a Județului Buzău va face demersuri către Consiliul Județean Buzău, pe 
baza notelor de fundamentare întocmite de specialiștii din Inspectoratul de Poliție 
Județean Buzău, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău și Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Județean Buzău, pentru identificarea de soluții pentru 
problemele cu care se confruntă aceste instituții.  

Autoritatea Teritorială de Ordine publică a Județelui Buzău va monitoriza 
în permanență realizarea prevederilor prezentului Plan  Strategic, urmărind 
totodată identificarea de noi posibilități pentru îmbunătățirea nivelului de ordine 
și siguranță publică la nivelul județului Buzău. 

 
 
 
 
 
 

*** 
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Menţinerea/îmbunătăţirea serviciului poliţienesc necesar asigurării 
climatului normal de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului Buzău, s-ar 
putea realiza prin achiziţionarea  următoarelor echipamente/bunuri

Nr. 
crt. 

Denumirea 
echipamentel
or / bunurilor  

necesare 

Nr. 
buc. 

Valoare 
estimat

ă / 
bucata 

Fundamentarea necesităţii 
achiziţionării acestora OBS. 

1.  
Microscop 
comparator   
SWIFT M3 – F 

1  
cca. 

13.000 
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  
cca. 

150.000 
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 

4  
cca. 

3.000 
lei 

Absolut necesar pentru activităţile de 
căutare pe timp de noapte a persoanelor 
dispărute în zone izolate, greu accesibile sau 
împădurite. 
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3. 4. 
Aparat foto 
DSLR  

2 
 

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. 
Trusă 
criminalistică 
universală 

4 
cca. 

7.000 
lei 

Necesare formatiunilor criminalistice, cu 
ocazia cercetării locului producerii 
infracțiunilor, cu posibilități tehnice de 
preluare/fixare a tuturor categoriilor de urmă 
(probe/mijloacede probă) din momentul 

investigării. 

 

6. 

Televizor led 
(diagonala de 
cel minim 152 
cm, cu media 
player 
încorporat 

pentru rularea 
de imagini și 
clipuri video) 

1  
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. 

 

7. 

Videoproiector  
Laser & LED 
(Casio XJ-
V100W-EJ) 

2  
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. 1908/01.02.2022 
 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic 
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău 

pentru anul 2022 
 

 
 

 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, care formulează viziunea sa cu 
privire la căile și mijloacele de acțiune pentru diminuarea criminalității, 
pentru eficientizarea activității structurilor care participă la menținerea, 
asigurarea și restabilirea ordinii publice, precum și la dezvoltarea 
protecției civile în fața dezastrelor naturale sau a situațiilor de urgență. 
 În şedinţa sa din 6 ianuarie 2022, Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică a judeţului Buzău a aprobat Planul Strategic pentru anul 2022 pe 
care îl supunem plenului Consiliului Judeţean Buzău spre însuşire, scop 
în care am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat. 
  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

  
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Direcţia juridică şi administraţie 
               publică locală 
 
       Nr. 1909/01.02.2022 
 

 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic 
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău 

pentru anul 2022 
 

 
 

 
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, Planul Strategic anual se prezintă 

în faţa Consiliului Judeţean în scopul însuşirii acestuia. 

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

hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
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