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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                                  NESECRET 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE                                                                                                   Nr. 7171/IPJ/SC/15.02.2022    

 

                         
         

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN OLT                                                                                                                 SLATINA 

Operator de date cu caracter personal 

 

 

PLANUL STRATEGIC 

CU PRINCIPALELE OBIECTIVE CARE VOR FI ÎNDEPLINITE  

DE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN OLT  

ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI 

 ÎN ANUL 2022 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVE Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana 

responsabilă 

Termen de 

realizare 

1. Prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID 19 

 

Obiectivul se va atinge prin: 

• Organizarea de acţiuni punctuale în special în zonele pretabile comiterii 

de încălcări ale prevederilor legale emise în contextul Covid-19 

• Studierea şi punerea în aplicare a tuturor actelor normative, ordinelor, 

dispoziţiilor şi măsurilor transmise în context COVID19 

• Adoptarea măsurilor corespunzătoare în vederea prevenirii infectării 

personalului propriu.  

I.P.J.Olt Toate structurile 

I.P.J. Olt 

Pe perioada 

pandemiei 

2. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea 

persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi 

siguranţa transporturilor 

 

Obiectivul se va atinge prin: 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVE Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana 

responsabilă 

Termen de 

realizare 

• Asigurarea unui management integrat al situaţiei operative la nivelul 

comunităţilor locale, în baza Ordinului M.A.I. nr. 60 din 2 martie 2010 privind 

organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 

şi intensificarea cooperării dintre instituţiile participante la activităţi, modificat 

prin O.M.A.I. 118/2018, prin organizarea de patrule mixte (împreună cu I.J.J. 

Olt, S.T.P.F. Olt, Poliţia Locală Slatina), în sistem integrat, în vederea prevenirii 

şi combaterii faptelor care aduc atingere climatului de siguranţă, în cadrul 

comunităţii. 

 

•  Organizarea de acţiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii 

infracţionalităţii privind: 

- furturile din locuinţe; 

- furturile din societăți comerciale; 

- furturile din buzunare 

 

• Intensificarea acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor 

săvârşite cu violenţă, de pe raza judeţului Olt. 

 

 

 

● Derularea programelor în domeniul prevenirii criminalităţii, conform 

priorităţilor locale:  

o prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului; 

o prevenirea infracţiunilor de violență domestică;  

o prevenirea infracţiunilor delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor. 

o intensificarea activităților pentru reducerea numărului infracţiunilor comise în 

incinta unităţilor şcolare sau zona adiacentă a acestora. 

 

 

 

I.P.J. Olt 

 

 

 

 

 

 

I.P.J. Olt 

 

 

 

 

 

 

I.P.J. Olt 

 

 

 

 

 

 

I.P.J. Olt 

 

 

 

 

Şeful S.O.P. 

Şefii poliţiilor 

municipale şi 

orăşeneşti 

 

 

 

 

Şeful S.O.P. 

Şefii poliţiilor 

municipale şi 

orăşeneşti 

 

Şeful S.O.P. 

Şeful S.I.C. 

Şefii poliţiilor 

municipale şi 

orăşeneşti 

 

Șeful Biroului 

Siguranța Școlară 

Şeful S.O.P. 

Şeful S.I.C. 

C.A.P.C. 

Şefii poliţiilor 

municipale şi 

orăşeneşti 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

3. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea 

evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a 

infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi protecţia 
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implicată în 

realizare 
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Termen de 

realizare 

intereselor financiare ale Uniunii Europene 

 

Obiectivul se va atinge prin: 

● organizarea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în 

domeniile prioritare stabilite prin H.C.S.A.T. nr. 69/2010; 
● menţinerea colaborării cu alte instituţii cu atribuţii în domeniu. 

 

 

 

 

I.P.J. Olt 

 

 

 

Șeful S.I.C.E. 

Șefii polițiilor 

municipale și 

orășenești 

 

 

31.12.2022 

 

4. Scăderea dinamicii accidentelor de circulaţie, cu prioritate a acelora care au 

drept consecinţe pierderea de vieţi omeneşti 

Obiectivul se va atinge prin: 

• Organizarea de acţiuni punctuale pentru reducerea cauzelor generatoare de 

accidente rutiere, pentru diminuarea numărului evenimentelor din domeniul 

rutier, pentru asigurarea unei prezenţe vizibile şi a unei intervenţii prompte, 

precum și pentru fluidizarea traficului. 

 

 

 

I.P.J. Olt 

 

 

 

 

Şeful S.R. 

Şefii poliţiilor 

municipale şi 

orăşeneşti 

 

 

 

31.12.2022 

 

5. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare 

dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Olt 

Obiectivul se va atinge prin: 

• Promovarea unor propuneri de proiect cu finanţare europeană către 

Comisia Europeană şi atragerea de fonduri financiare, în cazul aprobării 

unor astfel de propuneri. 

• Monitorizarea modului de gestionare a resurselor umane şi materiale,  

astfel încât, să se obţină o eficienţă maximă în activităţile specifice. 

 

 

 

 

 

I.P.J. Olt 

 

 

 

 

Managerii tuturor 

structurilor 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

Î./ŞEFUL INSPECTORATULUI 

Comisar şef de poliţie 

 

    ILINCA NICOLAE IONUȚ  
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