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ROMANIA
CONSILIUL JUDEJEAN NEAMJ
AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE
PU BLICA
RAPSRT DE ACTIVITATE AL AUTORITAfII TERITORIALE DE
oRDINE puaucA A JUDEJULUI rrirnul iru nruul

2020

Autoritatea TeritorialS de Ordine Public5 este'' un organism cu rol
consultativ, fErH personalitate juridicS, care se constituie 9i funclion eazd
pe l6ng[ Consiliul General at Municipiului Bucuregti, respectiv pe 16ngE
fiecare Consiliu Judelean gi care tgi desfSgoarE activitatea in conformitate
'cu prevederile Legii zLB/2002 privind organizarea gi funclionarea Politiei
Rom6ne gi ale Hotdrdrii Guvernului nr, 787/2002 privind aprobarea
Regulamehtului de orga nizare si funclionare a Autorit5tii Teritoriale de
Ordine PublicS, in scopul asigurdrii bunei desfSgurEri gi sporirii eficientei
serviciului potilienesc din unitatea administrativ teritorialS in care
funclioneaz5.

Autoritatea TeritorialS de Ordine PublicE asigurS, prin activitatea sa,
reprezentarea gi promovarea intereselor comunitSlii in scopul asigur5rii
unui climat de siguran!5 gi securitate publicS.
Autoritatea TeritorialS de Ordine Public5 este constituit5 din geful
Direcliei Generale de Polilie a municipiului Bucuregti sau al Inspectoratului
de Polilie Judelean, un reprezentant al Corpului National al Politigtilor,

6

(gase) consilieri desemnali de Consiliul General al
Municipiului Bucuregti, respectiv Consiliul Judelean, 3 (trei) reprezentanti
ai comunitSlii desemnali de Pr!marul General al municipiului Bucuregti,

subprefect,

respectiv de Pregedintele Gonsiiiului Judelean, geful Directiei Generale de
landarmi a municipiului Bucuregti sau al Inspectoratului judetean, geful
Inspectoratului pentru Situalii de Urgent5 al municipiului Bucuregti sau
geful Inspectoratului pentru Situalii de Urgen!5 judetean 9i, dupd caz,
geful Poliliei Locale din municipiul regedint5 de judet,
Pentru anul 2O2O A,T,O.P. Neam! a urmErit realizarea urm5toarelor
ca pitole:

l.obiectivele nationale prioritare, identificate

in

programul

de

guvernare gi in planul de activit5ti al Ministerului Afacerilor Interne gi
al Politiei Romdne;
2.obiectivele 9i priorit5gile de interes local;
3.mEsuri pentru prevenirea 9i limitarea rEspdndirii infecliei umane cu
virusul Coronavirus SARS -CoV-2;
4,indicatorii de performant5 minimali pentru serviciul politienesc.
La gedintele A.T.O. P. Neam! la care au participat membrii A.T.O. P.
Neamt, reprezentanti ai administratiei publice locale, factori responsabili in
domeniul mentinerii, asigurErii gi restabilirii ordinii publice, reprezentantul
Direcliei de S5n5tate Public5 Neam! g.a. au fost emise douE hotdrdri cu
caracter de recomandare cu privire la:
-componenla nominal5 a Comisiei de coordonare, situafii de urgen!5 gi
pentru petilii;
-componenfa nominalS a Comisiei de coordonare, situa[ii de urgen!5 gi
pentru petifii 9i a Comisiei pentru probleme sociale, standarde
profesionale. consultanlS Fi drepturile omului.

tn data de 28.01.2020 a fost inaintat domnului pregedinte al

Consiliului Judefean Neam! Raportul de activitate al Autorit;lii Teritoriale
de Ordine Public5 Neamt in anul 2019.
in data de f O.OS .2020 s-a semnat intre Ministerul Afacerilor
Interne - Inspectoratul de Polilie al Jude[ului Neam! 9i A.T.O.P. Neamt un
Protocol de Colaborare avdnd ca obiect inilierea 9i derularea, in pafteneriat

de activitSli parteneriale cu caracter

educativ-preventiv

in

vederea

prevenirii delincvenlei juvenile 9i victi mizdrii minorilor.
In data de L7.03.2020 s-a semnat intre Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratul General al Poliliei Rom6ne - Inspectoratul de Polilie al
Judelului Neam! 9i Consiliul Judetean Neam! - Autoritatea TeritorialS de
Ordine Public5 Neam! un Plan Comun de Acliune pentru prevenirea
antiinfraclionalS 9i antivictimalS a cetSlenilor judefului Neam!.
In data de 15.06.2020 a fost inregistrat la Registratura Consiliului
Judelean sub nr. L2549 Planul strategic al AutoritSlii Teritoriale de Ordine
Public5 Neam! pentru anul 2020.

fn data de 22.06.2020 a fost inregistrat la Registratura Consiliului
Judelean sub nr. 13151 Evaluarea parlial5 a Planului Comun de Acliune
pentru cregterea gradului de informare, educare 9i congtientizare a
populaliei gcolare in vederea neinceperii sau int6rzierii debutului
consumului de droguri.
Printre temele discutate la gedinfele A.T.O.P. Neamt s-au numerat:
-stadiul activitS;ilor de prevenire desfSgurate in unitSlile de inv595m6nt din
judelul Neam! in colaborare cu Agentia NationalS Antidrog - Centrul de
Prevenire, Evaluare 9i Consiliere Antidrog Bacdu cu privire la consumul
ocazional sau indelungat 9i excesiv al drogurilor ugoare sau de risc 9i
consecintele negative asupra sEnEtSSii fizice gi, mai ales, psihice a elevilor,
p6nE la decretarea st5rii de urgen!5 pe intreg teritoriul Rom6niei in data
de 16 .03.2020 din cauza pandemiei de coronoravirus ;

-mEsuri pentru prevenirea 9i limitarea rEspSndirii infecliei cu virusul

,,Coronavirus SARS-Co

V

-2" ;

- informEri din partea Instituliei Prefectului-judelul Neam! gi a Direcliei

de

SEn5tate Public5 Neam! cu privire la situalia la zi a rEsp6ndirii infecliei cu
virusul ,,Coronavirus SARS-CoV-2" in judelul Neam!;

-analizarea solicitbrilor Inspectoratului de Polilie Judelean Neam!,
Inspectoratului pentru Situatii de Urgentd *PETRODAVA' al Judelului
Neam!, Inspectoratului de Jandarmi Judelean Neam! "General de Brigad5
Constantin Stav5r" cu privire la asigurarea condiliilor de proteclie a
personalului din cadrul acestor institufii prin dotarea efectivelor acestor
unitSli cu materiale de proteclie individualS 9i dezinfectanli;
-intocmirea unui protocol de colaboare intre Consiliul Judelean Neam!A.T.O.P. Neam! 9i Inspectoratul de Polilie Judefean Neam[, Inspectoratul
pentru Situatii de Urgent5 "PETRODAVA'al Judelului Neam|, Inspectoratul
de Jandarmi Judelean Neam! "General de Brigadd Constantin Stav5r av6nd
ca scop prevenirea 9i limitarea r5sp6ndirii infecliei cu virusul ,,Coronavirus
SARS-Co Y-2".

-informare

din partea Inspectoratului pentru Situatii de

*PETRODAVA"

Urgent5

al Judelului Neam! referitoare la misiunile efectuate in
contextul multiplelor avertizdri hidrometeorologice de Cod Portocaliu

valabile

la nivelul judelului

Neam!,

in

urma ploilor abundente Si

a

scurgerilor de pe versanli (in perioada t7 ,06.2020 ora B:00 -24.06.2020
ora B : 00);
- readucerea tn disculie a propunerii cu privire la optimizarea mijloacelor
de semnalizare a siguranlei rutiere pe DJ 156A - DN 15 D misur5 ce se
impune pentru tmbun5tdgirea siguranfei circulaliei rutiere pe segmentul de
drum indicat;
-evaluarea parlial5 a Planului comun de acliune pentru cregterea gradului
de informare, educare 9i congtientizare a populaliei gcolare in vederea
neinceperii sau int6rzierii debutului consumului de droguri, activitSli
reprogramate in anul gcolar 2020-202L din cauza evolu[iei situaliei
epidemiologice internalionale 9i nalionale determinate de r5sp6ndirea
coronavirusului SARS-CoV-2 precum 9i declararea pandemiei de c5tre
Organizalia MondialS a SEn5tSlii;
-situafia persoanelor afectate de virusul Coronavirusul SARS-CoV-2 9i a
locurilor din spaliile utilizate pentru carantinare precum gi dinamica Covid
19 in judelul Neam!;
-informare din partea Inspectoratului de Polilie Rutier Judefean Neam!Serviciul Rutier, cu privire la zonele cu risc ridicat in producerea de

evenimente rutiere pe raza judelului Neam!

in perioada 01.0 t.2020-

30.06.2020;

-principalele riscuri gi vulnerabilitSli ce

!in de ordinea

publicS, nivelul

infracfionalitS[ii, m5suri pentru reducerea acestora.

Valabilitatea mandatului membrilor A.T.O. P. Neam! (2016-2020) a
incetat in data de 27 ,09.2020 c6nd au fost organizate alegerile
autoritSlilor administraliei publice locale.
Pentru indeplinirea obiectivelor asumate gi realizarea indicatorilor de
performant5 minimali A.T.O.P. Neam! asigur5 toli factorii responsabili in

domeniul mentinerii gi restabilirii ordinii publice de tot sprijinul in
derularea tuturor activit5tilor cu caracter preventiv pentru dezvoltarea
sentimentului de sigurant5 al cet5tenilor 9i care vizeazd in principal cdteva
aspecte cum ar fi: cregterea calit5tii gi eficientei activit5tii fortelor de
ordine in mentinerea gi asigurarea linigtii gi siguranlei publice, precum gi
angrenarea comunit5tii in actul de combatere a fenomenului infraclional
prin realizarea gi derularea unor programe in parteneriat gi realizarea

unor pliante cu caracter preventiv ce urmeaz5 a fi difuzate in institutiile
de invdtdmdnt, in cadrul campaniilor de prevenire initiate la nivel national
sau local.
Pregedinte A.T.O.P. Neamt,
Avocat ADRIAN BOURCEANU

