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”Cooperarea cu struc-
turile M.A.I. din întreaga 
zonă de responsabilitate a 
unităţii a avut un caracter 
continuu şi s-a desfăşurat 
fără sincope. Apreciem ca 
fiind foarte bune relaţiile 
de colaborare cu structu-
rile cu atribuţii în dome-
niul ordinii şi siguranţei 
publice din cadrul Siste-
mului Naţional de Apăra-
re, Ordine Publică şi Sigu-
ranţă Naţională, cu Insti-
tuţia Prefectului judeţului 
Ilfov şi administraţia pu-
blică locală, cu societatea 
civilă şi cu mass-media. 
Este necesar ca aceste re-
laţii să fie menţinute şi în 
anul 2023, ca o garanţie a 
îndeplinirii la cei mai înalţi 
parametri de performan-
ţă, a atribuţiilor conferite 
de lege, în scopul asigu-
rării unui climat optim de 
ordine şi siguranţă publi-
că, în zona de responsabi-
litate teritorială”, a preci-
zat Bogdan Enescu.

Acesta s-a referit, în-
să, şi la subdimensionarea 
numărului de jandarmi, la 
nivelul judeţului Ilfov, deşi 
populaţia este într-o per-
manentă creştere, orga-
nigrama Inspectoratu-
lui păstrându-se la nive-
lul anului 1996, când Sec-
torul Agricol Ilfov a deve-
nit judeţul Ilfov. Legat de 
această situaţie, prefectul 
judeţului, Simona Necu-
lae, a precizat că instituţia 
vine în întâmpinarea pro-

blemelor cu persona-
lul evidenţiate şi a pro-
pus ca, în perioada imedi-
at următoare (până la da-
ta de 15 februarie), să ai-
bă loc o întâlnire de lucru 
pentru discutarea şi fun-
damentarea cu argumen-
te a unei viitoare solicitări 
către Guvern, pentru mă-
rirea numărului de posturi 
atribuite IJJ Ilfov. Și, nu 
numai, în condiţiile în ca-
re numărul insuficient de 
posturi este o problemă 
generală în deconcentra-
tele ilfovene, în condiţiile 
în care, datele prelimina-
re ale ultimului recensă-
mânt al populaţiei indi-
că o creştere, ”pe hârtie”, 
a numărului ilfovenilor 
cu 40%, faţă de octom-
brie 2011. În practică, în-
să, această cifră este una 
mult mai mare, mai ales 
comparativ cu 1996.

Planuri pentru 
2023

Principalele direcţii 
de acţiune pentru anul 
în curs ale IJJ ”Lascăr 
Catargiu” Ilfov, contu-
rate pe baza unei anali-
ze SWOT, menţionează 
con solidarea ”puncte-
lor tari” prin cunoaşterea 
şi gestionarea eficien-
tă a situaţiei operative; 
menţinerea şi dezvolta-
rea relaţiilor de coopera-
re existente; valorificarea 
experienţei manageriale 

a personalului cu funcţii 
de conducere; dezvolta-
rea fundamentării deci-
ziei pe baza informaţiilor 
de interes operativ şi va-
lorificarea potenţialului 
şi experienţei personalu-
lui unităţii. Identificarea 
”punctelor slabe” şi sta-
bilirea unui set de mă-
suri integrat pentru elimi-
narea acestora sunt posi-
bile prin găsirea şi aplica-
rea unor măsuri de natu-
ră managerială pentru eli-
minarea rutinei şi abordă-
rilor superficiale ale unor 
cadre, în activitatea cu-
rentă; creşterea gradului 
de dotare, mai ales pe li-
nia mobilităţii structurilor 
de intervenţie sau com-

pensarea structurii orga-
nizatorice subdimensio-
nate, neadaptate la zona 
de responsabilitate, prin 
organizarea superioară a 
misiunilor.

”Minimizarea ame-
ninţă rilor” se preconi-
zează a se realiza prin 
iden tificarea de noi for-
me de combatere a di-
versificării fenomenului 
infracţional; continuarea 
şi dezvoltarea caracteru-
lui eminamente preventiv 
al activităţii şi misiunilor 
specifice şi diversificarea 
şi interoperaţionalizarea 
acţională a structurilor 
operative pentru acţiune 
integrată în activitatea de 
prevenire şi combatere a 

ameninţărilor teroriste.
Și, nu în ultimul rând, 

în ceea ce priveşte ”valo-
rificarea oportunităţilor”, 
direcţiile de acţiune ale 
anului în curs vizează ac-
celerarea proceselor de 
simplificare administra-
tivă şi transformarea di-
gitală a servicilor publi-
ce şi a procedurilor in-
terne de lucru; dezvol-
tarea şi diversificarea ni-
velului de pregătire pro-
fesională a cadrelor, prin 
adaptarea la cerinţele 
operaţionale, manageria-
le şi instituţionale; expo-
loatarea mai eficientă a 
suportului managerial şi 
tehnic asigurat de Inspec-
toratul General al Jandar-

meriei şi Ministerul Aface-
rilor Interne; intensifica-
rea cooperării cu Grupa-
rea Mobilă Ploieşti, orga-
nizarea mai eficientă a co-
operării cu Direcţia Gene-
rală de Jandarmi a Muni-
cipiului Bucureşti şi Briga-
da Specială de Intervenţie 
a Jandarmeriei în sco-
pul asigurării unui suport 
operaţional reciproc pen-
tru misiunile cu grad de 
risc ridicat sau de mai ma-
re amploare şi creşterea 
componentei de analiză 
a informaţiilor de interes 
operativ în planificarea şi 
organizarea misiunilor, în 
vederea optimizării rapor-
tului misiuni - resurse alo-
cate - finalitate.

Peste 8.000 de misiuni de ordine şi siguranţă publică, în 2022

Jandarmii ilfoveni, la datorie!

Prima reuniune a Colegiului Prefectural 
Ilfov din anul 2023 a avut pe Ordinea de 
zi prezentarea activității desfășurate și a 
rezultatelor obținute de Inspectoratul de 
Jandarmi Județean (IJJ) ”Lascăr Catargiu” 
Ilfov în anul 2022, inspector șef Bogdan 
Enescu precizând că, folosind efectivele 
la dispoziție ale IJJ Ilfov, anul trecut, 
s-au executat 8.444 misiuni de ordine 
și siguranță publică cu un efectiv total 
de 23.025 jandarmi. Au fost, astfel, 591 
misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 
un efectiv de 2.696 cadre; 6.341 misiuni 
de menținere a ordinii publice, cu un 
efectiv de 16.261 cadre și 1.085 acțiuni 
pentru punerea în aplicare a mandatelor 
de aducere, cu 2.146 jandarmi.
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