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AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ                                    

Nr.50.030/20.04.2017                                                                

                                                                                                      

                                                                                             

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş pe anul 2016 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş, organism cu rol consultativ fără 

personalitate juridică, constituită pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, îşi desfăşoară 

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

funcţionarea Poliţiei Române şi a Regulamentului de organizare  şi funcţionare a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, aprobat prin H.G nr.787/2002, având 

ca scop asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor 

acestuia, sporirea eficienţei serviciului poliţienesc în unitatea administrativ-

teritorială în care funcţionează. 

În anul 2016 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Mureş în colaborare cu 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta , 

Insepctoratul Judetean de Jandarmi si Politia Locala a Municipiului Tg Mures a 

organizat şi desfăşurat activităţi specifice la nivelul judeţului Mureş, prin care se 

urmăreşte modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice, creşterea gradului de 

siguranţă a persoanei, sporirea eficientizării serviciului poliţienesc, atragerea în 

colaborare a tuturor organizaţiilor şi O.N.G.-urilor cu atribuţii în domeniul siguranţei 

publice. 

Activităţile desfăşurate sunt cuprinse în Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş care se întocmeşte anual, în slujba comunităţii şi pentru 

asigurarea ordinii şi liniştii publice, plan prezentat şi analizat în prima şedinţă de 

Consiliul Judeţean Mureş. 

În cadrul Planului Strategic sunt prezentate obiectivele şi priorităţile de interes 

naţional privind activitatea poliţiei, ISU , IJJ si Politiei Locale,  obiective şi priorităţi 

de interes local privind creşterea capacităţii operative ale Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş, în domenii ca:  

- combaterea criminalităţii organizate; 

- combaterea violenţei în familie; 

- protecţia patrimoniului; 

- creşterea gradului de siguranţă rutieră; 

- îmbunătăţirea relaţiilor poliţiei cu societatea civilă; 

- indicatori de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc; 
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- bugetul şi dotarea poliţiei. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu Programul de Activitate întocmit anual, unde în şedinţele lunare pe 

comisii cât şi trimestrial în plen sunt prezentate şi analizate informările prezentate de 

reprezentanţi ai Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Insepctoratului pentru 

Situatii de Urgenta, Inspectoratului Judetean de Jandrami Mures si Politiei Locale a 

Municipiului Tg Mures, privind modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice, siguranţa 

cetăţeanului şi a bunurilor acestora, acordând  o atenţie sporită propunerilor făcute 

de către reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor cu atribuţii în domenii, invitaţi la 

aceste şedinţe. 

În cursul anului 2016 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a organizat şi 

desfăşurat un număr de 2 şedinţe de plen, fiind prezentate şi dezbătute 9 informări 

privind modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului şi a 

bunurilor persoanei iar pe cele trei comisii s-au organizat şi desfăşurat 8 de şedinţe, 

în care au fost prezentate 18 materiale având ca scop creşterea gradului de siguranţă 

a cetăţeanului precum şi siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ, atragerea la 

colaborare a tuturor instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în asigurarea ordinii şi 

liniştii publice. 

În cadrul acestor şedinţe pe lângă aspectele cuprinse în informările întocmite şi 

prezentate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Insepctoratului pentru Situatii 

de Urgenta, Inspectoratului Judetean de Jandrami Mures si Politiei Locale şi 

preşedinţii comisiilor din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş au fost 

analizate şi clarificate următoarele probleme: 

- colaborarea dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Insepctoratului pentru 

Situatii de Urgenta, Inspectoratului Judetean de Jandrami Mures si Politiei Locale 

privind constituirea de patrule mixte, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în 

municipii, oraşele şi comunele din judeţul Mureş; 

- identificarea de noi posibilităţi de colaborare între consiliile locale şi Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Mureş, Insepctoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului 

Judetean de Jandrami Mures si Politiei Locale privind acordarea de sprijin financiar 

unităţilor de poliţie privind alocarea de carburanţi, revizii la autoturismele din dotarea 

poliţiei, birotică, mobilier, renovări la clădiri, etc. 

- sporirea eficinţei serviciului poliţienesc, creşterea încrederii populaţiei în poliţie,  

   creşterea rolului opiniei publice; 

- prevenirea faptelor de cerşetorie şi posibilităţi de integrare în societate a  

  persoanelor de etnie romă; 

La şedinţele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe lângă membrii 

acesteia au participat ca invitaţi: 

- reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 

Probleme clarificate în cadrul unor întâlniri: 
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- continuarea colaborării dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, 

Insepctoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Judetean de Jandrami 

Mures si Politiei Locale având ca scop asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa 

cetăţeanului; 

- constituirea în continuare de patrule mixte, de poliţie, poliţie locală, jandarmi; 

- desfăşurarea în continuare de activităţi de informare şi prevenire a populaţiei de a 

   nu deveni victime ale unor infracţiuni; 

- măsuri de confiscare a căruţelor în cazul furturilor de material lemnos din pădure; 

Măsuri propuse: 

- creşterea numărului de agenţi de poliţie, poliţie locală, jandarmi; 

- sporirea numărului de patrule mixte şi în special de jandarmi; 

- atragerea şi altor forţe la măsuri de asigurarea ordinii şi liniştii publice (firme de 

   pază private); 

- continuarea deplasărilor în judeţ a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Mureş pe zone de responsabilitate, localităţi, domenii de acţiune; 

- achiziţionarea şi montarea de camere de surpaveghere la intrările şi ieşirile din 

muncipii şi oraşe, precum şi în zonele aglomerate; 

Propuneri de modificare a legislaţiei în domenii ca: 

- transformarea amenzilor contravenţionale în muncă în folosul comunităţii în special 

pentru faptele de cerşetorie şi prostituiţie; 

- soluţionarea în termen cât mai scurt şi eficient a cauzelor penale de către instanţele 

judecătoreşti; 

- modul de funcţionare a centrelor de colectare a fierului vechi, accesul mai uşor al 

autorităţilor (poliţie) la efectuarea de controale; 

Pentru creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate în cursul anului 2016 Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Mureş în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Mureş, Insepctoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Judetean de 

Jandarmi Mures si Politiei Locale au analizat protocoalele de colaborare încheiate 

anterior, iar acolo unde a fost cazul acestea au fost actualizate cu următorii 

parteneri: 

- Consiliul Judeţean Mureş 

- Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş; 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş; 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş; 

- Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Mureş; 
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- Centrul de Prevenire a Violenţei în familie; 

- Biserica; 

- Organizaţia Salvaţi Copii; 

- Centrul de Prevenire, Consiliere Antidrog Mureş; 

- Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş; 

- Direcţia de Sănătate Publică Mureş. 

În anul 2016 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a acordat o atenţie 

deosebită activităţilor cu caracter de informare şi prevenire a populaţiei, pentru a nu 

deveni victime ale infracţiunilor în special cele comise prin violenţă, activităţi ce au 

fost desfăşurate în strânsă colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul 

de Poliţie Judeţean  Mureş prin Compartimentul de Analiză şi  Prevenire a 

Criminalităţii,Insepctoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Judetean de 

Jandrami Mures si Politiei Locale. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a urmărit în permanenţă interesul 

comunităţii, a menţinut un contact direct cu factorii implicaţi în asigurarea ordinii şi  

liniştii publice şi siguranţei civice, siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ şi în 

jurul acestora, totodată a manifestat receptivitate la problemele ridicate şi constatate 

prin dialog susţinut.      

În cursul anului 2016, la nivelul judeţului Mureş, priorităţile locale stabilite în urma 

consultărilor avute în cadrul grupului de lucru format de reprezentanţi ai 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Insepctoratului pentru Situatii de Urgenta, 

Inspectoratului Judetean de Jandrami Mures si Politiei Locale şi ATOP au avut la bază 

următoarele genuri de fapte: 

 -  criminalitatea stradală – cu accent pe prevenirea şi combaterea furturilor din 

autoturisme  precum  şi siguranţa rutieră, sens în care au fost tipărite pliante şi 

fluturaşi după cum urmează: 

- prevenirea furturilor din autoturisme , 

- circulaţia rutieră (viteza şi indisciplina la pietoni),   

- prevenirea furturilor din locuinţe atât în mediul urban cât şi cel rural  

- prevenirea furturilor din buzunare şi poşete , 

- siguranţa elevilor în unităţile şcolare şi în preajma acestora , materiale ce au fost 

tipărite atât în limba română cât şi maghiară şi distribuite  elevilor prin 

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Mureş. 

- prevenirea incendiilor de orice fel: 

- acordarea unei mai mari atentii la autorizatiile eliberate pe teritoriu: 

Aceste materiale au fost tipărite atât în limba română cât şi maghiară şi distribuite 

populaţiei şi elevilor prin Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din 
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cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi membrii Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş.                                                    

În baza Dispoziţiei nr.142/2004 a Consiliului Judeţean  Mureş, cu modificările 

ulterioare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş îşi desfăşoară activitatea 

în conformitate cu prevederile legale atât în plen cât şi în cele trei comisii de  lucru şi 

are în componenţă: 6 consilieri judeţeni, subprefect, şeful Inspectoratului de Poliţie 

al Judeţului Mureş, reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, 3 reprezentanţi ai 

societăţii civile , reprezentantul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Mures, 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mures si Politia Locala Mures şi secretariatul 

compus din 2 persoane. 

Membrii Autorităşii Teritoriale de Ordine Publică Mureş sunt repartizaţi pe trei comisii 

de lucru, astfel: 

a). Comisia nr.1 – comisia de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, este 

compusă din: 

-  2 consilieri judeţeni, 

-  şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean  

-  şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta 

-  1 reprezentant al societăţii civile, 

b). Comisia nr.2 – comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de  

      performanţă minimali, este compusă din: 

 -  2 consilieri judeţeni, 

 -  subprefectul  

 -  şeful Poliţiei Locale a municipiului Tg Mureş 

 -  1 reprezentant  al societăţii civile. 

c). Comisia nr. 3 – comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, 

consultanţă şi drepturile omului, este compusă din:  

- 2 consilieri judeţeni, 

- 1 reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor  

- şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş 

- 1  reprezentant al societăţii civile. 

Prezentam mai jos rapoartele de activitate ale Inspectoratul de Politie Judetean 

Mures, Inspectoratul pentru Situratii de Urgenta Mures , Inspectoratul Judetean de 

Jandarmi Mures si Politia Locala a Municipiului Tg Mures. 

 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII  INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ  
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ÎN ANUL 2016 

 

În anul 2016, obiectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au fost creşterea 

gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea vieţii, integrităţii corporale şi   a 

patrimoniului acestora, precum şi sporirea gradului de siguranţă rutieră şi a 

transporturilor, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi 

transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale. Totodată, alte obiective 

instituţionale sunt 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 prin protecţia intereselor 

financiare ale Uniunii Europene, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, 

financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale 

a Poliţiei. 

 În domeniul prevenirii criminalităţii, în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 

14 campanii/proiecte de informare şi prevenire care au avut la bază colaborarea cu 

structurile operative, parteneriatul concret cu alte structuri MAI, instituţii, autorităţi, 

ONG-uri, parteneri privaţi, precum şi susţinerea din partea mass - media locală.  

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a continuat activitatea şi în 

spaţiul online, prin gestionarea  contului Siguranţa Mureşenilor, pe reţeaua de 

socializare Facebook, stabilind până în prezent legături cu peste 4.500 de persoane. 

În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă 

că în anul 2016, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au 

fost înregistrate cu 8,06% mai puţine sesizări de infracţiuni decât în anul 2015. A 

scăzut cu 15,55%, infracţionalitatea judiciară, cu 1,19 % infracţionalitatea economică. 

Infracţiunile contra patrimoniului au scăzut cu 12,55% faţă de anul 2015 iar furturile, 

cel mai important segment infracţional al acestei categorii au scăzut cu 17,65% faţă 

de anul 2015.  

Pentru combaterea infracţionalităţii de natură economico – financiară,  în anul 

2016, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au organizat mai multe 

acţiuni, în domeniul  evaziunii fiscale. 

Pe linie de evaziune fiscală, au fost aplicate 400 de sancţiuni contravenţionale, în 

cuantum total de  520.000 lei, s-au confiscat 60.487 lei  şi  bunuri (ţigarete, alcool, 

legume-fructe, flori), 310 articole contrafăcute în valoare  totală de 130.027 lei. 

În 2016, au fost luate măsuri asiguratorii în cadrul dosarelor penale pe linie de 

evaziune fiscală asupra a 39 de imobile, 36 autoturisme, până la concurenţa sumei de 

9.066.614 lei şi asupra sumei de 634.000 lei, faţă de anul 2015 când au fost luate 

măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 1.650.000 lei. 

Pe linie de evaziune fiscală au fost reţinuţi 52 de suspecţi, cu 34,6 % mai mulţi  faţă 

de 2015, din care instanţa de judecată a dispus măsura arestării preventive faţă de 10 

inculpaţi, iar faţă de 40 dintre aceştia a dispus măsura controlului judiciar. 
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Pe această linie, în cursul anului trecut, procurorii au emis 21 de rechizitorii pe linie 

de evaziune fiscală. 

La regimul armelor au fost constatate 140 infracţiuni iar pe linie de explozivi au fost 

constatate 24 infracţiuni şi au fost confiscate 223 kg. de obiecte pirotehnice din 

categoria 2.  

În domeniul silvic, la nivelul întregului judeţ au fost aplicate 738 sancţiuni 

contravenţionale, în valoare de 1.009.330 şi au fost confiscaţi 4.690,55 mc. material 

lemnos în valoare de 1.876.220 lei, 15 autoutilitare şi mai multe bunuri folosite la 

comiterea delictelor silvice.  

Prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale a constituit un obiectiv prioritar 

pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, continuându-se aceeaşi manieră de 

abordare, axată pe apropierea de comunitate, pregătirea antivictimală a cetăţenilor 

şi perfecţionarea sistemului de ordine publică. 

În anul 2016 numărul infracţiunilor stradale a scăzut cu 21,24%, majoritatea 

infracţiunilor stradale fiind înregistrate în mediul urban (89%). 

Cele mai multe sesizări de infracţiuni stradale privesc furturile în general, respectiv 

furturile din auto şi furturile din buzunare. 

Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgență în anul 2016 au fost 

înregistrate 16.077 de apeluri, din care 54,18%  în mediul urban, iar restul în mediul 

rural.  

Pe linie de poliţie rutieră, în anul 2016, prioritatea Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Mureş a fost prevenirea accidentelor de circulaţie prin asigurarea unei 

prezenţe active a echipajelor de poliţie rutieră  pe principalele drumuri naţionale, în 

punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens. 

Ca urmare a acestor acţiuni, au fost înregistrate scăderi cu 19,6% la numărul 

persoanelor decedate, comparativ cu anul 2015.  

În perioada supusă analizei, principalele cauze generatoare de accidente rutiere 

grave au fost viteza neregulamentară, neacordare prioritate pietoni şi indisciplină 

pietonală. 

Au fost aplicate 49.129 de sancţiuni contravenţionale, au fost reţinute, în vederea 

suspendării sau anulării, 4.731 permise de conducere şi au fost retrase 1.491 

certificate de înmatriculare. 

Şi în anul 2016, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a realizat o cooperare foarte 

bună cu celelalte instituţii de aplicare a legii dar şi cu instituţiile şi autorităţile 

locale. 

Pentru anul 2017, activităţile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş se vor derula 

în conformitate cu priorităţile de acţiune naţionale prevăzute de actele normative în 

vigoare şi vor urmări, cu precădere, creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, 

reducerea infracţionalităţii stradale, reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului 

de legalitate pentru mediul de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 

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

Europene. 

 

RAPORTUL  ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

”HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ  ÎN ANUL 2016 

Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş s-a 

desfăşurat în baza prevederilor art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii 

de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, modificată 

şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.25/2004 aprobată prin 

Legea nr.329/200, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005, 

Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare şi Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de 

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. 

Situaţia intervenţiilor 

Din totalul celor 19.968 cazuri de urgenţă la care a fost solicitată unitatea în anul 

2016, 1397 au fost în cazul situaţiilor de urgenţă, iar 18.571 au fost solicitări de 

asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare, în medie 54,5 intervenţii pe zi, 

numărul solicitărilor crescând cu 6,51%, comparativ cu anul 2015 când am fost 

solicitaţi la 18.747 cazuri de urgenţă (din care 1477 situaţii de urgenţă şi 17.270 

solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare). 

 

Tabel 1 Situaţia intervenţiilor 2015 – 2016 

Categorii de intervenţii 2015 2016 Variaţia 

Total intervenţii altele decât SMURD   1.477 1.397 -5,4% 

Intervenţii SMURD 17.270 18.571 +7,5% 

Total intervenţii 18.747 19.968 +6,51% 

 

De asemenea subunităţile inspectoratului au efectuat un număr de 2270 recunoaşteri 

şi instruiri în obiective, 64 de exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, a efectuat 697 

deplasări fără intervenţie şi întoarceri din drum, alături de 98 alerte false(inclusiv 

SMURD). 

Numărul total de intervenţii altele decât SMURD pe luni  

Cele mai multe intervenţii în anul 2016 s-au înregistrat în luna Iunie – 153 de 

intervenţii iar cea mai mare creştere a numărului de intervenţii / lună comparativ cu 

anul 2015 a fost în luna Noiembrie ( creşterea fiind de 42,7%). 
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Tabel 2  Numărul total de intervenţii altele decât SMURD pe luni  

LUNA 

Număr de 

intervenţii 

pe luni 

2015 

Număr 

mediu de 

intervenţii 

pe zi 

Număr de 

intervenţii 

pe luni 

2016 

Număr 

mediu de 

intervenţii 

pe zi 

Variaţia 

IANUARIE 117 3,77 119 3,8 +1,7% 

FEBRUARIE 87 3,1 97 3,3 +11,5% 

MARTIE 203 6,54 108 3,5 -46,8% 

APRILIE 160 5,33 107 3,6 -33,1% 

MAI 121 3,9 105 3,3 -13,2% 

IUNIE 129 4,3 153 5,1 +18,6% 

IULIE 121 3,9 92 3 -24,0% 

AUGUST 140 4,5 113 3,6 -19,3% 

SEPTEMBRIE 112 3,73 122 4,1 +8,9% 

OCTOMBRIE 95 3,06 115 3,7 +21% 

NOIEMBRIE 82 2,73 117 3,9 +42,7% 

DECEMBRIE 110 3,54 149 4,8 +35,5% 

TOTAL 1477 4,04 1397 3,8 -5,4% 

 

Intervenţii  S.M.U.R.D. 

S.M.U.R.D. a fost solicitat să intervină în 18.571 cazuri (în medie 50,7 pe zi), faţă de 

anul 2015 a crescut cu 7,5 %  numărul intervenţiilor la care au intervenit echipajele 

S.M.U.R.D.  

Indicatori de performanţă 

Indicatori de performanţă 2015 2016 Variaţia 
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Număr de intervenţii la 100.000 locuitori 2977 3201 +7,5 % 

Număr de intervenţii la 1000 de km2 2570  2771 + 7,8 % 

Timp mediu de răspuns în mediu urban (minute) 5:14 5:27 + 13 secunde 

Timp mediu de răspuns în mediu rural (minute) 12:24 12:35 + 11 secunde 

 

Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD din județ a fost de 09:18 minute, sub 

media pe țară care a fost de 11:00 minute. 

Numărul total de intervenţii SMURD pe luni şi zile 

Tabel 3. Numărul total de intervenţii SMURD pe luni 

LUNA 

Număr de 

intervenţii 

pe luni 

2015 

Număr 

mediu de 

intervenţii 

pe zi 

Număr de 

intervenţii 

pe luni 

2016 

Număr 

mediu de 

intervenţii 

pe zi 

Variaţia 

IANUARIE 1293  41,7 1508 48,64 +16,63% 

FEBRUARIE 1377 49,17 1473 50,79 +6,97% 

MARTIE 1376  44,38 1495 48,22 +8,65% 

APRILIE 1402  46,73 1631 54,36 +16,33% 

MAI 1386  44,7 1606 51,8 +15,87% 

IUNIE 1424  47,46 1625 54,16 +14,12% 

IULIE 1773  57,19 1713 55,25 -3,38% 

AUGUST 1725  55,64 1634 52,7 -5,28% 

SEPTEMBRIE 1372  45,73 1400 46,66 +2,04% 

OCTOMBRIE 1423  45,9 1542 49,74 +8,36% 

NOIEMBRIE 1340  44,66 1406 48,86 +4,93% 

DECEMBRIE 1379 44,48 1538 49,6 +11,5% 

TOTAL 17.270 47,31  18.571 50,7 +7,5% 
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Tabel 4. Situaţia persoanelor asistate 

Anul 2015 2016 Variaţia 

Aduţi 16.025 17.742 +10,7% 

Copii 1.551 1.426 -8,05% 

Total 17.576 19.168 +9,05% 

 

ACTIVITATEA DE PREVENIRE  

Obiectivul şi direcţia prioritară de acţiune avută în vedere în anul 2015 

Obiectiv: 

Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor inspectoratului în 

vederea gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de pregătire şi 

educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Direcţie prioritară de acţiune: 

Asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local prin 

diversificarea acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare şi educare a populaţiei.  

 

Tabel 5. Activităţi desfăşurate în perioada ianuarie – noiembrie 2014 comparativ cu 

ianuarie – noiembrie 2015 

ACTIVITATEA 2015 2016 Variaţia 

Avize emise 

p.s.i. 127 117 -7,87% 

p.c. 1 0 -100% 

Autorizaţii emise 

p.s.i. 110 93 -15,45% 

p.c. 1 0 -100% 

Avize la planuri de urgenţă internă 2 0 -200% 

Avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă 37 46 +24,32% 

Avize la transportul deşeurilor periculoase 152 98 -35,52% 

Controale 

P.S.I. 

Societăţi/instituţii de proiectare  0 0 0% 

Obiective de investiţii 32 5 -84,37% 
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Operatori economici 643 539 -16,17% 

Obiective cu substanţe periculoase 11 14 +27,27% 

Instituţii 318 367 +15,4% 

Construcţii hidrotehnice 14 11 -21,42% 

Puncte de comandă 10 3 -70% 

Localităţi  115 105 -8,69% 

Controale 

P.C. 

Adăposturi  15 30 +100% 

Localităţi în zona de planificare la urgenţă 18 10 -44,44% 

Localităţi în zona de inundabilitate 106 54 -49,05% 

Zone cu alunecări/prăbuşiri de teren 32 32 0% 

Localităţi afectate de alunecări/prăbuşiri de 

teren 

32 21 -34,75% 

Verificări sirene 232 153 -34.05% 

Spaţii de evacuare verificate 422 308 -27,01% 

Deficienţe 

Constatate 

Apărarea împotriva incendiilor 3831 3479 -9,18% 

Protecţie civilă 810 454 -43,95% 

Soluţionate 

Apărarea împotriva incendiilor 1070 881 -17,66% 

Protecţie civilă 60 19 -68,33% 

Sancţiuni 

Apărarea împotriva 

incendiilor 

Avertismente  2602 3028 +15,98% 

Amenzi  235 260 +10,63% 

Cuantum  809862 486510 -39,86% 

Protecţie civilă 

Avertismente 688 428 -38,95% 

Amenzi  8 7 -12,5% 

Cuantum 4200 13200 +214,28

% 
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Exerciţii de 

alarmare 

În caz de incendiu 447 507 +13.42% 

Situaţii de protecţie civilă 

Alarmare 

publică 

26 45 +73.07% 

Ex. de 

evacuare 

204 49 -75,98% 

Informare 

preventivă 

Apărare împotriva 

incendiilor 

Articole presă 202 113 -44,05% 

Emisiuni radio 

tv 

220 143 -35% 

Broşuri  
126 1000 +693,65

% 

Pliante 5047 4750 -5,88% 

Afişe  203 390 +92.18% 

Instr. Op. Ec. 429 497 15,85% 

Instr. instituţii 247 233 -5,69% 

Instr. localităţi 172 112 -34,88% 

Protecţie civilă 

Articole presă 178 71 -60.11% 

Emisiuni radio 

tv 

202 99 -50.99% 

Broşuri 10 60 +600% 

Pliante 1043 1230 +17,92% 

Afişe 
36 1001 +2680,3

% 

Instr. Op. Ec 149 139 -6,71% 

Instr. instituţii 107 80 -25,23% 

Instr. localităţi 58 69 +18,96% 
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Deficienţe constatate – înlăturate 

Atributul de control şi îndrumare s-a materializat prin depistarea unui număr de 3479 

deficienţe constatate privind apărarea împotriva incendiilor, în scădere uşoară faţă de 

3636 deficienţe constatate în anul 2015 şi 454 din punct de vedere al protecţiei civile, 

în scădere faţă de 810 deficienţe constatate în anul trecut. 

Dintre deficienţele constatate 881 au fost înlăturate, adică 23,88%, din punct de 

vedere a apărării împotriva incendiilor, iar din punct de vedere al protecţiei civile au 

fost soluţionate 19, adică 3,76%.  

Petiţii – sesizări: 50 pe linia securităţii la incendiu şi 2 în domeniul protecţiei civile . 

Nu au fost înregistrate reveniri ca urmare a unor răspunsuri incomplete sau 

necorespunzătoare. 

Sancţiuni: 

Pentru încălcările normelor ce au constituit contravenţii s-au aplicat un număr 3028 

avertismente şi 260 amenzi pe linia apărării împotriva incendiilor în cuantum de 

486510 RON respectiv 428 avertismente pe linia protecţiei civile şi 7 amenzi în 

cuantum de 13200 RON. Cuantumul amenzilor aplicate în 2016 a scăzut faţă de anul 

2015.  

Avize – autorizaţii: 

Activitatea de avizare şi autorizare s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale şi 

reglementărilor tehnice privind categoriile de construcţii şi instalaţii specifice, fiind 

emise : 

o Avize de securitate la incendiu – 117 

o Autorizaţii de securitate la incendiu - 93 

o Avize de protecţie civilă – 0 

o Autorizaţii de protecţie civilă - 0 

o Alte categorii de avize  

o Avize la planuri de urgenţă internă  - 0 

o Avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă - 46 

o Avize la transportul deşeurilor periculoase – 98 

  

Relaţii internaţionale 

În perioada 19-23 iunie 2016 o delegaţie din partea Departamentelor de Pompieri din 

Shropshire şi Merseyside (Liverpool), Marea Britanie, împreună cu un reprezentant al 

pompierilor din Austria a sosit în judeţul Mureş pentru a aduce în judeţul Mureş 3 

autospeciale pentru stins incendii pentru Serviciile Voluntare pentru Situaţii de 

Urgenţă din Fărărgău, Beica de Jos si Miercurea Nirajului. Pompierii străini au 

desfăşurat programe de pregătire a personalului S.V.S.U. pentru familiarizarea 

acestora cu echipamentele din dotarea autospecialelor. 



 

   ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       
```````` ``                                                                                                                                     15/26 
 

Membrii celor 2 servicii de pompieri din Marea Britanie au revenit în luna octombrie 

împreună cu pompieri din Regensburg, Germania,  pentru a aduce 2 autospeciale 

pentru stins incendii pentru Serviciile Voluntare pentru Situaţii de  

Urgenţă din Aluniş si Sovata precum si cu 1 autoturism şi 1 microbus pentru 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş. 

De asemenea în perioada 04.07.-07.07.2016 ISU Horea al Judeţului Mureş a participat 

la un exerciţiu organizat la Simulatorul SMURD unde au participat echipe din mai 

multe ţări membre NATO şi care a fost organizat în cooperare cu personal din cadrul 

IGSU şi DSU. 

In luna Octombrie in Brazilia, localitatea Curitiba a avut loc Competitia Mondiala de 

Descarcerare si Trauma, din cadrul IGSU a facut parte echipa reprezentativa a ISU 

Mures. Echipa de trauma a reusit sa se claseze la proba complexa pe locul 5 din 

totalul de 30 de echipe Mondiale, iar  clasamentul general la proba de Descarcerare 

din vehicule  pe locul 15. 

In luna Noiembrie, doi instructori din cadrul Centrului National de Formare Formatori 

in asistenta medicala de Urgenta si Descarcerare au participat in Ucraina-Kiev, ca 

lectori (instructori) la un curs prin program NATO, pentru pregatirea unui numar de 35 

de persoane  care vor activa ulterior ca instructori pe linie medical. 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

Gestionarea resurselor umane 

Tabel 6 Procentul încadrării pe categorii de personal 

Categorii  

de personal 

2014 2015 2016 

Număr de 

Angajaţi în 

plată 

Număr de 

Angajaţi în 

plată 

Număr de 

Angajaţi în 

plată 

Procent 

Încadrat 

la data de 

01.01.2016 

Număr de  

Angajaţi 

 în plată 

Procent 

 Încadrat 

la data de 

 

31.12.201

6 

Ofiţeri 44 44 44 93,61 % 40 63,49 % 

Maiştri militari 7 7 7 87,50 % 7 77,77 % 

Subofiţeri 610 612 612 95,76 % 616 94,62 % 

Funcţionari publici 1 1 1 100 % 1 100 % 

Personal 

contractual 
3 3 3 75 % 4 57,14 % 
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TOTAL 665 667 667 95,40% 668 91,38 % 

 

Utilizarea resurselor financiare 

 

Tabel 7. Situaţia indicatorilor                                                                                                          

INDICATORI 

BUGET 

INITIAL 

2016 

BUGET 

FINAL  

2016 (mii 

lei) 

CAP.61.05 29.549,452 37.398,31 

 

ASIGURAREA MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

Activitatea de informare şi relaţii publice s-a desfăşurat în baza prevederilor Legii 

544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Instrucţiunilor nr. 

171 din 21.11.2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, 

tradiţii, educaţie şi sport în Ministerul Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: 

 În mass-media centrală şi locală au apărut 2629 referiri la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş față de 3696 în anul 2015. Din acestea 

1231 au fost în presa scrisă față de 1510 în anul 2015, 875 la posturile de televiziune 

față de 1382 în anul 2015 şi 523 la posturile de radio față de 804 în anul 2015; 

 

Tabel 8. Situaţia comparativă 2015 – 2016 a referirilor la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş 

 Mass-media 2015 2016 Variaţia 

Presa scrisă 1510 1231 -18,47% 

Televiziune 1382 875 -36,68% 

Radio 804 523 -34,95% 

Total 3696 2629 -28,86% 
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Grafic 1. Situaţia comparativă 2015 – 2016 privind apariţia mass-media 

 

RAPORTUL ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN MUREŞ ÎN 

ANUL 2016, PE LINIE DE ORDINE PUBLICĂ 

 

1. Creşterea performanţei activităţilor operative. 

1.1. Ordine şi siguranţă publică. 

Obiectivele specifice prevăzute în Planul de management al inspectoratului pentru 

anul 2016, au fost realizate în totalitate, acestea fiind concretizate în executarea 

unui număr de 8.640 de misiuni cu un număr total de 25.284 jandarmi, faţă de 

10.150 de misiuni în anul 2015 cu 27.834 jandarmi, ceea ce reprezintă o scădere de 

14,87% datorată în special modificării modalității de raportare a misiunilor de 

menținere a ordinii publice. Situaţia în detaliu se regăseşte în anexa nr. 1.  

1.1.1 Asigurarea şi restabilirea ordinii publice. 

În anul 2016, au fost executate un număr de 1.139 de misiuni de asigurare a ordinii 

publice, faţă de 773 în anul 2015, reprezentând o creştere de 67,86 %. Manifestările 

semnificative organizate la nivelul judeţului Mureş, la care efectivele inspectoratului 

au asigurat măsurile de ordine publică în anul 2016 sunt cele prevăzute în anexa nr. 

1. Pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice, au fost aplicate un număr de 19 

de sancţiuni contravenţionale. 

Un segment aparte al misiunilor de asigurare a ordinii publice l-au constituit 

manifestările sportive, inspectoratul asigurând în perioada de referinţă, măsurile de 

ordine şi siguranţă publică la un număr de 136 manifestări sportive care s-au 

desfăşurat în zona de competenţă, conform anexei nr. 1. 

Utilizarea câinilor de serviciu în îndeplinirea misiunilor specifice a constituit un sprijin 

real pentru efectivele participante la misiune şi un factor de descurajare pentru 

persoanele care săvârșesc fapte antisociale. Astfel, în anul 2016 au fost executate 

227 misiuni specifice în care au fost folosiţi câinii de serviciu, faţă de 140 de misiuni 

în 2015, însemnând o creştere de 61,67%.  

Pe parcursul perioadei analizate, forţele de jandarmi din cadrul inspectoratului au 

executat un număr de 25 misiuni de intervenție pentru restabilirea O.P. în special la 

solicitări telefonice altele decât 112.     
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1.1.2 Menţinerea ordinii publice. 

I.J.J. Mureş a executat misiuni de menţinere a ordinii publice în baza solicitărilor 

săptămânale ale I.P.J. Mureş, cu o medie zilnică de 48,91 jandarmi, acţionând în 

cadrul dispozitivelor de ordine şi siguranţă pe întreg teritoriul judeţului, în principal 

în municipii, orașele Luduș și Iernut dar şi în mediul rural, în funcţie de situaţia 

operativă şi deciziile adoptate în cadrul şedinţelor de analiză tactică desfăşurate 

săptămânal. 

În perioada analizată au fost executate 7.140 de misiuni de menţinere a ordinii 

publice, faţă de 9.061 executate în anul 2015, ceea ce înseamnă o scădere de 

21,20%, scădere datorată modificării modalității de raportare a acestui gen de 

misiuni. Situaţia în detaliu este evidenţiată în anexa nr. 1. 

1.1.3 Activităţile (acţiunile) desfăşurate în baza Planurilor de cooperare/ 

colaborare încheiate la nivelul MAI, IGJR. 

La nivelul Serviciului Ordine şi Siguranţă Publică sunt gestionate un număr de 39 de 

Planuri de cooperare/colaborare, după cum urmează: 

A. La  nivelul compartimentului A.S.A. se gestionează un număr de 35 de planuri/ 

protocoale de cooperare/ colaborare, încheiate la nivelul M.A.I., I.G.J.R., în baza 

acestor documente şi a prevederilor normative de linie, în anul 2016 s-au executat un 

număr de 339 acţiuni, însumând 1400 jandarmi, după cum urmează: 

 SC. Electrica S.A, s-au executat 21 de acţiuni în colaborare, însumând un număr 

de 62 de jandarmi, pe timpul acestor acţiuni au fost constatate un număr de 4 de 

infracţiuni cu 4 autori şi 2 amenzi în valoare de 16.000 lei; 

  Direcţia Silvică Mureş s-au executat 167 de acţiuni, însumând un număr de 496 

de jandarmi, pe timpul acestor acţiuni a fost constatată 1  infracţiune cu 1  autor; 

  Organele Piscicole s-au executat 18 acţiuni, însumând un număr de 56 jandarmi, 

pe timpul executării acestor acţiuni au fost aplicate un număr de 5 sancţiuni 

contravenţionale din care 4 cu avertisment şi 1 cu amendă în valoare de 300 lei; 

 Executorii Judecătoreşti, s-au executat 8 acţiuni, însumând  un număr de 56 de  

      jandarmi; 

 Parchet, DGA  s-au executat 2 acţiuni, însumând un număr de 98 de jandarmi; 

 Inspectoratul Teritorial de Muncă, s-au executat 9 acţiuni, însumând un număr de  

     18 jandarmi; 

 DSVSA, s-au executat 2 acţiuni, însumând un număr de 8 jandarmi; 

 Oficiul pentru protecţia Consumatorului, s-a executat 1 acţiune, însumând un  

     număr de 4 jandarmi; 

 Cu alte structuri ale M.A.I( I.S.U), s-au executat 9 acţiuni, însumând 40 de 

     jandarmi; 

 Cu Poliţia s-au executat 94 de acţiuni în cooperare, însumând un număr de 603  
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     de jandarmi. 

B. La nivelul Compartimentului Prevenire şi Combaterea Faptelor Antisociale sunt 

gestionate un număr de 8 planuri/ protocoale de cooperare/ colaborare, încheiate la 

nivelul M.A.I., I.G.J.R., în baza acestor documente şi a prevederilor normative de 

linie, în anul 2016 s-au executat un număr de 8 acţiuni, însumând 74 jandarmi, cu 

Inspectoratul General de Imigrări si Instituţia Protecţia Copilului. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2015, reiese faptul că numărul acţiunilor 

executate în baza planurilor/protocoalelor de cooperare/colaborare au crescut de la 

256 de acţiuni în anul 2015 la 339 acţiuni în anul 2016, mai mult cu 32,42%. 

 

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale. 

În perioada de referinţă, la nivelul inspectoratului s-au organizat  şi desfăşurat un 

număr de 163  acţiuni preventive, faţă de 192 în anul 2015, cu precădere în 

instituţiile de învăţământ preuniversitar, acestea vizând aspecte referitoare la 

violenţa în familie, violenţa juvenilă, prevenirea criminalităţii stradale, alte probleme 

de conduită civică. 

Pe linia constatării de infracţiuni, pe fondul scăderii infracţionalităţii stradale cu 21,2% 

la nivelul judeţului Mureş, a creşterii numărului misiunilor de asigurare a ordinii 

publice în anul 2016 şi a scăderii numărului efectivelor de jandarmi din subunităţile de 

ordine publică (prin reorganizare şi pensionării) am înregistrat o scădere de  92,36% 

(144 infracţiuni săvârşite de 160 autori constatate în anul 2016, faţă de 278 

infracţiuni săvârşite de 333 autori constatate în anul 2015), conform anexei nr. 2. 

Referitor la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, în anul 2016, efectivele 

unităţii noastre au constatat un număr de  1158 contravenţii, cu 117 contravenţii mai 

puţin decât în anul 2015, când au fost constatate un număr de 1260 contravenţii. 

Situaţia detaliată se regăseşte în anexa nr. 2. 

Pe parcursul acestei perioade au fost executate 54 de activităţi criminalistice în 

acţiunile proprii, constând în 54 planşe foto, cu aspecte de la constatarea unui număr 

de 62 fapte de natură penală.  

În camera de corpuri delicte a I.J.J. Mureş au fost introduse 147 de bunuri, iar în 

prezent se află un număr de 38 bunuri.  

La nivelul unităţii am avut 1.569 accesări în bazele de date S.I.N.S. (în S.I.N.S. wap – 

1.562 şi S.I.N.S. web – 7), fiind constatate un număr de 2 HIT-uri la art.  32, lit. ,,a” 

din Decizia C.A.A.S. 

3. Principalele direcţii pentru creşterea performanţei în anul 2017 

3.1. Creşterea performanţei activităţilor operative. 

 creşterea siguranţei stradale prin eficientizarea planificării dispozitivelor de 

ordine publică şi asigurarea unei prezenţe mai vizibile în zonele cu risc infracţional 

ridicat ; 
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 creşterea eficienţei şi eficacităţii pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de ordine 

publică; 

 consolidarea managementului integrat al situaţiei operative, prin derularea 

activităţilor de asigurare/ menţinere a O.S.P. în mod integrat, în scopul reducerii 

infracţionalităţii stradale. 

  creşterea rolului activităţilor preventive în acţiunile desfăşurate de către 

jandarmi în spaţiul public pe următoarele direcţii: 

 prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice, manifestărilor 

sportive, cultural-artistice;  

 prevenirea criminalităţii stradale; 

 prevenirea violenţei în unităţile de învăţământ; 

 prevenirea delincvenţei juvenile; 

 prevenirea violenţei în familie; 

 promovarea şi respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 prevenirea consumului de droguri şi altor substanţe halucinogene; 

 

Concluzii: 

Apreciem faptul că în anul 2016 aportul efectivelor din cadrul Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Mureş pentru contracararea fenomenului infracţional şi 

contravenţional a fost considerabil, atât pe linia asigurării şi restabilirii ordinii publice 

cât şi pe linia menţinerii acesteia, în sensul în care prezența activă în spaţiul public a 

efectivelor de jandarmi  a condus la scăderea infracţionalităţii stradale cu 21,2% faţă 

de anul anterior.  

Este imperios necesar să menţionăm cooperarea foarte bună cu structurile din cadrul 

ministerului, dar şi colaborarea cu celelalte instituţii cu atribuţii din sfera ordinii şi 

siguranţei publice, atât în misiunile de asigurare a ordinii publice cât şi în celelalte 

misiuni specifice, întrucât acesta a contribuit la atingerea ţelului comun – liniştea şi 

siguranţa cetăţeanului. 

Întreaga noastră activitate este susţinută de valorile fundamentale, comune tuturor 

componentelor care furnizează servicii pe spaţiul ordinii şi liniştii publice, menite să 

ofere noi perspective în domeniu, respectiv: legalitate, profesionalism, integritate şi 

probitate profesională, operativitate şi solidaritate. 

Eforturile inspectoratului au avut ca scop creşterea contribuţiei instituţiei la 

consolidarea coerenţei sistemului naţional de ordine şi siguranţă publică prin 

aplicarea şi dezvoltarea principiului complementarităţii în cadrul componentei de 

menţinere a ordinii publice şi realizarea unei jandarmerii credibile, moderne şi 

eficiente. 
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RAPORT al activităţii desfăşurate de 

Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mureş   2016 

 

Obiectivul prioritar al anului 2016 pentru Direcţia Poliţia Locală Tîrgu Mureş a fost 

continuarea implementării măsurilor pentru funcţionarea unei structuri de poliţie 

modernă, democratică, având ca scop principal respectarea prevederilor 

constituţionale, a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevenirea şi 

descoperirea faptelor antisociale, precum şi aplicarea întocmai a legilor, hotărârilor 

legislativului local şi dispozițiilor Primarului Municipiului Tîrgu Mureş. 

În anul 2016, Direcţia Poliţia Locală a reuşit, cu sprijinul nemijlocit acordat de 

conducerea executivă a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului Local, să 

obţină performanţe profesionale şi să-şi menţină poziţia de „instituţie etalon la nivel 

naţional”. Astfel, pe parcursul anului trecut, 6 delegaţii din ţară și 3 din străinătate 

au efectuat deplasări în municipiul nostru pentru a lua ca „model de funcţionare” 

Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mureş, instituția noastră devenind un „furnizor de bune 

practici”. 

 Principalele activităţi derulate pe componentele de bază ale instituţiei au fost: 

CAP I . MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 

INFORMARE ŞI PREVENIRE, RELAŢIA CU MASS-MEDIA ŞI SECRETARIAT 

Nivelul de încadrare cu personal şi managementul resurselor umane 

Organigrama Direcţiei Poliţia Locală, aprobată prin HCLM nr. 313 din 26 noiembrie 

2015 prevede 142 de funcţii, dintre care 128 de execuţie şi 14 de conducere, 

situaţia încadrării cu personal la sfârșitul anului 2016 fiind următoarea: 

- din 128 de posturi de execuţie erau ocupate  127 ; 

- din 14 posturi de conducere erau ocupate 13, dintre care 2 de către angajaţi 

cu numire temporară în funcţie.                         

Pe baza rezultatelor obţinute la testarea cunoştinţelor profesionale, coroborate cu 

îndeplinirea obiectivelor, sarcinilor de serviciu şi indicatorilor de bază ai activităţii 

profesionale pentru perioada de referinţă, a fost întocmit „Raportul de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale” ale fiecărui angajat, calificativele 

obţinute fiind următoarele:  128 – foarte bine (94,10%) ; 8 – bine (5,90%) . 

O componentă importantă a activităţii Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu Mureş o 

reprezintă acţiunile preventive, prin intermediul cărora tîrgumureşenii au fost 

informaţi, constant, cu privire la normele juridice sancţionatorii în materie 

contravenţională, raportate la competenţele Poliţiei Locale, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.155/2010. Semnificativă în acest sens este desemnarea lunii mai 

drept ,,Luna Informării şi a Prevenirii”, care a avut ca obiectiv prioritar reducerea 

contravenţiilor pe raza municipiului Tîrgu Mureş.  
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Alte campanii de informare şi prevenire au vizat școlile din oraș și au constat în 

monitorizarea zilnică a perimetrelor şcolare la mai multe unităţi de învăţământ 

gimnaziale, cum ar fi ,,Dacia”, ,,Serafim Duicu” , ,,Romulus Guga” , ,, Nicolae 

Bălcescu” şi ,,Bernady Gyorgy”, dar și implicarea într-o serie de de activităţi 

educativ-preventive în cadrul proiectului „ Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!”, la unități școlare ca Liceul vocaţional ,, Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional 

,,Unirea”, Gimnaziul ,,Europa”, Grupul Şcolar ,,Electromureş” și Gimnaziul ,,Al.Ioan 

Cuza”.  

 O altă componentă importantă pe latura prevenţiei a constituit-o participarea la 

acţiuni desfăşurate pe raza municipiului Tîrgu Mureş, în baza protocoalelor de 

colaborare semnate cu diferite instituţii sau organizaţii neguvernamentale, dintre 

care rețin atenția campaniile ,,NU CERŞI, CERE AJUTOR! ” - în parteneriat cu Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Tîrgu Mureş, 

,,Neglijenţa – invitaţie deschisă la furt” și ,,Săptămâna prevenirii criminalităţii” – în 

colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș,  „10 Pentru Siguranţă!” sau 

„Asigură-ţi o zi frumoasă”. 

Un capitol deosebit de important în activitatea de informare şi prevenire îl reprezintă 

acțiunile cu caracter permanent care se derulează pe întreg parcursul anului, 

cuprinzând toate segmentele profesionale, cum sunt „Atenție la traversare!” – 

acţiune desfăşurată lunar de agenţii Biroului Siguranţă Rutieră, „STOP cerșetoriei!” – 

activitate derulată prin intermediul şefilor de zonă ai Poliţiei Locale, „Vom interveni 

cu promptitudine!” -  acţiune iniţiată de Biroul Protecţia Mediului, „Suntem un oraș 

european, respectăm disciplina în urbanism!” – activitate demarată de Biroul 

Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal, „Verificarea avizelor, autorizațiilor și a 

orarului de funționare” – acţiune inițiată de Biroul Control Comercial. 

CAP.II ACTIVITATEA SERVICIULUI ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ 

Obiectivul principal al Serviciului Ordine şi Linişte Publică, în anul 2016, l-a constituit 

asigurarea siguranței cetățenilor, identificarea nevoilor comunității în diversitatea lor 

şi implicarea în rezolvarea acestora. 

În perioada de referință, Serviciul de Ordine şi Linişte Publică a executat patrulări 

zilnice, în medie cu 18 patrule pedestre şi mobile de intervenție, dar și cu cei 10 şefi 

de zonă, care-și desfășoară activitatea în principalele cartiere ale orașului, un accent 

deosebit punându-se pe activitatea de prevenire, măsurile de sancționare ulterioare 

fiind aplicate în mod excepțional şi întotdeauna gradual. 

 Dispozitivul a fost suplimentat, în perioada estivală, cu două patrule ecvestre, în 

zona Platoului Corneşti, ale căror principale misiuni au constat în menținerea ordinii şi 

liniştii publice, prevenirea furturilor din autoturisme dar şi a comiterii unor fapte 

antisociale. În context este relevant şi aportul deosebit al celor doi câini, „Carlos” din 

rasa „Rottweiler” – campion mondial, titlu obținut în anul 2013, la concursul canin din 

localitatea Silieda – Spania şi „Tyson” din rasa „Malinois” ce însoțesc echipajele de 

intervenție în zonele de patrulare cu risc infracțional ridicat. 
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Pe lângă activitatea zilnică de patrulare, cadrele serviciului au participat la 238 

manifestări publice, respectiv 88 culturale, 72 sportive, 12 de protest, 18 religioase, 7 

electorale, 29 comemorative și 12 de altă natură. 

Împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, 

Gruparea Mobilă de Jandarmi „Regele Ferdinand”, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Horea”, precum şi alte instituții aparținând Sistemului Național de Apărare, 

Ordine şi Siguranță Publică, Direcția Poliția Locală a participat la 131 acțiuni comune 

desfăşurate pe raza municipiului. 

Un accent deosebit s-a acordat prevenirii şi combaterii cerşetoriei, acțiuni care au 

avut ca rezultat depistarea a aproximativ 320 de persoane care apelau la mila 

publicului, luându-se măsuri în funcție de fiecare situație în parte. 

În 2016 au fost predați pe bază de proces-verbal, în vederea internării la Direcția 

Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, un număr de 19 minori care 

„cerşeau” în diferite locuri publice din municipiu. 

Pe parcursul perioadei de referință au fost constatate 14 fapte de natură penală, un 

număr de 32 de persoane implicate fiind predate cadrelor specializate de la nivelul 

Poliției Municipiului Tîrgu Mureş, competente în continuarea cercetărilor.  

Nu în ultimul rând, patrulele mobile şi pedestre au însoțit echipele de la Serviciul de 

Gestionare a Câinilor fără Stăpân şi Ecarisaj, în urma cărora au fost prinşi şi internați 

un număr de 126 de câini, activitate ce s-a desfăşurat în mai multe etape pe parcursul 

anului. 

CAP. III. ACTIVITATEA BIROULUI DISPECERAT ŞI SUPRAVEGHERE TERITORIALĂ 

Pe parcursul anului 2016, responsabilii de cartier au ţinut în permanenţă legătura cu 

directorii instituţiilor şi a unităţilor de învăţământ, cu preşedinţii asociaţiilor de 

proprietari şi cu administratorii unităţilor comerciale de pe raza de competenţă, ceea 

ce le-a permis soluţionarea operativă a problemelor înregistrate, activitatea lor din teren fiind 

suplinită de către ceilalţi colegi. 

Potrivit prevederilor art. 11, lit. a) din Legea nr. 155/2010, agenţii Biroului D.S.T. au 

înmânat 11.729 somaţii tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, precum şi 

persoanelor care nu şi-au preschimbat actele de identitate, pentru a se prezenta la 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanelor. 

Eforturile şefilor de zonă au fost orientate inclusiv în vederea soluționării  a 413 

sesizări scrise din partea cetăţenilor. 

În cursul anului 2016,  ofițerii de serviciu au preluat 11.163 sesizări telefonice din 

partea cetăţenilor, cu 1.313  mai multe decât în anul 2015, dintre care 1.219 nu s-au 

confirmat, celelalte fiind soluţionate cu promptitudine de patrulele instituţiei. 

Ofiţerii de serviciu ai Poliţiei Locale au asigurat, în permanenţă, legătura cu firmele 

de utilităţi şi furnizorii de servicii (Electrica, E.ON GAZ, Aquaserv,  Salubriserv etc.),  

solicitând  intervenţia  acestora ori  de câte ori  a fost nevoie. 
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În ceea ce privește agenţii din cadrul dispeceratului 112, aceștia au înregistrat 8.975 

sesizări telefonice, cu 2.650 mai multe decât în anul 2015, dintre care 1.013 nu s-au 

confirmat, celelalte fiind repartizate spre competentă soluţionare poliţiştilor locali 

din teren. 

Imaginile surprinse de camerele video amplasate pe domeniul public au avut un rol 

esenţial în soluţionarea a 1.236 evenimente produse, respectiv 896 accidente rutiere 

soldate cu victime, pagube materiale ori în urma cărora s-au produs distrugeri ale 

bunurilor ce aparțin domeniului public, iar conducătorii auto au părăsit locul faptei, 

221 blocări căi de acces și 119 parcări neregulamentare. 

Totodată, cu ajutorul acestora au fost identificate  171 de persoane care apelau la 

mila publicului în intersecţii, la intrarea în lăcaşurile de cult sau în zonele intens 

circulate, precum şi un număr de 78 cetăţeni care răscoleau în recipientele de 

colectare selectivă a deşeurilor, majoritatea cu domiciliul/reşedinţa în cartierul Valea 

Rece. 

Agenţii din cadrul dispeceratului propriu au efectuat verificări cu privire la un număr 

de 5.929  persoane, respectiv 6.647 autoturisme, în urma cărora au fost depistate 53 

de persoane cu actele de identitate expirate și 118 certificatele de înmatriculare 

nule. 

Prin utilizarea sistemului de supraveghere al domeniului public, în 119 cazuri 

imaginile surprinse de camere au fost furnizate Poliţiei Municipiului Tg.Mureş sau 

operatorilor de date cu caracter personal, pentru a proba mai multe infracţiuni.  

CAP. IV. ACTIVITATEA SERVICIULUI CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII - AFIŞAJ 

STRADAL, COMERCIAL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Pentru impunerea respectării legilor în vigoare de către cetăţeni şi agenţi economici, 

lucrătorii din cadrul serviciului au efectuat 3.384 acţiuni de control, rezolvând 589 

sesizări repartizate spre soluţionare. În total, au fost identificaţi şi sancţionaţi 321 

contravenienţi, fiind aplicate amenzi în cuantum de 373.468 lei, din care s-au încasat 

de către municipalitate, până la finalul anului, 123.708 lei. 

În paralel, au fost depuse eforturi considerabile de consiliere cu privire la condiţiile 

care trebuie îndeplinite pentru obţinerea unor Avize şi Autorizaţii eliberate de către 

Primăria Tîrgu Mureş, în urma cărora s-au obținut 144.639 lei cu titlu de taxe încasate 

şi evitându-se necesitatea luării unor măsuri sancţionatorii.  

Cadrele Biroului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal au efectuat 1.854 verificări 

la diverse şantiere de pe raza orașului, în urma cărora  au depistat  114 lucrări de 

construcţii executate fără „Autorizaţie de construire”, care au avut ca rezultat 

aplicarea a 87 sancţiuni cotravenţionale în valoare totală de 116.000 lei, concomitent 

cu dispunerea opririi lucrărilor şi intrării în legalitate.  

Angajaţii Biroului Control Comercial au participat la 25 acţiuni de control tematice şi 

la rezolvarea a 51 de sesizări repartizate spre soluţionare de conducerea Direcţiei 

Poliţia Locală, fiind verificaţi 1.090 agenţi economici și întocmite 175 procese-

verbale, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 222.518 lei, din care s-au încasat de 

către municipalitate până la finalul anului trecut 57.608 lei, iar 144.639 lei - 
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reprezentând sume datorate cu titlu de taxe - au fost recuperaţi ca urmare a 

activităţii de consiliere. 

Inspectorii de la protecția mediului au verificat 34 agenți economici, au invitat 21 de 

administratori ai unor societăți comerciale la sediul Poliției Locale întrucât s-au 

constatat abateri de la normele legale, au aplicat 12 sancțiuni contravenționale 

pentru remedierea situației şi au identificat 3 conducători auto care nu au respectat 

interdicția de a parca pe spațiul verde, ceea ce a dus la aplicarea de amenzi în 

cuantum de 1.500 lei. 

În urma verificărilor în teren au depistat 4 persoane care au creat rampe clandestine 

de depozitare a gunoiului menajer sau provenit din construcții, 6 persoane care nu au 

respectat normele privind întreținerea spațiilor verzi, precum şi 5 persoane care nu au 

întreținut corespunzător imobilele în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea, cei 

în cauză fiind sancționați cu amendă în cuantum de 6.650 lei. 

CAP. V. ACTIVITATEA SERVICIULUI LOGISTIC, JURIDIC ŞI RELAŢII CU PUBLICUL  

În  scopul apărării intereselor instituţiei, s-a purtat corespondenţă cu persoane fizice 

sau juridice care ne-au transmis sesizări şi petiţii, s-au formulat alte acte cu caracter 

jurisdicţional sau procedural, întocmindu-se în total 1500 de documente (adrese, note 

interne, comunicări acte de procedură  etc.).  

S-au formulat 26 de plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria  Tîrgu-

Mureş, în temeiul prevederilor art.24, alin.1, lit.a, b din Legea nr.50/1991, în urma 

materialului probator comunicat de către Biroul  disciplină  în construcţii şi  afişaj 

stradal. 

În perioada de referință au fost soluţionate de către instanţele de judecată 111  

dosare, fiind câştigate 90 de cauze, din care în 85 instanța a menținut amenda 

contravențională,  iar  în 5 a transformat amenda în avertisment.  .  

În ceea ce priveşte activitatea în folosul comunităţii,  precizăm  că s-au înregistrat 

131 dosare  penale  şi 51  dosare  civile privind prestarea muncii în folosul 

comunității.  

În intervalul de timp supus analizei, instituţia noastră a contribuit la  bugetul 

municipalității prin sumele rezultate din achitarea proceselor verbale de contravenţii 

încheiate de poliţiştii locali, fiind încheiate 12.440 procese verbale, din care 10.740 

cu amendă contravenţională şi 1.700 cu avertisment scris. 

Cap.VI. STRUCTURA DE VOLUNTARI A DIRECȚIEI POLIȚIA LOCALĂ  TÎRGU MUREŞ 

La sfârşitul anului 2016, numărul de voluntari din cadrul instituţiei noastre  era de 58, 

din care 11 femei şi 47 bărbaţi, de diferite naţionalităţi ( rromi, maghiari, saşi etc.) şi 

din toate categoriile sociale (jurişti, medici, ingineri, muncitori, studenţi etc.), 

comparativ cu finele anului 2015, când componenţa acestei structuri era de 54 

persoane. 

Aceștia au participat, alături de personalul Poliției Locale, la menținerea ordinii şi 

liniştii publice cu prilejul celor  63 de evenimente şi acţiuni derulate pe raza orașului.  
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CAP. VIII. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2017 

Demararea consultărilor cu primarii din localitățile limitrofe municipiului în scopul 

stabilirii demersurilor legale şi a etapelor de urmat pentru înființarea ,,Poliției Locale 

metropolitane”; 

Imprimarea unui stil de muncă eficient bazat pe principialitate,  respect faţă de om, 

corectitudine, încredere, exigenţă, colaborare, exemplu personal de competenţă şi 

pregătire profesională; 

Intensificarea controalelor privind modul de executare a activităţilor de pregătire 

profesională, cu accent pe aplicarea şi cunoaşterea corectă a prevederilor legale şi 

modalităţilor de intervenţie în diferite situaţii, formarea deprinderilor de 

autoapărare, precum şi mânuirea şi folosirea corectă a armamentului din dotare; 

Intocmirea fişelor posturilor în mod detaliat, pentru noii angajați, şi urmărirea 

respectării, de către aceştia, a legislației în vigoare, în scopul obținerii de 

”performanță profesională” la toate nivelurile de încadrare. 

 

 

 

PREŞEDINTE  A.T.O.P. 

Bardoşi Dragoş - Tiberiu 

 

 

 

 

 

 

 


