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AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ                      

Nr.50.006/20.03.2018                                                                                                                                                 

                                                                                            

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş pe anul  2017 

 

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 2017 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; 

- 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 
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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 2017 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a organizat şi 

desfăşurat un număr de 4 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 12 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: 

- 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; 
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- 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 2017 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; 

- 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 2017 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  
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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 2017 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 

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 , seful 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; 

-  directorul Poliţiei Locale Tg Mures; 
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-  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  

-  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 

ÎN ANUL 2017 

 

Obiectivele esenţiale urmărite în 2017 la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Mureş au fost aceleaşi cu cele stabilite la nivelul Poliţiei Române, respectiv: 

 

1. 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. 

2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 

destructurarea grupărilor infracţionale.  

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 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. 

 

Pentru atingerea acestor obiective, în anul 2017, conducerea Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Mureş şi-a stabilit următoarele priorităţi: 

 Siguranţa cetăţeanului, asigurarea climatului de ordine publică pe raza întregului 

teritoriu de competenţă; 

 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii comise cu violenţă, destructurarea 

grupărilor infracţionale; 

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

infracţiunilor din domeniul economico-financiar; 

 Reducerea numărului accidentelor rutiere produse pe raza de competenţă; 

 Desfăşurarea activităţilor conform cerinţelor sistemului penal, procesual penal şi 

execuţional penal; 
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 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a poliţiştilor şi creşterea calităţii serviciului 

poliţienesc pentru îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor ce ne revin; 

 

Prevenirea Criminalităţii: 

 

Din analiza evoluţiei criminalităţii în anii anteriori, s-au stabilit ca şi priorităţi de 

acţiune pentru anul 2017 – prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului şi 

prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, alături de siguranţa 

rutieră (sprijin acordat serviciului de profil). 

 

Într-o primă etapă, s-au realizat planuri cadru de acţiune pe cele 3 priorităţi, 

distribuite la nivelul subunităţilor spre informare şi punere în aplicare/orientarea 

activităţilor.  

 

Activitatea structurii de profil a avut în vedere atât direcţiile de acţiune stabilite la 

început de an, cât şi evoluţia situaţiei operative. La acestea s-au adăugat activităţile 

dispuse  în cadrul a  6 campanii naţionale şi un studiu.  

 

Atingerea obiectivelor propuse în cele 14 campanii/proiecte/planuri de măsuri locale a 

avut la bază colaborarea cu structurile operative, parteneriatul concret cu alte structuri 

M.A.I., instituţii, autorităţi, ONG-uri, parteneri privaţi, precum şi susţinerea din partea 

mass media locală.  

 

Printre activităţile cu impact mai ridicat, apreciate la nivel naţional ca bune practici, se 

pot aminti: Proiectul „Deschide-ţi mintea, nu fi închis!” cu Penitenciarul Tg-Mureş, 

Proiectul „Tineri pentru Tineri!”, Proiectul „Micii Poliţişti” Cristeşti, Proiectul „Asigură-

ţi o zi frumoasă!”, Ziua Poliţiei, Campania „În siguranţă online”, Campania „Locuinţa ta 

e în siguranţă acum?!”, „Campania Ziua Familiei…”, „Campania 16 zile împotriva 

violenţei…”, Campania „Fii inteligent, nu te lăsa înşelat!”. 

 

De asemenea, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a continuat 

activitatea şi în spaţiul online, prin gestionarea  contului Siguranta Muresenilor, pe 

reţeaua de socializare Facebook, stabilind până în prezent legături cu 5.000 de 

persoane. Scopul acestui demers este de a promova pentru un public cât mai numeros, 

fără costuri, mesaje preventive, precum şi activităţile derulate de Poliţie în domeniul 

preventiv. Feed-back-ul primit din partea cetăţenilor este unul foarte bun, iniţiativa 

fiind apreciată. 

 

În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii: 

 

Indicatorii statistici înregistraţi în anul 2017 la nivelul I.P.J. Mureş indică un trend 

descendent al infracţionalităţii sesizate cu 324 fapte (-2,51%), de la 12.931 de 

fapte în anul 2016, la 12.607 fapte în anul 2017.  
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Infracţionalitatea judiciară a înregistrat o scădere faţă de perioada similară a anului 

trecut (-108 infracţiuni, -1,27%), fiind înregistrate 8.385 fapte, ceea ce reprezintă 

66,51% din totalul infracţiunilor sesizate. În sectorul economico-financiar au fost 

sesizate 936 fapte, în scădere cu 19,31%.  

 

Pentru combaterea infracţionalităţii de natură economico – financiară,  În perioada 

de referinţă, în continuarea activităţilor pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii 

fiscale, în urma activităţilor informativ operative şi de cercetare penală, au fost ridicate 

în vederea confiscării : 

- produse agroalimentare în valoare de 212.595 lei, 

- 212.188 ţigarete şi 1.168,5 kg tutun vrac în valoare de 685.660 lei, 

- 5.661 litri alcool în valoare de 74.440 lei, 

- 370 litri vin în valoare de 4.000 lei, 

- 2.464 mc. material lemnos în valoare de 425.500 lei,  

- alte produse în valoare de 149.022 lei (articole de îmbrăcăminte, flori, materiale 

reciclabile, etc.), 

- suma de 152.865 lei. 

 

În perioada supusă analizei, procurorii de la unităţile de parchet din judeţul Mureş, au 

emis 22 rechizitorii pe linie de evaziune fiscală (10 în domeniul construcţiilor şi 

materialelor de construcţii, 3 transporturi, 2 agroalimentare, 1 material lemnos, 1 

energetice, 2 tutun, 1 alcool, şi 2 pe alte domenii), iar în perioada similară a anului 

2016 au fost emise 21 rechizitorii pe linie de evaziune fiscală.                 

La regimul armelor: În ceea ce priveşte infracţiunile sesizate la regimul armelor, 

explozivilor şi substanţelor periculoase în cursul anului 2017, avem următoarea situaţie:   

- infracţiuni la regimul armelor = 120;  

- infracţiuni la Legea 407/2006 = 28;  

- infracţiuni la regimul substanţelor periculoase (explozivi; NBC) = 37;  

- infracţiuni prevăzute de OUG nr. 195/2005 (protecţia mediului) = 5; 

- infracţiuni prevăzute de alte legi speciale = 4.  

 În perioada analizată au fost aplicate 45 de contravenţii (19 – Legea 295/2004, 

12 – Legea 407/2006, şi 14 – O.G. 41/2007), cu valoare totală de 21.000 lei. 

 Printre activităţile desfăşurate în domeniu în această perioadă au fost: 

- verificarea poligoanelor de trageri autorizate la nivelul judeţului Mureş; 

- soluţionarea a 423 de cereri de achiziţie arme letale şi neletale; 

- efectuarea verificărilor necesare în vederea acordării a 121 noi permise de port 

şi folosire de arme letale şi 58 de permise de port şi folosire de arme neletale; 

- au fost organizate acţiuni în sistem integrat împreună cu alte forţe M.A.I. pentru 

luarea măsurilor legale în situaţia apariţiilor unor animale sălbatice protejate în 

intravilanul localităţilor; 

- au fost efectuate 4 percheziţii domiciliare la persoane suspecte că deţin arme 

ilegale sau provenite din contrabandă; 

- 208 arme au fost scoase din circuitul civil, dintre acestea 99 de arme au fost 

ridicate în vederea confiscării pentru expirarea permisului de port armă, 21 de 

arme erau deţinute în mod ilegal (9  arme letale şi 12 arme neletale), iar 88 de 

arme au fost predate pentru casare; 
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- 1.449 bucăţi muniţie au fost ridicate în vederea confiscării, aceasta fiind 

deţinută în mod ilegal; 

- au fost reţinute 6 persoane suspecte de săvârşirea infracţiunilor de 

nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj; 

- au fost efectuate 11 percheziţii cu alte formaţiuni (SICE).  

 

În domeniul silvic, în anul 2017 au fost organizate 2.655 acţiuni şi controale, pentru 

combaterea ilegalităţilor din domeniul silvic, au fost aplicate 788 sancţiuni 

contravenţionale, în valoare de 1.555.550 lei şi confiscată cantitatea de 1.907,40 mc, 

material lemnos în valoare de 456.100 lei, 16 autoutilitare, 78 atelaje hipo, 31 

harnaşamente, 35 moto-fierăstraie şi 20 topoare, precum şi 510 pomi de Crăciun în 

valoare de 12.750 lei. 

 

Prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale: 

 

Atenţia deosebită acordată acestui segment de activitate se datorează în primul rând 

faptului că sentimentul de siguranţă a cetăţeanului, indicator esenţial al activităţii 

Poliţiei, depinde în mod direct de evoluţia criminalităţii din stradă. Criminalitatea 

stradală este caracterizată, în general, de infracţiuni fără un pericol social deosebit, 

însă prin locul în care sunt săvârşite, creează o stare de disconfort şi nesiguranţă 

amplificată în rândul cetăţenilor. 

 

Abordarea fenomenului criminalităţii stradale în judeţul Mureş scoate în evidenţă 

următoarele aspecte:  

 infracţionalitatea stradală sesizată a scăzut în 2017, comparativ cu 2016, 

de la 608 la 510 fapte (-98 fapte; -16,12%); 

 89,61%  dintre fapte au fost sesizate în mediul urban (457 fapte) şi doar 

10,39% în mediul rural (53 fapte) ; cu toate acestea, se poate observa o scădere a 

procentului de comitere a faptelor în mediul rural în 2017, faţă de 2016 (de la 11% la 

10%).                   

 7,56% dintre acestea au fost descoperite în flagrant (35 fapte); 

 60,20% au fost comise pe timpul nopţii (307 fapte), iar 39,80% pe timp 

de zi (203 fapte).  

Dinamica pe luni a infracţiunilor stradale sesizate relevă un trend ascendent, cu o 

creştere în luna decembrie 2017 faţă de luna noiembrie 2017 de 4 fapte (+ 9,30%). 

 

Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă în perioada de referinţă, la 

Dispeceratul integrat 112, au fost înregistrate un număr de 35.573 (+19.496 faţă de 

2016, ceea ce reprezintă o creştere de 121,26%) apeluri prin SNUAU 112, vizând strict 

atribuţiile poliţiei, necesitând intervenţia în 35.573 cazuri de urgenţă. 

 

În funcţie de mediul în care s-a solicitat intervenţia, 19.187 au privit mediul urban 

(53,93 % din totalul intervenţiilor) şi 16.386 (46,07 %) mediul rural.  

Pe lângă cele 35.573 de intervenţii au mai existat şi un număr de 4.284 (+ 2.299 faţă 

de 2016) apeluri neconfirmate. 
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În funcţie de timpul de reacţie, rezultă că până la 10 de minute s-a intervenit cu 

maximă operativitate în 28.310 de cazuri  reprezentând 79,58 %, dar au existat şi 

1.292 cazuri în care timpul de reacţie a fost peste 20 de minute, reprezentând 3,63 %, 

acest fapt datorindu-se configuraţiei geografică şi răspândirea localităţilor. 

  

Pe linie de poliţie rutieră: 

 

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor rutiere grave înregistrate în anul 2017, 

relevă că în perioada de referinţă s-au produs 280 accidente grave (-39), ceea ce 

reprezintă o scădere cu 12,26%, soldate cu 44 persoane decedate (-7) ceea ce 

reprezintă o scădere cu 13,73%, şi 279 rănite grav (-52), ceea ce reprezintă o scădere cu 

15,71%, comparativ cu  anul 2016.  

 

Grafic situaţia se prezintă astfel: 

 
 

Riscul rutier înregistrat în judeţul Mureş în anul 2017, demonstrează că obiectivul 

de reducere a victimizării privind reducerea anuală cu 5% a persoanelor decedate, a 

fost atins, întrucât se înregistrează scăderi la toţi indicatorii.  

 

În perioada supusă analizei, principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave 

sunt: 

 viteza neregulamentară, care reprezintă 21,79% din totalul accidentelor rutiere 

grave; 

 indisciplină pietonală, care reprezintă 15,71% din totalul accidentelor rutiere 

grave; 

 neacordare prioritate pietoni, care reprezintă 13,21% din totalul accidentelor 

rutiere grave. 

 

În mediul urban  s-au produs 117 accidente rutiere grave (42%) , iar  în mediul rural s-

au produs 163 accidente rutiere grave (58%). În mediul urban cele mai multe accidente 

grave s-au produs pe raza municipiului Târgu Mureş, 19,64% din totalul acestora, iar în 

mediul rural cele mai multe accidente grave s-au produs pe raza localităţilor Chendu, 

Ernei si Deda. 
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Comparativ cu anul 2016 numărul total al sancţiunilor a scăzut cu 11.953, procentual 

reprezentând o scădere cu 24,48%. 

 

PREZENTARE A ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ”HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ PENTRU ANUL 2017 

I.INTRODUCERE 

I.1 CADRUL LEGISLATIV 

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, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.25/2004 aprobată prin Legea nr.329/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată 

prin Legea nr.15/2005 modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 

cu moficările şi completările ulterioare, 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, modificată şi completată prin Hotărârea  Nr. 606/2016 din 29 

august 2016. 

I.2 MISIUNEA INSTITUŢIEI 
 

Misiunea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mure, este de a 
asigura, în zona de competen.ă, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi a 
sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale, pe 
timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor 
situaţii de urgenţă. 

II. OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 

 

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL:  

Consolidarea şi dezvoltarea I.S.U. în vederea creşterii capacităţii operaţionale şi de 

răspuns, reducerii impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi 

îmbunătăţirii calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei. 

Identificarea vulnerabilităţilor şi a noilor domenii de răspuns aferente acestora ce 

necesită a fi asumate de structurile I.S.U. ; 

Sublinierea elementelor principale ale culturii instituţionale: profesionalism; abordare 

proactivă; echilibru între schimbare şi tradiţie; statut militar al personalului; ancorare 

în realitatea cotidiană; utilizare judicioasă a resurselor; respectare a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale; 
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Evidenţierea indicatorilor relevanţi ce trebuie monitorizaţi pe parcursul perioadei 

vizate; 

Pregătirea în fiecare domeniu de răspuns crescând rezilienţa la un nivel care să permită 

adaptarea rapidă la scenariul cel mai rău cu care ne putem confrunta. 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

III.1. ÎN PLAN LOGISTIC: 

 Obiectivul principal al activităţii l-a constituit menţinerea în stare de operativitate a 

tehnicii de intervenţie şi asigurarea unei bune exploatări a întregului parc auto-moto şi 

celorlalte mijloace tehnice din înzestrarea inspectoratului. 

La această dată parcul auto al inspectoratului este alcătuit dintr-un număr de 81 

autovehicule.  

În cursul anului 2017 au intrat în dotarea inspectoratului următoarele autovehiculele 

precum şi bunuri:  

 1 motopompă remorcabilă de mare capacitate; 
 199 cpl. Aparate de protecţie a respiraţiei de tip ARIAC; 
 2 autospeciale cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig; 
 1 autospecială pentru tratamente hiperbarice şi oxigenoterapie; 
 1 autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi; 

 
Situaţia autovehiculelor SMURD în funcţie de vechimea lor în exploatare: 

- sub 5 ani : 2 autovehicule; între 5 şi 10 ani : 14 autovehicule; peste 10 ani : 
0 autovehicule. 
 
 Situaţia autospecialelor de stingere a incendiilor, în funcţie de vechimea lor în 
exploatare: 

- între 0-10 ani : 7 autospeciale; între 10 şi 20 ani :10 autospeciale; între 20 
ani şi 30 ani : 9 autospeciale; peste 30 ani: 12 autospeciale. 
 
Referitor la colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă ”Horea” al jud. Mureş, pentru implementarea programului de interes public 

judeţean ”Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”, în 

anul 2017 au fost alocate fondurile necesare pentru achiziţionarea următoarelor bunuri, 

astfel:  pendular electric pt. stâlpi ranfosaţi (descarcerare) – 4 buc.;GPS – 3 buc.; 

complet de alpinişti – 3 cpl.; geantă balistică pentru transportul mijloacelor de iniţiere  

- 1cpl.; pătură antischijă – 1 buc.; casca protectie cu vizor – 4 buc.; vesta antiglont nivel 

III A – 1 buc.; generator de curent 4,2 kVA – 1 cpl.; binoclu - 1 buc.; cameră foto cu 

obiectiv - 1 buc.; cameră video digitală - 1 buc. ; motostivuitor 2-3 t  - 1 buc.; aparat de 

respirat cu aducţiune tip SADAC cu 2 butelii - 2 buc.   
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III.2 RESURSELE UMANE 

Evoluţia dinamicii de personal pe întreg anul 2017, pe categorii de personal este: 

Categoria de personal 01.01.2017 angajări pierderi 31.12.2017 

Ofiţeri,maiştri militari, 

subofiţeri,funcţionari publici, personal 

contractual 

668 14 28 654 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ 

IV.1 ÎN PLAN OPERAŢIONAL:  

Activitatea desfăşurată la nivelul Centrului Operaţional Judeţean în anul 2017 a avut ca 

obiectiv principal, eficientizarea acţiunilor de monitorizare şi gestionare a situaţiilor de 

urgenţă, în vederea asigurării stării de normalitate a vieţii comunităţilor din zona de 

competenţă. 

IV.1.1. Situaţia intervenţiilor în anul 2017 comparativ cu anul 2016 

Din totalul celor 19.766 cazuri de urgenţă la care a fost solicitată unitatea în anul 2017, 

1.520 au fost în cazul situaţiilor de urgenţă, iar 18.246 au fost solicitări de asistenţă 

medicală de urgenţă şi descarcerare, în medie 54,15 intervenţii pe zi, numărul 

solicitărilor scăzând cu 1,01%, comparativ cu anul 2016 când am fost solicitaţi la 19.968 

cazuri de urgenţă (din care 1.397 situaţii de urgenţă şi 18.571 solicitări de asistenţă 

medicală de urgenţă şi descarcerare). 

De asemenea subunităţile inspectoratului au efectuat un număr de 1275 recunoaşteri şi 

instruiri în obiective, 65 de exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, a efectuat 763 

deplasări fără intervenţie şi întoarceri din drum, alături de 99 alerte false(inclusiv 

SMURD). 

De menţionat faptul că în perioada iunie-septembrie un echipaj SMURD B2 alături de o 

autospecială de primă intervenţie Mitsubishi L200 împreună cu o şenilată UTV au 

desfăşurat misiuni pe litoralul românesc, fiind scoase din echipajele de intervenţie ale 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş. 

IV.1.2 Intervenţii la situaţii de urgenţă altele decât SMURD (fără intervenţiile SVSU) 

În anul 2017, unitatea a fost solicitată să intervină la 1.520 situaţii de urgenţă faţă de 

1.397 în anul 2016, numărul solicitărilor crescând cu 8,8%. 

Cele mai multe intervenţii în anul 2017 s-au înregistrat în luna Martie – 238 de 

intervenţii fiind şi cea mai mare variaţie comparativ cu lunile anului 2016 – 120,37 %. 

Timpul mediu de răspuns la incendii al echipajelor de intervenţie din cadrul unităţii a 

fost de 11:28 minute, aproximativ egal cu media pe ţară a  timpului de răspuns.(Timpul 

mediu de răspuns nu a luat în considerare intervenţiile echipei pirotehnice). 
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IV.1.3 Intervenţii  S.M.U.R.D.: S.M.U.R.D. a fost solicitat să intervină în 18.246 cazuri 

(în medie 49,98 pe zi), faţă de anul 2016 a scăzut cu 1,01 %  numărul intervenţiilor la 

care au intervenit echipajele S.M.U.R.D.  

Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD din judeţ a fost de 09:58 minute, sub 

media pe ţară care a fost de 11:00 minute(Timpul mediu de răspuns nu a luat în 

considerare intervenţiile autospecialei NEONAT, ATPVM şi nici intervenţiile ambulanţei 

C1 când a fost solicitată să intervină în zone izolate din judeţ sau în alte judeţe). 

Pe timpul intervenţiilor din anul 2017 au fost asistate un număr de 18.401 persoane din 

care 16.901 adulţi şi 1.500 copii.  

 Clasificarea intervenţiilor SMURD după tipul de intervenţie 

TIPUL INTERVENŢIEI 2016 2017 VARIAŢIA 

INTOXICATII 1093 938 -14,18% 

AFECTIUNI CARDIACE 1047 900 -14,04% 

TRAUMATISME 4252 4237 -0,35% 

ARSURI 68 36 -47,06% 

 

SCR RESUSCITAT 147 115 -21,77% 

DIVERSE CHIRURGICE SI NEUROCHIRURGICE 220 202 -8,18% 

DIVERSE AFECTIUNI MEDICALE 8758 8945 +2,14% 

DIVERSE NEUROLOGICE SI PSIHIATRICE 862 788 -8,58% 

DIVERSE ALTE AFECŢIUNI 736 889 +20,79% 

SCR NERESUSCITAT 357 304 -14,85% 

BOLNAV GASIT DECEDAT 97 80 -17,53% 

TRANSPORTAT INTERCLINIC MEDICALIZAT 20 35 75,00% 

ACCIDENT RUTIER PRIM AJUTOR 772 661 -14,38% 

ACCIDENT FEROVIAR PRIM AJUTOR 13 14 +7,69% 

DESCARCERARE SI PRIM AJUTOR 34 26 -23,53% 

ALTE INTERVENȚII, ÎNTOARCERI DIN DRUM, ETC 95 76 -20,00% 

T O T A L 18.571 18.246 -1,75% 
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IV.1.4 Incendii: 

 
 În anul 2017, stingerea incendiilor(inclusiv cele de vegetaţie uscată) în zona de 
competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  Mureş s-a realizat de către 
următoarele structuri: 

 

Nr. crt. Structura care a intervenit 
Anul 

2016 

Anul 

2017 
Variaţia 

1 Stins de către pompierii militari 300 410 +36,67% 

2 

Stins de către pompierii militari împreună cu serviciul 

 voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă 
189 265 

+40,21% 

3 Stins de către serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 
23 95 

+313,04

% 

4 Stins de către cetăţeni, până la sosirea pompierilor militari 3 1 -66,67% 

5 Stins de către serviciul privat pentru situaţii de urgenţă 2 2 - 

6 

Stins de către mai multe subunităţi împreună cu serviciul 

voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă 
3 4 

33,33% 

7 Stins de la sine 0 1 - 

 
 

IV.1.5 Competiţia Mondială de Descarcerare 

În perioada 30.08-03.09.2017 s-a desfăşurat la Târgu Mureş în premieră naţională 

Competiţia Modială de Descarcerare şi Acordarea Primului Ajutor Calificat unde au 

participat 34 de echipaje de descarcerare şi 32 de echipaje de prim ajutor din 16 tări 

plus două ţări cu observatori. 

La startul competiţiei s-au aliniat echipaje din Australia, Africa de Sud, Brazilia, 

Canada, Cehia, Columbia, Elveţia, Franţa, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Noua 

Zeelandă, Portugalia, România, Spania şi Statele Unite ale Americii. 

Din partea României au participat echipaje ale I.S.U. Alba, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, 

Iaşi, Mureş, Maramureş şi Vâlcea. La finalul competiţiei lotul reprezentativ al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş a fost 

recompensat cu premiul privind Best Rapid Team - Developmental. 

IV.2 ACTIVITATEA DE PREVENIRE  

IV.2.1 Obiectivul şi direcţia prioritară de acţiune avută în vedere în anul 2017 

Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor inspectoratului în 

vederea gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, 

pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă.  
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IV.2.2 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, precum şi asigurarea unui grad sporit de siguranţă 

a cetăţeanului aflat în spaţii publice.  

Activităţi desfăşurate în anul 2016 comparativ cu anul 2017 

ACTIVITATEA 2016 2017 Variaţia 

Avize emise 
p.s.i. 117 111 -5.12% 

p.c. 0 1 +100% 

Autorizaţii emise 
p.s.i. 93 92 -1.07 

p.c. 0 0 0 

Avize la planuri de urgenţă internă 0 0 0 

Controale  

Societăţi/instituţii de 

proiectare  

0 0 0 

Obiective de investiţii 5 164 +3180% 

Operatori economici 539 433 -19.67% 

Obiective cu substanţe 

periculoase 

14 16 +14.28% 

Instituţii 367 205 -44.14% 

Construcţii hidrotehnice 11 12 +9.09% 

Puncte de comandă 3 0 -200% 

Localităţi  105 102 -2.85% 

Audit 37 57 +54.05% 

Deficienţe 
Constatate 3933 3043 -22.62% 

Soluţionate 900 678 -24.67% 

Sancţiuni 

Avertismente  3456 2387 -30.93% 

Amenzi  267 226 -15.35% 

Cuantum  499710 252500 -49.47% 

Exerciţii de 

alarmare 

În caz de incendiu 507 414 -18.34% 

Exerciţii de alarmare evacuare 

în situaţii de protecţie civilă 

94 4 -95.74% 
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Informare şi 

pregătire 

preventivă 

Articole presă 184 212 +15.21% 

Emisiuni radio tv 242 125 -48.34% 

Broşuri  1060 1510 +42.45% 

Pliante 5980 15596 +160.8% 

Afişe  1391 593 -57.36% 

Instr. Op. Ec. 636 374 -41.19% 

Instr. instituţii 313 176 -43.76% 

Instr. localităţi 181 98 -45.85% 

  

V. 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 OMAI 

nr.201/14.12.2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii publice în 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: 

Din cele 2219 de apariţii în mass-media, în anul 2017, referitoare la Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, 1224 au fost favorabile (55,18%), 

995 au fost neutre (44,82%), fără a fi referiri defavorabile la adresa instituţiei. 

VI  RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 
Anul 2017 a reprezentat pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al 

judeţului Mureş o continuare firească a relaţiilor internaţionale demarate anterior. 

În perioada 13-16 martie 2017 o delegaţie din Marea Britanie, din cadrul O.N.G 

,,Operation Sabre'', a  desfăşurat un audit intern la nivelul inspectoratului. Scopul 

acestui audit a fost evaluarea activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă ,,Horea'' al judeţului Mureş comparativ cu sistemul de management 

al situaţilor de urgenţă britanic. 

La finalul auditului, s-a întocmit un raport de evaluare în care au fost cuprinse toate 

rezultatele şi concluziile reeşite atât din studiul documentelor cât şi din discuţiile cu 

cadrele implicate în procesul de auditare. 

Ca şi aspecte positive au fost menţionate: 

- organizarea sistemului la nivel naţional sub o comandă unică I.G.S.U./D.S.U.; 

- buna pregătire a cadrelor inspectoratului; 

-existenţa la nivel naţional a unei legislaţii unice după care se desfăşoară activităţile  

  inspectoratelor judeţene; 
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Principalele aspecte negative constatate au fost: 

- lipsa echipamentului de protecţie sau existenţa acestuia în stare de neconformitate 

cu normele de S.S.M.. 

- lipsa centrelor de pregătire a pompierilor.     

 

În perioada 22-25 mai 2017 o delegaţie din Marea Britanie din cadrul O.N.G ,,Operation 

Sabre''  împreună cu reprezentanţi ai pompierilor din Austria şi Germania a sosit în 

judeţul Mureş pentru a aduce în judeţul Mureş 3 autospeciale pentru stins incendii 

pentru Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din comunele  Hodac, Iclănzel, 

Sînpaul. Pompierii străini au desfăşurat programe de pregătire a personalului S.V.S.U. 

pentru familiarizarea acestora cu echipamentele din dotarea autospecialelor. 

Membrii aceleiaşi organizaţii au revenit în perioada 15 - 21 octombrie 2017,  pentru a 

aduce 5 autospeciale pentru stins incendii pentru Serviciile Voluntare pentru Situaţii de 

Urgenţă din localităţile Ceuaşu de Câmpie, Miheşu de Câmpie din jud. Mureş, Mărtiniş 

din jud. Harghita,  Cetatea de Baltă şi Cenade din jud. Alba. 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare reprezintă un model de urmat 

pentru multe ţări, atât din Europa cât şi de pe alte continente, fapt demonstrat de 

vizitele de documentare avute în acest an. Delegaţii din mai multe ţări au vizitat UPU 

SMRD Târgu-Mureş, Dispeceratul Integrat 112 şi sediul inspectoratului, pentru a vedea la 

faţa locului dotarea şi echipamentele avute la dispoziţie pentru ca aceste structuri să 

poată acorda asistenţa optimă în caz de nevoie, cea mai notabilă fiind vizita 

ambasadorului SUA în România domnul Hans Klemm. 

De asemenea, Centrul de Formare Formatori al I.S.U. Mureş a desfăşurat în perioada 

27.03-23.06.2017 un curs de formatori în asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare 

cu un grup de 14 cursanţi din Ucraina, iar 4 cursanţi din Republica Moldova au parcurs 

cursul de reciclare în perioada 19.06-30.06.2017. 

În ceea ce priveşte participarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” al 

Judeţului Mureş, la misiuni internaţionale cu personal şi mijloace de intervenţie, putem 

menţiona participarea la exerciţiul NATO ”Vigorous Warrior 2017” din Germania, în 

perioada 02-21.09.2017 cu un echipaj CBRN şi unul SMURD, precum şi participarea la 

exerciţiul NATO ”Bosna i Hercegovina 2017” din Bosnia Herţegovina, în perioada 24-

29.09.2017 cu personal SMURD  precum si cu simulatorul de realitate virtuală instalat în 

Centrul mobil de instruire. 

Toate aceste activităţi desfăşurate pe linia relaţiilor internaţionale au adus un plus de 

cunoştinţe pentru toţi participanţii, fiecare având câte ceva de învăţat de la colegii 

pompieri din celelalte ţări. 
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VII. OBIECTIVE 2018 

o Reducerea timpului de răspuns prin deschiderea unui punct de lucru în municipiul 
      Târgu-Mureş; 
o Continuarea măsurilor pentru creşterea rolului de autoritate de stat al instituţiei  

      pentru sporirea nivelului de securitate a cetăţeanului; 

o Crearea unei culturi de securitate în rândul cetăţenilor prin diversificarea  

       acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare şi educaţie preventivă a populaţiei; 

o Perfecţionarea pregătirii personalului; 
o Continuarea activităţii de dotare cu tehnică; 
o Constituirea demersurilor în vederea desfăşurării unui proiect pe funduri europene  

      pentru un centru de pregătire în loc. Gorneşti; 
o Investiţie pentru începerea activităţii de mansardare a unităţii; 
o Investiţie pentru sediului 2 al unităţii, în vederea modernizării şi mutării Serviciului  

      Salvamont în acelaşi local; 
o Mutarea sediului CJCCI la sediul 112; 
o Recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ din cadrul IGSU să se facă  

      cu preponderenţă din rândul elevilor cu rezultate remarcabile la învăţătură, precum  
      şi acordarea unei atenţii sporite în ceea ce priveşte consilierea acestora privind  
      cariera militară pe care doresc să o urmeze. 

VIII.CONCLUZII 

Evaluarea prezentată a subliniat capacitatea operativă şi profesionalismul personalului 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş. 

Deşi unitatea a avut de înfruntat dificultăţi în cursul anului, a trecut cu brio peste 

acestea şi continuă să fie un exemplu de urmat şi să îşi desfăşoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

activitatea la cele mai înalte standarde. 

 

RAPORTUL ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN MUREŞ ÎN 

ANUL 2017, PE LINIE DE ORDINE PUBLICĂ 

 

În anul 2017, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş şi-a organizat activităţile şi a 

planificat misiunile de aşa manieră încât acestea să fie în deplină concordanţă cu 

situaţia operativă specifică judeţului, acestea să răspundă nevoilor cetăţenilor în scopul 

prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional, garantării şi apărării drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale ale acestora. Pe fondul tensiunilor sociale create la nivel 

naţional, au existat tendinţe pe tot parcursul anului de refulare şi de transpunere a 

acestor tensiuni în acţiuni de natură politică şi chiar etnică. 

 

I. DIRECŢII DE ACŢIUNE, PROGRAME, SUBPROGRAME: 

 creşterea siguranţei stradale prin eficientizarea planificării dispozitivelor de ordine 

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

 creşterea eficienţei şi eficacităţii pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de ordine 

publică; 
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 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; 

 creşterea aportului structurii de cercetare documentare la identificarea, 

prevenirea, contracararea riscurilor şi ameninţărilor privind stabilitatea internă, 

protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor aflate în competenţa unităţii; 

 asigurarea continuităţii şi parametrilor de calitate a fluxurilor informaţionale, 

potrivit dinamicii situaţiei operative şi specificităţii unor evoluţii cu relevanţă pentru 

ordinea publică; 

 dezvoltarea şi menţinerea la un nivel ridicat a colaborării cu structurile din cadrul 

Sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, reprezentate la nivel 

judeţean, materializată prin dezvoltarea unor parteneriate şi schimburi de experienţă 

cu acestea; 

 creşterea eficienţei activităţii de management prin maximizarea utilizării resurselor 

umane şi materiale avute la dispoziţie; 

 eficientizarea activităţii de transmitere a imaginilor video în timp real, precum şi a 

legăturii voce-date şi radio necesare exercitării actului de comandă şi control; 

 up-datarea echipamentelor din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor 

şi  eficientizarea asigurării legăturilor redundante cu subunităţile dislocate, în scopul 

funcţionării fără întreruperi a tehnicii şi asigurării unui acces oportun la căile de 

legătură şi bazele de date de interes operativ; 

 dezvoltarea unor strategii de control care să minimizeze riscul de manifestare a 

abaterilor de la misiunea unităţii şi deci al nerealizării obiectivelor la nivelul exigenţelor 

preconizate; 

 dezvoltarea culturii organizaţionale, armonizarea valorilor individuale şi orientarea 

lor spre realizarea obiectivelor fundamentale ale unităţii. 

 

II. CREȘTEREA PERFORMANȚEI ACTIVITĂȚILOR OPERATIVE.  

Obiectivele specifice prevăzute în documentele programatice, au fost realizate în 

totalitate, acestea fiind concretizate în executarea unui număr de 6.516 de misiuni cu 

un număr total de 24.022 jandarmi, faţă de 8.640 de misiuni în anul 2016 cu 25.284 

jandarmi. ceea ce reprezintă o scădere cu 32,59%. 

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice. 

 

 În anul 2017, au fost executate un număr de 944 de misiuni de asigurare a ordinii 

publice, faţă de 1.139  în anul 2016, reprezentând o scădere de 20,65 %. Această 

scădere se datorează faptului că în anul 2016 au fost executate un număr mare de 

misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia asigurării măsurilor ordine şi siguranţă 

publică, premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor pentru senat şi camera 

deputaţilor, precum şi pentru autorităţile administraţiei publice locale. 
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 Pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice, au fost aplicate un număr de 7 de 

sancţiuni contravenţionale şi a fost constatată 1 infracţiune cu 1 autor. 

 

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 163 manifestări sportive care s-au desfăşurat 

în zona de competenţă. 

 

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 săvârşesc fapte antisociale. Astfel, în anul 2017 au fost executate 127 

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

2016, însemnând o scădere de 44,05%.  

 

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

executat un număr de 51 misiuni de intervenţie pentru restabilirea O.P. în special la 

solicitări telefonice altele decât 112.      

    

Menţinerea ordinii şi siguranţei 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 49,67 jandarmi, acţionând în cadrul 

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

municipii, oraşe, 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 5.242 de misiuni de menţinere a ordinii publice, 

faţă de 7.140 executate în anul 2016, ceea ce înseamnă o scădere de 26,58%. Această 

scădere se datorează deficitului de personal (treceri în rezervă-pensionări, mutarea 

efectivelor de la structurile de ordine publică – Detaşamentul 1 Mobil la pază obiective 

Detaşamentele 2 şi 3 PPI, efective de la structurile de ordine publică au executat 

misiuni de pază obiective – Secţia Sighişoara). 

 

Activităţile desfăşurate în baza Planurilor de cooperare/ colaborare. 

 

La nivelul inspectoratului, pe linie de ordine publică sunt gestionate un număr de 44 de 

Planuri de cooperare/colaborare. 

 

În baza acestor documente şi a prevederilor normative de linie, în anul 2017 s-au 

executat un număr de 277 acţiuni, însumând 1.079 jandarmi, după cum urmează: 

 cu Direcţia Silvică Mureş s-au executat 119 de acţiuni, însumând un număr de 249 

de jandarmi, pe timpul acestor acţiuni au fost constatate 6 infracţiuni cu 6 autori şi 

au fost aplicate un număr de 13 sancţiuni contravenţionale din care 4 cu 

avertisment şi 9 cu amendă în valoare de 38.000 lei; 

 cu organele piscicole s-au executat 42 acţiuni, însumând un număr de 121 jandarmi, 

pe timpul executării acestor acţiuni au fost aplicate un număr de 32 sancţiuni 
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contravenţionale din care 17 cu avertisment şi 15 cu amendă în valoare de 5.250 

lei; 

 cu executorii judecătoreşti s-au executat 3 acţiuni, însumând un număr de 12 de 

jandarmi; 

 cu Parchetul, D.G.A.  s-au executat 7 acţiuni, însumând un număr de 173 de 

jandarmi; 

 cu alte structuri ale M.A.I. (I.S.U.), s-au executat 12 acţiuni, însumând 41 de 

jandarmi; 

 în cooperare cu poliţia s-au executat 85 de acţiuni, însumând un număr de 442 de 

jandarmi, pe timpul acestor acţiuni au fost constatate 2 infracţiuni cu 2 autori. 

 în cooperare/colaborare cu alte instituţii s-au executat 8 acţiuni, însumând un 

număr de 40 de jandarmi, pe timpul acestor acţiuni au fost constatate 10 

infracţiuni cu 10 autori. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2016, reiese faptul că numărul acţiunilor 

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

339 de acţiuni în anul 2016 la 277 acţiuni în anul 2017, mai puţin cu 18,28%. 

 

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale. 

 

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

de 174 acţiuni preventive, faţă de 163 în anul 2016, cu precădere în instituţiile de 

învăţământ preuniversitar, însemnând o creştere de 3,2%, acestea vizând aspecte 

referitoare la violenţa în familie, violenţa juvenilă, prevenirea criminalităţii stradale, 

alte probleme de conduită civică. 

 

Pe linia constatărilor de infracţiuni, avem o creştere de 5% (168 infracţiuni săvârşite de 

203 autori constatate în anul 2017, faţă de 144 infracţiuni săvârşite de 160 autori 

constatate în anul 2016). 

 

Referitor la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, în anul 2017, efectivele unităţii 

noastre au constatat un număr de 1233 contravenţii, cu 75 contravenţii mai mult decât 

în anul 2016, când au fost constatate un număr de 1158 contravenţii.  

Pe parcursul acestei perioade au fost executate 73 activităţi criminalistice în cadrul 

acţiunile proprii, constând în 72 planşe foto şi o înregistrare video, cu aspecte de la 

constatarea unui număr de 73 fapte de natură penală.  

 

Pe linie de piscicol, silvic şi cinegetic. 

  

Pe linia prevenirii şi combaterii tăierii şi furturilor de arbori au fost executate 119 

acţiuni în cooperare cu organele silvice cu un efectiv de 249 jandarmi, fiind constatate 

3 fapte de natură contravenţională în valoare de 10.000 lei fiind confiscată cantitatea 

de 247 metri cubi material  lemnos, 7 atelaje hipo, un topor şi două hamuri care au fost 

lăsate în custodie reprezentantului ocolului silvic.  
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Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol în anul 2017, au fost executate 42 

acţiuni în cooperare cu un efectiv de 121 jandarmi, fiind constatate un număr de 2 

fapte de natură penală şi au fost aplicate 101 sancţiuni contravenţionale. 

 

În anul 2017, au fost executate de către compartimentul prevenire şi combaterea 

faptelor antisociale un număr de 5 acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii sustragerii şi 

comercializării ilegale a pomilor de crăciun, ocazie cu care au fost aplicate 5 sancţiuni 

contravenţionale în valoare totală de 15 000 lei şi au fost confiscaţi valoric un număr de 

50 pomi de crăciun, în valoare de 1.000 lei.  

 

De asemenea, în perioada analizată au fost executate 4 acţiuni pe linia prevenirii şi 

combaterii deţinerii/ comercializării ilegale de articole pirotehnice fiind constatate 8 

fapte de natură penală şi au fost confiscate un număr de 2.921 articole pirotehnice. 

În camera de corpuri delicte a I.J.J. Mureş au fost introduse 200 de bunuri, iar în 

prezent se află un număr de 54 bunuri.  

 

La nivelul unităţii am avut 1.569 accesări în bazele de date S.I.N.S., fiind constatat un 

HIT la art.  32, alin 4 lit. ,,c” din Decizia S.I.S. II. 

 

III. GREUTĂŢI ŞI NEAJUNSURI. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢILOR. 

Marile neajunsuri, care şi-au pus amprenta pe performanţa unităţii în anul 2017, au fost:  

• deficitul de resursa umană;  

• resursa financiară alocată la minim; 

•  asigurarea cu tehnică şi mijloace specifice neindestulatoare, nespecializată sau 

uzată fizic şi moral;  

• demotivarea personalului rămas în activitate pe fondul veniturilor raportate la 

veniturile altor categorii de militari. 

 

 IV. PRINCIPALELE DIRECȚII PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ÎN ANUL 2018. 

Creşterea performanţei activităţilor operative: 

 creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică precum şi perfecţionarea 

dispozitivelor, în beneficiul cetăţeanului; 

 creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, 

prin promovarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii, prin 

proiectarea şi derularea de acţiuni şi campanii de prevenire, în baza priorităţilor 

naţionale şi locale stabilite la nivel instituţional; 

 creşterea capacităţii operaţionale şi a performanţei structurilor de intervenţie 

antiteroristă şi acţiuni speciale. 
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 imprimarea – formarea, în cooperare cu funcţia de relaţii publice şi cu publicul a 

unităţii, a unei tipologii acţionale care să fie în concordanţă cu normativele în vigoare, 

în ceea ce priveşte organizarea de manifestaţii publice, oricare ar fi acestea: 

organizatorul, autoritatea primarului, membrii consitutivi ai comisiei de avizare, cât şi 

cei care răspund de asigurarea securităţii cetăţeanului pe spaţiul public să-ţi înteleagă 

rolul şi a imprima profesionalism şi conformism acolo unde fiecare are atribuţiuni şi 

competenţe, cu accent pe rolul organizatorului, care, la momentul actual nu cunoaşte 

cărei instituţii trebuie să se adreseze pentru declarare, avizare şi/sau (după caz) 

solicitarea asigurării măsurilor de securitate. 

 desfăşurarea de activităţi specifice de prevenire conform O.M.A.I. nr. 119/2017 sub 

coordonarea şefului I.P.J. Mureş; 

 creşterea aportului structurii de cercetare documentare la identificarea, prevenirea, 

contracararea riscurilor şi ameninţărilor privind stabilitatea internă, protecţia 

obiectivelor, bunurilor şi valorilor aflate în competenţa I.J.J. Mureş; 

 creşterea nivelului de siguranţă al obiectivelor, bunurilor şi valorilor din 

competenţă; 

 creşterea performanţei în îndeplinirea misiunilor de pază şi protecţie a 

transporturilor. 

 

V. CONCLUZII. 

Toate activităţile care au fost organizate şi desfăşurate pe spaţiul public în zona de 

responsabilitate a unităţii au fost abordate cu elemente de dispozitiv corect calibrate, 

asigurându-se măsurile specifice necesare pentru crearea climatului de securitate 

necesar, prevăzând în acelaşi timp şi elemente de dispozitiv care să fie în măsură să 

intervină pentru cazul în care este nevoie de restabilirea ordinii publice grav tulburate 

sau elemente specializate pentru rezolvarea unor situaţii operative complexe din 

sectorul acţiunilor speciale sau antiteroriste. De asemenea, criminalitatea stradală, în 

zona de responsabilitate, este menţinută sub control, pe fondul efortului conjugat făcut 

sub coordonarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean, cu un aport consistent adus de 

personalul unităţii, pentru atingerea ţelului comun – siguranţa şi liniştea cetăţeanului.  

Întreaga activitate a unităţii a avut ca scop creşterea contribuţiei instituţiei la 

consolidarea coerenţei sistemului naţional de securitate, în special a palierului de 

ordine publică şi siguranţă naţională, prin aplicarea şi dezvoltarea principiului 

complementarităţii pe componenta de menţinere a ordinii publice şi îndeplinirea cu 

maxim de profesionalism a atribuţiilor ce revin prin normă în autoritatea Jandarmeriei – 

ASIGURARE ȘI RESTABILIRE  a ordinii publice. 

Inspectoratul a fost proactiv în plan conceptual şi acţional, eforturile personalului fiind 

orientate către cooperare şi colaborare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, în 

vederea îndeplinirii la parametri superiori a misiunilor şi atribuţiilor ce revin 

Jandarmeriei Române în arealul judeţului Mureş. 

a misiunilor şi atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în arealul judeţului Mureş. 
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Raportul activităţii desfăşurate de Direcţia Poliţia Locală  Tîrgu-Mureş   

2017 

 

Obiectivul prioritar al anului 2017 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 dispoziţiilor Primarului Municipiului Tîrgu Mureş. 

În anul 2017, 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, 7 delegaţii din ţară şi  una din străinătate 

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

Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mureş, instituţia 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 sfârşitul anului 2016 fiind următoarea: 

- din 128 de posturi de execuţie erau ocupate  122 ( 4 posturi vacante şi 2 angajaţi 
numiţi temporar pe funcţii de conducere); 

- din 14 posturi de conducere erau ocupate 14, 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:  124 – foarte bine (93,23%) ; 9 – bine (6,77%) . 

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 
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Prevenirii”, care a avut ca obiectiv prioritar reducerea contravenţiilor pe raza 

municipiului Tîrgu Mureş.  

Alte campanii de informare şi prevenire au vizat şcolile din oraş şi 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 şi implicarea într-o serie de de activităţi educativ-

preventive în cadrul proiectului „ Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, la 

unităţi şcolare ca Liceul vocaţional ,, Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional ,,Unirea”, 

Gimnaziul ,,Europa”, Gimnaziul ,, George Coşbuc”, Gimnaziul ,, Bernady Gyorgy”, 

Grădiniţa ,,Rândunica”, Grădiniţa ,, Lumea Copiilor”, Grădiniţa ,, Numărul 10 – Dacia” .  

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 reţin 

atenţia campaniile ,, Împreună, mai puternici – împotriva traficului de persoane ” - în 

parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional 

Tîrgu Mureş, ,,16 zile de luptă împotriva violenţei” şi ,,Săptămâna prevenirii 

criminalităţii” – în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş,  „10 Pentru 

Siguranţă!” sau „Asigură-ţi o zi frumoasă”. 

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

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

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

desfăşurată lunar de agenţii Biroului Siguranţă Rutieră, „STOP cerşetoriei!” – activitate 

derulată prin intermediul şefilor de zonă ai Poliţiei Locale, „Un oraş civilizat – un oraş 

curat!” -  acţiune iniţiată de  Obiectivul prioritar al anului 2017 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 dispoziţiilor Primarului Municipiului Tîrgu Mureş. 

În anul 2017, 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, 7 delegaţii din ţară şi  una din străinătate 

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

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

practici”. 

Principalele activităţi derulate pe componentele de bază ale instituţiei au fost: 
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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 sfârşitul anului 2016 fiind următoarea: 

- din 128 de posturi de execuţie erau ocupate  122 ( 4 posturi vacante şi 2 angajaţi 
numiţi temporar pe funcţii de conducere); 

- din 14 posturi de conducere erau ocupate 14, 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:  124 – foarte bine (93,23%) ; 9 – bine (6,77%) . 

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.  

Alte campanii de informare şi prevenire au vizat şcolile din oraş şi 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 şi implicarea într-o serie de de activităţi educativ-

preventive în cadrul proiectului „ Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, la 

unităţi şcolare ca Liceul vocaţional ,, Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional ,,Unirea”, 

Gimnaziul ,,Europa”, Gimnaziul ,, George Coşbuc”, Gimnaziul ,, Bernady Gyorgy”, 

Grădiniţa ,,Rândunica”, Grădiniţa ,, Lumea Copiilor”, Grădiniţa ,, Numărul 10 – Dacia” .  

        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 

reţin atenţia campaniile ,, Împreună, mai puternici – împotriva traficului de persoane ” 

- în parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional 

Tîrgu Mureş, ,,16 zile de luptă împotriva violenţei” şi ,,Săptămâna prevenirii 
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criminalităţii” – în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş,  „10 Pentru 

Siguranţă!” sau „Asigură-ţi o zi frumoasă”. 

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

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

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

desfăşurată lunar de agenţii Biroului Siguranţă Rutieră, „STOP cerşetoriei!” – activitate 

derulată prin intermediul şefilor de zonă ai Poliţiei Locale, „Un oraş civilizat – un oraş 

curat!” -  acţiune iniţiată de Biroul Protecţia Mediului, „Suntem un oraş european, 

respectăm disciplina în urbanism!” – activitate demarată de Biroul Disciplină în 

Construcţii şi Afişaj Stradal, „Verificarea avizelor, autorizaţiilor şi a orarului de 

funţionare” – acţiune iniţiată de Biroul Control Comercial. 

 

CAP.II ACTIVITATEA SERVICIULUI ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ 

Obiectivul principal al Serviciului Ordine şi Linişte Publică, în anul 2017, l-a constituit 

asigurarea siguranţei cetăţenilor, identificarea nevoilor comunităţii în diversitatea lor şi 

implicarea în rezolvarea acestora. 

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

zilnice, în medie cu 12 patrule pedestre şi mobile de intervenţie, dar şi cu cei 10 şefi de 

zonă, care-şi desfăşoară activitatea în principalele cartiere ale oraşului, un accent 

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

fiind aplicate în mod excepţional 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 menţinerea 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 obţinut în anul 2013, la concursul canin din 

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

intervenţie în zonele de patrulare cu risc infracţional ridicat. 

Pe lângă activitatea zilnică de patrulare, cadrele serviciului au participat la 221 

manifestări publice, respectiv 48 culturale, 72 sportive, 42 de protest, 18 religioase, 29 

comemorative şi 12 de altă natură. 

Împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, 

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

Urgenţă „Horea”, precum şi alte instituţii aparţinând Sistemului Naţional de Apărare, 

Ordine şi Siguranţă Publică, Direcţia Poliţia Locală a participat la 124 acţiuni comune 

desfăşurate pe raza municipiului. 

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

ca rezultat depistarea a aproximativ 240 de persoane care apelau la mila publicului, 

luându-se măsuri în funcţie de fiecare situaţie în parte. 
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În 2017 au fost predaţi pe bază de proces-verbal, în vederea internării la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, un număr de 9 minori care 

„cerşeau” în diferite locuri publice din municipiu. 

Pe parcursul perioadei de referinţă au fost constatate 16 fapte de natură penală, un 

număr de 25 de persoane implicate fiind predate cadrelor specializate de la nivelul 

Poliţiei Municipiului Tîrgu Mureş, competente în continuarea cercetărilor.  

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

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

număr de 128 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 2017, 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 9.964 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 soluţionării  a 311 sesizări 

scrise din partea cetăţenilor. 

În cursul anului 2017,  ofiţerii de serviciu au preluat 6.642 sesizări telefonice din partea 

cetăţenilor, 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. 

În ceea ce priveşte agenţii din cadrul dispeceratului 112, aceştia au înregistrat 6,593 

sesizări telefonice, dintre care 731 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 1.054 evenimente produse, respectiv 54 accidente rutiere 

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

bunurilor ce aparţin domeniului public, iar conducătorii auto au părăsit locul faptei, 279 

blocări căi de acces şi 613 parcări neregulamentare. 

Totodată, cu ajutorul acestora au fost identificate  108 de persoane care apelau la mila 

publicului în intersecţii, la intrarea în lăcaşurile de cult sau în zonele intens circulate, 
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precum şi un număr de 117 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 

7.054  persoane, respectiv 8.086 autoturisme, în urma cărora au fost depistate 17 de 

persoane cu actele de identitate expirate şi 44 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 5.791 acţiuni de control, rezolvând 591 

sesizări repartizate spre soluţionare. În total, au fost identificaţi şi sancţionaţi 395 

contravenienţi, fiind aplicate amenzi în cuantum de 319.190 lei, din care s-au încasat de 

către municipalitate, până la finalul anului, 117.451 lei. 

Cadrele Biroului Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal au efectuat 2.893 verificări la 

diverse şantiere de pe raza oraşului, în urma cărora  au depistat  93  lucrări de 

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

aplicarea a 93 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 101.500 lei, concomitent 

cu dispunerea opririi lucrărilor şi intrării în legalitate. Totodată s-au instrumentat un 

număr de 422 de sesizări repartizate spre soluţionare, la care agenţii au făcut verificări 

luând măsurile legale care s-au impus. 

Angajaţii Biroului Control Comercial au participat la 26 acţiuni de control tematice şi la 

rezolvarea a 38 de sesizări repartizate spre soluţionare de conducerea Direcţiei Poliţia 

Locală, fiind verificaţi 1.316 agenţi economici şi întocmite 171 procese-verbale, 

cuantumul amenzilor aplicate fiind de 194.940 lei, din care s-au încasat de către 

municipalitate până la finalul anului trecut 48.825 lei, iar 51.113.78 lei - reprezentând 

sume datorate cu titlu de taxe - au fost recuperaţi ca urmare a activităţii de consiliere, 

astfel, totalul din amenzi aplicate şi recuperări de taxe achitate la bugetul local fiind de  

246.053.00 lei. 

Inspectorii de la protecţia mediului au realizate 1.582 verificări , au invitat 79 de 

administratori ai unor societăţi comerciale la sediul Poliţiei Locale întrucât s-au 

constatat abateri de la normele legale, au aplicat 131 sancţiuni contravenţionale pentru 

remedierea situaţiei şi au fost rezolvate un număr de 133 sesizări şi reclamaţii ceea ce a 

dus la aplicarea de amenzi în cuantum de 22.750 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 
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jurisdicţional sau procedural, întocmindu-se în total 2000 de documente (adrese, note 

interne, comunicări acte de procedură  etc.).  

S-au formulat 3 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 referinţă au fost soluţionate de către instanţele de judecată 117  dosare, 

fiind câştigate 95 de cauze, din care în 88 instanţa a menţinut amenda 

contravenţională,  iar  în 7 a transformat amenda în avertisment.   

În ceea ce priveşte activitatea în folosul comunităţii,  precizăm  că s-au înregistrat 220 

dosare  penale  şi 64  dosare  civile privind prestarea muncii în folosul comunităţii.  

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

municipalităţii prin sumele rezultate din achitarea proceselor verbale de contravenţii 

încheiate de poliţiştii locali, fiind încheiate 16.102 procese verbale, din care 14.467 cu 

amendă contravenţională şi 1.635 cu avertisment scris. 

Cap.VI. STRUCTURA DE VOLUNTARI A DIRECTIEI POLITIA LOCALĂ 
            TÎRGU MUREŞ 

La sfârşitul anului 2017, numărul de voluntari din cadrul instituţiei noastre  era de 64, 

din care 15 femei şi 49 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 58 

persoane. 

Aceştia au participat, alături de personalul Poliţiei Locale, la menţinerea ordinii şi 

liniştii publice cu prilejul celor  67 de evenimente şi acţiuni derulate pe raza oraşului.  

CAP. VIII. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018 

Demararea consultărilor cu primarii din localităţile limitrofe municipiului în scopul 

stabilirii demersurilor legale şi a etapelor de urmat pentru înfiinţarea ,,Poliţiei Locale 

metropolitane”; 

1. imprimarea unui stil de muncă eficient bazat pe principialitate,  respect faţă de om, 
corectitudine, încredere, exigenţă, colaborare, exemplu personal de competenţă şi 
pregătire profesională; 
2. 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; 
3. întocmirea fişelor posturilor în mod detaliat, pentru noii angajaţi, şi urmărirea 
respectării, de către aceştia, a legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii de 
”performanţă profesională” la toate nivelurile de încadrare. 
 
4. Biroul Protecţia Mediului, „Suntem un oraş european, respectăm disciplina în 
urbanism!” – activitate demarată de Biroul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal, 
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„Verificarea avizelor, autorizaţiilor şi a orarului de funţionare” – acţiune iniţiată de 
Biroul Control Comercial. 
5.  
 

CAP.II ACTIVITATEA SERVICIULUI ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ 
 
6. Obiectivul principal al Serviciului Ordine şi Linişte Publică, în anul 2017, l-a 
constituit asigurarea siguranţei cetăţenilor, identificarea nevoilor comunităţii în 
diversitatea lor şi implicarea în rezolvarea acestora. 
7. În perioada de referinţă, Serviciul de Ordine şi Linişte Publică a executat patrulări 
zilnice, în medie cu 12 patrule pedestre şi mobile de intervenţie, dar şi cu cei 10 şefi de 
zonă, care-şi desfăşoară activitatea în principalele cartiere ale oraşului, un accent 
deosebit punându-se pe activitatea de prevenire, măsurile de sancţionare ulterioare 
fiind aplicate în mod excepţional şi întotdeauna gradual. 
8.  Dispozitivul a fost suplimentat, în perioada estivală, cu două patrule ecvestre, în 
zona Platoului Corneşti, ale căror principale misiuni au constat în menţinerea 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 obţinut în anul 2013, la concursul canin din 
localitatea Silieda – Spania şi „Tyson” din rasa „Malinois” ce însoţesc echipajele de 
intervenţie în zonele de patrulare cu risc infracţional ridicat. 
9. Pe lângă activitatea zilnică de patrulare, cadrele serviciului au participat la 221 
manifestări publice, respectiv 48 culturale, 72 sportive, 42 de protest, 18 religioase, 29 
comemorative şi 12 de altă natură. 
10. Împreună cu InspectoratuldePoliţieJudeţean,Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean,Gruparea Mobilă de Jandarmi „Regele Ferdinand”, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Horea”, precum şi alte instituţii aparţinând Sistemului Naţional de 
Apărare, Ordine şi Siguranţă Publică, Direcţia Poliţia Locală a participat la 124 acţiuni 
comune desfăşurate pe raza municipiului. 
11. Un accent deosebit s-a acordat prevenirii şi combaterii cerşetoriei, acţiuni care 
au avut ca rezultat depistarea a aproximativ 240 de persoane care apelau la mila 
publicului, luându-se măsuri în funcţie de fiecare situaţie în parte. 
12. În 2017 au fost predaţi pe bază de proces-verbal, în vederea internării la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, un număr de 9 minori care 
„cerşeau” în diferite locuri publice din municipiu. 
13. Pe parcursul perioadei de referinţă au fost constatate 16 fapte de natură penală, 
un număr de 25 de persoane implicate fiind predate cadrelor specializate de la nivelul 
Poliţiei Municipiului Tîrgu Mureş, competente în continuarea cercetărilor. 
14. Nu în ultimul rând, patrulele mobile şi pedestre au însoţit echipele de la Serviciul 
de Gestionare a Câinilor fără Stăpân şi Ecarisaj, în urma cărora au fost prinşi şi internaţi 
un număr de 128 de câini, activitate ce s-a desfăşurat în mai multe etape pe parcursul 
anului. 
 
CAP. III. ACTIVITATEA BIROULUI DISPECERAT ŞI SUPRAVEGHERE TERITORIALĂ 
  
15.  Pe parcursul anului 2017, 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. 
16. Potrivit prevederilor art. 11, lit. a) din Legea nr. 155/2010, agenţii Biroului 
D.S.T. au înmânat 9.964 somaţii tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, precum şi 



   ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       
```````` ``                                                                                                                                     32/34 
 

persoanelor care nu şi-au preschimbat actele de identitate, pentru a se prezenta la 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanelor. 
17. Eforturile şefilor de zonă au fost orientate inclusiv în vederea soluţionării  a 311 
sesizări scrise din partea cetăţenilor. 
18. În cursul anului 2017,  ofiţerii de serviciu au preluat 6.642 sesizări telefonice din 
partea cetăţenilor, fiind soluţionate cu promptitudine de patrulele instituţiei. 
19.  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. 
20.  În ceea ce priveşte agenţii din cadrul dispeceratului 112, aceştia au înregistrat 
6,593 sesizări telefonice, dintre care 731 nu s-au confirmat, celelalte fiind repartizate 
spre competentă soluţionare poliţiştilor locali din teren. 
21. Imaginile surprinse de camerele video amplasate pe domeniul public au avut un 
rol esenţial în soluţionarea a 1.054 evenimente produse, respectiv 54 accidente rutiere 
soldate cu victime, pagube materiale ori în urma cărora s-au produs distrugeri ale 
bunurilor ce aparţin domeniului public, iar conducătorii auto au părăsit locul faptei, 279 
blocări căi de acces şi 613 parcări neregulamentare. 
22. Totodată, cu ajutorul acestora au fost identificate  108 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 117 cetăţeni care răscoleau în recipientele de 
colectare selectivă a deşeurilor, majoritatea cu domiciliul/reşedinţa în cartierul Valea 
Rece. 
23. Agenţii din cadrul dispeceratului propriu au efectuat verificări cu privire la un 
număr de 7.054  persoane, respectiv 8.086 autoturisme, în urma cărora au fost 
depistate 17 de persoane cu actele de identitate expirate şi 44 certificatele de 
înmatriculare nule. 
24. 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 5.791 acţiuni de control, rezolvând 591 

sesizări repartizate spre soluţionare. În total, au fost identificaţi şi sancţionaţi 395 

contravenienţi, fiind aplicate amenzi în cuantum de 319.190 lei, din care s-au încasat de 

către municipalitate, până la finalul anului, 117.451 lei. 

Cadrele Biroului Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal au efectuat 2.893 verificări la 

diverse şantiere de pe raza oraşului, în urma cărora  au depistat  93  lucrări de 

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

aplicarea a 93 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 101.500 lei, concomitent 

cu dispunerea opririi lucrărilor şi intrării în legalitate. Totodată s-au instrumentat un 

număr de 422 de sesizări repartizate spre soluţionare, la care agenţii au făcut verificări 

luând măsurile legale care s-au impus. 

Angajaţii Biroului Control Comercial au participat la 26 acţiuni de control tematice şi la 

rezolvarea a 38 de sesizări repartizate spre soluţionare de conducerea Direcţiei Poliţia 

Locală, fiind verificaţi 1.316 agenţi economici şi întocmite 171 procese-verbale, 
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cuantumul amenzilor aplicate fiind de 194.940 lei, din care s-au încasat de către 

municipalitate până la finalul anului trecut 48.825 lei, iar 51.113.78 lei - reprezentând 

sume datorate cu titlu de taxe - au fost recuperaţi ca urmare a activităţii de consiliere, 

astfel, totalul din amenzi aplicate şi recuperări de taxe achitate la bugetul local fiind de  

246.053.00 lei. 

Inspectorii de la protecţia mediului au realizate 1.582 verificări , au invitat 79 de 

administratori ai unor societăţi comerciale la sediul Poliţiei Locale întrucât s-au 

constatat abateri de la normele legale, au aplicat 131 sancţiuni contravenţionale pentru 

remedierea situaţiei şi au fost rezolvate un număr de 133 sesizări şi reclamaţii ceea ce a 

dus la aplicarea de amenzi în cuantum de 22.750 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 2000 de documente (adrese, note 

interne, comunicări acte de procedură  etc.).  

S-au formulat 3 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 referinţă au fost soluţionate de către instanţele de judecată 117  dosare, 

fiind câştigate 95 de cauze, din care în 88 instanţa a menţinut amenda 

contravenţională,  iar  în 7 a transformat amenda în avertisment.  .  

În ceea ce priveşte activitatea în folosul comunităţii,  precizăm  că s-au înregistrat 220 

dosare  penale  şi 64  dosare  civile privind prestarea muncii în folosul comunităţii.  

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

municipalităţii prin sumele rezultate din achitarea proceselor verbale de contravenţii 

încheiate de poliţiştii locali, fiind încheiate 16.102 procese verbale, din care 14.467 cu 

amendă contravenţională şi 1.635 cu avertisment scris. 

Cap.VI. STRUCTURA DE VOLUNTARI A DIRECTIEI POLITIA LOCALĂ  TÎRGU MUREŞ 
 

La sfârşitul anului 2017, numărul de voluntari din cadrul instituţiei noastre  era de 64, 

din care 15 femei şi 49 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 58 

persoane. 

Aceştia au participat, alături de personalul Poliţiei Locale, la menţinerea ordinii şi 

liniştii publice cu prilejul celor  67 de evenimente şi acţiuni derulate pe raza oraşului.  

CAP. VIII. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018 
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25. demararea consultărilor cu primarii din localităţile limitrofe municipiului în scopul 
stabilirii demersurilor legale şi a etapelor de urmat pentru înfiinţarea ,,Poliţiei Locale 
metropolitane”; 
26. imprimarea unui stil de muncă eficient bazat pe principialitate,  respect faţă de 
om, corectitudine, încredere, exigenţă, colaborare, exemplu personal de competenţă şi 
pregătire profesională; 
27. 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; 
întocmirea fişelor posturilor în mod detaliat, pentru noii angajaţi, şi urmărirea 

respectării, de către aceştia, a legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii de ”performanţă 

profesională” la toate nivelurile de încadrare. 

 

PRESEDINTE  A.T.O.P 

Consilier Judetean 

Bardosi Dragos - Tiberiu 


