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Nr.90015/22.04.2021                                                   

                                                                                                

                                                                               

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş pe anul  2020 

 

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, cu modificările și completările ulterioare 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 2020 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş în colaborare cu 

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

Inspectoratul Județean de Jandarmi și Poliția Locală a Municipiului Târgu 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. 

În cadrul Planului Strategic sunt prezentate obiectivele şi priorităţile de interes naţional 

privind activitatea poliţiei, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratului 

pentru Situatii de Urgență, Inspectoratului Judetean de Jandarmi și Politia Locală a 

Municipiului Târgu Mures, obiective şi priorităţi de interes local privind creşterea 

capacităţii operative ale Inspectoratului 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. 
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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 Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, 

Inspectoratului Judetean de Jandarmi Mureș și Poliției Locale a Municipiului Târgu 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 2020 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a organizat şi 

desfăşurat un număr de 3 şedinţe de plen, fiind prezentate şi dezbătute 15 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 şedinţe, în care 

au fost prezentate 12 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, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Mureș și Poliției 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, Inspectoratul pentru Situatii 

de Urgenta, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Mureș și 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, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul Judetean 

de Jandarmi Mures și 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 eficienţei 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. 

În data de 11februarie 2020, dna Koreck Maria a participat la sediul Institutului Est 

European de Sănătate a Reproducerii la întâlnirea de lucru a Echipei intersectoriale de 

prevenire şi combatere a violenţei domestice județene Mureș, fiind abordate 

următoarele teme: 

- Elaborarea și implementarea de acțiuni județene în domeniul prevenirii, 

monitorizării și combaterii; 
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- Strategii de menținere a rețelei de intervenție și relaționare între instituțIile și 

organizațiile neguvernamentale care acordă servicii sociale în domeniul violenței 

domestice; 

- Îmbunătățirea relațiilor de colaborare și comunicare între principali actori 

instituționali ce activează în domeniul prevenirii, monitorizării și combaterii 

violenței domestice; 

- Facilitarea participării comune a partenerilor în programe de instruire și proiecte 

ce vizează prevenirea, monitorizarea și combaterea violenței domestice, noi 

abordări de colaborare online; 

- Identificarea și colaborarea la accesarea surselor de finanțare pentru programele 

și proiectele ce vizează prevenirea, monitorizarea și combaterea violenței. 

Echipa Intersectorială locală de combatere a violenței domestice din județul Mureș a 

reunit reprezentanță ai poliției, jandarmeriei, ATOP, secretariatul tehnic fiind asigurat 

de către  Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, care este și furnizor 

acreditat de servicii sociale de adăpostire din județ 

Alegem VIAȚA in SIGURANȚĂ 

În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie2020, s-a derulat în mediul online Campania 

internațională”16 zile de luptă împotriva violenței”. 

Creșterea numărului de  situații de violență domestică de la începutul anului 2020  și în 

contextul epidemiologic de COVID – 19 a reprezentat pentru EIL un semnal de alarmă 

asupra modului în care aceste fapte afectează în mod direct siguranța și de multe ori 

chiar viața femeilor și a celorlalți membri ai familiei. 

Violența nu are nici o justificare chiar dacă există presiunea factorilor de risc violența 

este o alegere.În prezent legea prevede că “ în nici o formă și nicio împrejurare, 

obiceiul, cultura, religia tradiția și onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru 

nici un tip de acte der violență domestică” ( art.4 alin.2 din Legea nr.217/2003) 

Scopul campaniei a fost creșterea gradului de informare privind cunoașterea drepturilor 

și libertăților persoanelor și modurilor prin care pot să solicite sprijin și ajutor din partea 

autorităților și a organizațiilor neguvernamentale. 

Campania 16 zile împotriva violenței a derulat activități de informare atât pentru 

comunitatea  mureșeană, cât și profesioniștilor din domeniul educației, justiției, 

sănătății despre resursele ce există în județul Mureș și la nivel național pentru îngrijire și 

sprijin a victimelor fiind transmis un mesaj. 

În luna martie 2020 prin Decretul Prezidențial nr.195/2020 a fost instituită starea de 

urgență pe întreg teritoriul României, în vederea limitării răspândirii virusului SARS- COV-

2, sens în care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgență, Inspectoratul Județean de Jandarmi și Poliția Locală a Municipiului Târgu Mures 

au desfășurat acțiuni ce vizează protejarea populației și menținerea linistii și ordinii 

publice. 
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La şedinţele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe lângă membrii acestora au 

participat ca invitaţi reprezentanţi ai: Inspectoratului  Teritorial de Stat pentru Controlul 

Rutier, Apelor Române,  Gărzii de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului precum și ai 

Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș. 

Probleme clarificate în cadrul unor întâlniri: 

- continuarea colaborării dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul 

pentru Situatii de Urgență, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Mureș și Poliției 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; 

- aplicarea de sancțiuni contravenționale unor persoane care au circulat fără drept cu 

autovehicule de tip ATV în fondul forestier din extravilanul unor localități; 

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; 

- continuarea colaborării dintre reprezentanții Apelor Române Mureș și Inspectoratul 

Judetean de Jandarmi Mureș și intensificarea controalelor pentru aplicarea legislației în 

domeniul pescuitului recreativ sportiv în bazinele hidrografice și heleșteele din Județul 

Mureș; 

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

muncipii şi oraşe, precum şi în zonele aglomerate; 

Propuneri de modificare a legislației 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 2020 Autoritatea 

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

Mureş, Inspectoratul pentru Situatii de Urgență, Inspectoratul Judetean de Jandarmi 

Mures si Politiei Locale au analizat protocoalele de colaborare încheiate anterior, iar 

acolo unde a fost cazul acestea au fost actualizate. 
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În anul 2020 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, 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Mureș și 

Poliției 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 baza hotărârii nr.136/2016 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, subprefectul, şeful Inspectoratului de Poliţie al 

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

societăţii civile, reprezentantul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Mures, 

reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures si al Politiei Locale 

Mures.  

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

lucru, astfel: 

Comisia nr.1 – comisia de coordonare situații de urgență şi pentru petiții, este 

compusă din: 

-  2 consilieri judeţeni, 

-  şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean  

-  şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta 

-  șeful Poliției Locale a Municipiului Târgu Mures 

-  1 reprezentant al societăţii civile, 

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

performanță minimali, este compusă din: 

 -  2 consilieri judeţeni, 

 -  subprefectul  

  -  1 reprezentant  al societăţii civile. 

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

şi drepturile omului, este compusă din:  

- 2 consilieri judeţeni, 

- 1 reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor  

- şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş 
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- 1  reprezentant al societăţii civile. 

Prezentam mai jos rapoartele de activitate ale Inspectoratul de Politie Judetean Mures, 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență Mureș, Inspectoratul Judetean de Jandarmi 

Mureș și Poliția Locală a Municipiului Târgu Mureș. 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFĂŞURATE DE CĂTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE 

JUDEȚEAN MUREŞ ÎN ANUL 2020 

 

1.PRIORITĂȚI / OBIECTIVE 
 
Menținerea unui climat de siguranță public adecvat constituie principala prioritate de 

acțiune, cu atât mai mult în contextul actual al pandemiei COVID-19. Un rol foarte 

important revine autorităţilor publice judeţene şi locale şi tuturor instituţiilor cu rol în 

prevenirea răspândirii infectărilor cu virusul SARS – Cov 2 şi nu în ultimul rând, cetăţenilor 

înşişi. Conştientizarea acestui rol, prin cunoaşterea factorilor ce favorizează răspândirea 

virusului care a generat instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă, a aspectelor 

esenţiale ale legislaţiei penale şi contravenţionale, se poate realiza în cadrul relaţiilor de 

colaborare promovate de Poliţia Română. 

În anul 2020, datorită continuităţii obiectivelor şi priorităţilor şi efortului depus de 

poliţişti, s-au fost obţinute rezultate bune, astfel că s-a reuşit să se asigure siguranţa 

cetăţeanului la un nivel corespunzător. 

Managementul instituțional practicat a fost adaptat continuu la contextul actual al 

pandemiei generate de virusul SARS Cov-2, la evoluţiile fenomenului infracţional şi al 

mutaţiilor social-economice, prin măsuri obiective, aplicate potrivit conceptelor moderne 

de abordare a activităţii poliţieneşti. 

Orientarea activităţilor pe principiul eficienţei acţionale, s-a realizat de la nivelul 

conducerii prin sprijin şi coordonare directă a structurilor din subordine, în scopul 

creşterii operativităţii şi calităţii pe axa informaţie – sesizare - investigare, pentru 

controlul şi diminuarea criminalităţii. 

 

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE    
 
Creşterea gradului de siguranță pentru cetățeni prin protejarea vieţii (îndeosebi în 
contextul pandemiei COVID - 19), a integrităţii corporale şi a patrimoniului acestora, 
precum şi sporirea gradului de siguranţă rutieră şi a transporturilor. 
Prevenirea şi combaterea infracționalității organizate şi transfrontaliere, destructurarea 
grupărilor infracţionale. 
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 Române. 
 
2.SITUAȚIA PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂŞURATE ÎN CONTEXTUL STĂRII DE URGENȚĂ 
INSTITUITE 

 
Prin Decretul prezidenţial nr. 195/2020, începând cu data de 16 martie 2020 a fost 
instituită starea de urgenţă, pentru o perioadă de 30 de zile, care a fost prelungită 
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ulterior prin Decretul prezidenţial nr. 240/14.04.2020, pentru încă 30 de zile. Ulterior, 
prin acte normative succesive, s-a instituit starea de alertă pe întreg teritoriul naţional. 
Măsuri adoptate la nivelul I.P.J. Mureş, în contextul situației de urgență/alertă: 

- Suplimentarea efectivelor de poliţie şi jandarmi care acţionează direct în mediul 
stradal şi suspendarea altor activităţi, care nu au caracter de urgenţă, în scopul 
direcţionării tuturor forţelor disponibile spre misiunile prioritare; 

- Intensificarea activităţilor în colaborare cu alte instituţii, pentru realizarea 
misiunilor desfăşurate în scopul limitării răspândirii infectărilor cu COVID-19 
(verificarea persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu, controlul circulaţiei 
persoanelor şi al mărfurilor, combaterea infracţionalităţii în domeniul economic, 
îndeosebi în ce priveşte comercializarea materialelor de protecţie); 

- Adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia personalului propriu; 
- Monitorizarea mediilor de interes operativ, stabilirea măsurilor ce vizează 

prevenirea şi combaterea infracţionalităţii; 
- Începând cu data de 14.03.2020, a fost operaţionalizat Centrul Judeţean de 

Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, sub coordonarea Prefectului judeţului 
Mureş (în care I.P.J. Mureş este parte integrantă prin reprezentanţi); 

- Începând cu data de 16.03.2020, a fost activată Grupa operativă COVID-19 la sediul 
I.P.J. Mureş (odată cu ridicarea nivelului capacităţii operaţionale). Funcţionează în 
regim permanent din data de 23.03.2020; 

- Operaţionalizarea celor 23 de structuri de Poliţie Locală din judeţul Mureş în 
subordonarea şefului I.P.J. Mureş (începând cu data de 15.03.2020); 

- Angrenarea unor forţe din cadrul M.Ap.N. în dispozitivele de menţinere a ordinii 
publice, începând cu data de 25.03.2020 (40 de militari/zi până în data de 
16.04.2020, 33 de militari/zi începând cu data de 17.04.2020 până în data de 
16.05.2020); 

- Verificarea modului de respectare a restricţiilor impuse, inclusiv în ce priveşte 
circulaţia persoanelor şi funcţionarea unor operatori şi agenţi economici, astfel: 

- Instituirea filtrelor fixe (în anumite zone din municipiul Tg. Mureş), începând cu 
data de 25.03.2020 (iniţial au fost instituite 5 filtre fixe, apoi numărul acestora a 
variat de la 5 la 7) până în data de 16.05.2020; 

- Instituirea zonei speciale de siguranţă publică în comuna Crăciuneşti, începând cu 
data de 10.04.2020, ora 20.00 până în data de 11.05.2020; 

- Instituirea unor puncte fixe de supraveghere a anumitor zone sau locaţii (iniţial au 
fost instituite 8 puncte fixe, ulterior s-a acţionat în 12 puncte fixe, cu o medie de 
12 puncte fixe/zi), până în data de 16.05.2020; 

Activităţile ce vizează prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 continuă şi în prezent, 
cu o medie de 35 de acţiuni zilnice, în care sunt angrenaţi zilnic aproximativ 135 de 
poliţişti, 80 poliţişti locali şi jandarmi (în funcţie de alocările acestora). 

 
3.SIGURANȚA CETĂȚEANULUI ŞI EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL 

 
3.1 Prevenirea Criminalității   
Principala preocupare a Poliţiei şi a instituţiilor angrenate în prevenirea răspândirii 
pandemiei COVID-19 este limitarea efectelor acestei situaţii, menţinerea ordinii şi liniştii 
publice, precum şi respectarea restricţiilor impuse prin Ordonanţele militare. 
Din analiza evoluţiei criminalităţii în anii anteriori, s-au stabilit ca şi priorităţi de acţiune 
pentru anul 2020 – prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului şi prevenirea 
delincvenței juvenile şi a victimizării minorilor, alături de prevenirea faptelor de 
violență în familie. 

 
MENȚINEREA ORDINII ŞI SIGURANȚEI PUBLICE       
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Pe raza județului Mureș, această activitate a fost orientată pentru prevenirea și 
combaterea criminalității, realizându-se într-un sistem integrat și într-un mediu comun de 
operare a structurilor M.A.I. și a altor autorități de securitate și ordine publică.  
Situația operativă înregistrată și modul de organizare a dispozitivelor, au fost analizate 
săptămânal în cadrul ședințelor tactice ale Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor 
(împreună cu şefii structurilor de jandarmi). 
 
Situaţia solicitărilor prin Sistemul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112   
În anul 2020, au fost efectuate 28104 intervenţii la solicitări prin Sistemul Naţional Unic 
al Apelului de Urgenţă 112 (+5762); media solicitărilor pentru intervenţie este de 
76,9/zi. La 78% dintre acestea (21900) poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute, 
48.3% în mediul urban (13570) și 51.7% în mediul rural (14534).  
De asemenea, s-au efectuat intervenţii la alte 437 evenimente semnalate prin 
dispecerate şi 636 evenimente sesizate în mod direct de către cetăţeni; la alte 291 
evenimente s-a intervenit datorită sesizării din oficiu a poliţiştilor, astfel că numărul 
total al intervenţiilor la evenimente este de 29.483 (media 80,7/zi).  
Foarte importantă este colaborarea cu celelalte structuri cu atribuţii pe linia ordinii şi 
liniştii publice (structurile de jandarmi din judeţul Mureş), cu  Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş şi cu autorităţile publice locale şi 
judeţene, fiind menţinut în parametrii de performanţă optimă sistemul de intervenţie la 
evenimente, precum şi timpul de reacţie, realizându-se creşterea performanţei 
dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică. 
 
3.2 Criminalitatea stradală    
La nivelul judeţului Mureş 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 în rândul cetăţenilor. 
Abordarea fenomenului criminalităţii stradale în judeţul Mureş scoate în evidenţă 
următoarele aspecte: 
 infracţionalitatea stradală sesizată a scăzut, în 12 luni 2020,  comparativ cu 12 

luni 2019, de la 547 fapte(2019) la 380 fapte (-167 fapte; -31%) 
 80%  dintre fapte au fost sesizate în mediul urban (304 fapte) şi 20% în mediul 

rural (76 fapte).  
 47% au fost comise pe timpul zilei (179 fapte), iar 53% pe timp de noapte (201 

fapte) în 12 luni 2020. 
 infracţiunile de tâlhărie, reprezintă 12% din totalul infracţiunilor stradale 

sesizate; în 12 luni 2020 fiind înregistrată scădere cu -23 fapte (-33%) respectiv 
70 infracțiuni în 12 luni 2019 față de 47 infracțiuni în  12 luni 2020. 

 infracţiunile de furt înregistrează scădere cu -31%, -146 fapte, faţă de aceeași 
perioadă a anului trecut (de la 466 fapte în 2019 la 320 fapte în 2020), 
infracțiuni care reprezintă un procent semnificativ de  84% din totalul 
infracţiunilor stradale sesizate; 

 cele mai frecvente infracţiuni de furt stradale sesizate sunt reprezentate de 
furturile din auto, care procentual reprezintă 37% (140 fapte) din total 
infracţiuni stradale sesizate și care înregistrează scădere (-96 fapte, -41%) de la 
236 fapte în 12 luni 2019 la 140 fapte în 12 luni 2020, urmate de furturile din 
buzunare, poşete, genţi cu o pondere de 16% (59 fapte) din total infracțiuni 
stradale sesizate și care înregistrează o scădere cu -60 fapte (-50%),  față de 
aceeași perioadă a anului trecut (119 fapte) 

 
3.3 Criminalitatea în mediul rural    
În ceea ce privește infracțiunile sesizate în mediul rural, în anul 2020, au fost înregistrate 
4139 infracțiuni, înregistrând o scădere cu 0,93%, faţă de anul trecut.  
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Media volumului criminalităţii sesizate, la nivelul secţiilor de poliţie din judeţul Mureş, în 
12 uni 2020, este de 1513 infracţiuni /100.000 locuitori. 
Valori peste medie au înregistrat: Secţia 10, Secţia 7, Secţia 8, Secția 3, Secția 11, Secția 
9, Secția 2 și Secţia 14 ar sub medie: Secţia 4, Secția 12, Secția 13, Secția 5, Secția 6 și 
Secția 1.                  
Infracţiunile economico-financiare înregistrează o creştere cu 117% faţă de anul 2019. 
Infracţiunile de natură judiciară sesizate în mediul rural înregistrează o scădere cu 
13,26%, faţă de anul 2019 (înregistrează creşteri secţiile 6 Brâncoveneşti, 7 Deda şi 13 Zau 
de Câmpie). Dintre infracţiunile de natură judiciară, cele mai multe sunt furturile. 
Infracţiunile de altă natură sesizate înregistrează o creştere cu 26,28%, în mediul rural. 
Infracțiunile de furt sesizate în mediul rural prezintă un trend descendent de la 1021 
fapte în anul 2019, la 909 fapte în anul 2020 (-10,97%). 

 
3.4 Poliția de proximitate şi siguranța comunității                  
În cursul anului 2020, activitatea poliţiştilor de proximitate din judeţul Mureş, a fost 
orientată cu precădere spre cercetarea/soluţionarea  infracţiunilor date în competenţă şi 
pentru realizarea activităţilor de relaţionare cu comunitatea, atragerea în acţiuni 
parteneriale a cât mai multor colaboratori, în scopul creşterii eficienţei activităţilor de 
prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi altor fapte antisociale prin care este afectată 
siguranţa publică. 
 
3.5 Siguranța în şcoli 
În unităţile de învăţământ preuniversitar, nu s-au înregistrat fapte grave prin care să fi 
fost afectat procesul de învăţământ sau viaţa/ integritatea corporală a elevilor sau 
cadrelor didactice.  
Conform prevederilor Sistemului – Cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a 

siguranţei elevilor şi a personalului didactic în judeţul Mureş, în acest domeniu s-a 

acţionat permanent, urmărindu-se implementarea şi punerea în aplicare a Planului 

Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 

personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. De menţionat că după instituirea stării de 

urgenţă, programul şcolar nu s-a mai desfăşurat în unităţile de învăţământ. 

În anul 2020, au fost sesizate 19 de fapte de natură penală (faţă de 50 în anul 2019), din 
care 16 în incinta unităților de învăţământ (faţă de 43 în anul 2019) şi 3 în zona 
adiacentă (faţă de 7 în anul 2019); 13 au fost săvârşite în mediul urban (faţă de 39 în 
anul 2019) şi 6 în mediul rural (faţă de 11 în anul 2019).  
Pe genuri de fapte situaţia se prezintă astfel: furturi – 5 (față de 15 în anul 2019), lovirea 

sau alte violenţe – 5 (față de 26 în anul 2019), ameninţarea – 2 (față de 0 în anul 2019), 

distrugerea – 0(față de 3 în anul 2019), vătămare corporală – 3, uzurpare calități oficiale 

– 1 (față de 0 în anul 2019), șantaj – 1, purtare abuzivă - 1. 

Lucrătorii din cadrul I.P.J. Mureș au desfășurat în perioada analizată, un număr de 2535 

activităţi în unităţile de învăţământ, 2562 patrulări în zona adiacentă şi 312 activităţi 

educativ-preventive în şcoli. 

 
4.EVOLUTIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL 
 
Încă din anul 2015 se înregistrează un trend descrescător al criminalităţii. În ce privește 

analiza infracționalității sesizate în perioada 2015 – 2020,  aceasta se prezintă astfel: 
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5. COMBATEREA CRIMINALITĂȚII 
 Indicatorii statistici înregistraţi în 12 luni 2020 la nivelul I.P.J. Mureş indică o 
scădere  a infracţionalităţii sesizate cu -1550 fapte (-12.52%), de la 12385 fapte în 
12 luni 2019, la 10835 fapte în 12 luni 2020. Un procent de 11,43% din infracţiunile 
sesizate au fost descoperite în flagrant (1238 fapte), faţă de 11,11% în aceeași perioada 
a anului trecut (1376 fapte), se constată astfel o creștere  procentuală cu +0,32% a  
faptelor descoperite în flagrant. 
 în sectorul economico-financiar au fost sesizate 753 fapte, în creștere cu +91 
fapte (+14%) față de aceeași perioadă a anului trecut,  când au fost sesizate 662 fapte. 
 infracţionalitatea judiciară, înregistrează scădere, faţă de aceeași perioadă a 
anului trecut -1663 infracțiuni (-20%), fiind înregistrate 6726 fapte în 12 luni 2020, față 
de 8389 în 12 luni 2019 și reprezintă 62% din totalul infracţiunilor sesizate.  
 numărul infracţiunilor de altă natură a crescut cu +22 fapte, (+1%), fiind 
sesizate 3356 fapte în 12 luni 2020, faţă de 3334 fapte sesizate în aceeași perioada a 
anului anterior. 
În perioada analizată, 12 luni 2020, din totalul infracţiunilor sesizate, 56% au fost 
înregistrate în mediul urban, iar 44% în mediul rural.  În ceea ce privește ponderea 
infracționalității, comparativ 12 luni 2019/2020, se înregistrează valori în scădere, în 
ceea ce privește mediul urban -4% și creștere în mediul rural +4%. Din  punct de vedere 
valoric, în ceea ce privește numărul infracțiunilor sesizate,  se înregistrează  scădere  
atât în mediul urban, (-1343 fapte), de la 7412 fapte în 12 luni 2019 la 6069 fapte în 12 
luni 2020 cât și  în mediul rural, ( -208 fapte), de la 4966 fapte în 12 luni 2019 la 4758 
fapte în 12 luni 2020.  
Media volumului criminalităţii sesizate, la nivelul oraşelor şi municipiilor din judeţul 
Mureş, în 12 luni 2020, este de 1740 infracţiuni /100.000 locuitori. (fără Reşedinţă) 
Valori peste medie au înregistrat Reghin, Târnăveni, Tg. Mureș, Sighișoara și Sărmașu  iar 
sub medie Luduș, Iernut, Sovata,  Ungheni, Sg. de Pădure și M. Nirajului. 
Evoluţia grafică a dinamicii infracţionalităţii sesizate: 
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Criminalitatea gravă comisă cu violență    
Numărul infracțiunilor de omor a crescut, rămâne constant  numărul infracțiunilor de 
tentativă de omor şi de lovituri cauzatoare de moarte. 
 
 

 

I n f r a c ț i u n e a 201
9 

202
0 

+ / - 

Omor 4 7 +3 

Tentativă de omor 2 2 0 

Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte 1 1 0 

T O T A L 7 10 +3 

    

 
În toate cauzele de omor s-a acționat cu operativitate,  autorii fiind identificați și 
reținuți/arestați preventiv.   
 
Criminalitatea contra patrimoniului   
În 12 luni 2020 au fost sesizate 4455 infracțiuni contra patrimoniului, în scădere cu  -
1216 fapte comparativ cu aceeași perioada a anului trecut (5671 fapte), ceea ce 
reprezintă o scădere cu aproximativ -21%, rezultată din scăderea infracțiunilor de  furt  
(-954 fapte, -25%, 3773 fapte/2019 comparativ cu 2819 fapte/2020) și a infracțiunilor 
de distrugere (-198 fapte, -19%, 1068 fapte/2019 comparativ cu 870 fapte în 2020) 
Indicatori aflați în creștere sunt reprezentați de infracțiunile de tulburare de posesie 
(+6 fapte, +10%), de la 60 fapte în 12 luni 2019 la 66 fapte in 12 luni 2020. 
 

Infracțiuni sesizate 2019 2020  +/- %

INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 5671 4455 -1216 -21.44

Furtul - total 3773 2819 -954 -25.28

Tâlhăria 103 62 -41 -39.81

Abuz de încredere 85 52 -33 -38.82

Gestiunea frauduloasă 6 3 -3 -50.00

Înșelăciunea - total 364 342 -22 -6.04

Distrugerea - total 1068 870 -198 -18.54

Tulburarea de posesie 60 66 6 10.00  
 

Infracționalitatea în domeniul silvic     
1509 acțiuni şi controale, pentru combaterea ilegalităților din domeniul silvic, 423 
sancțiuni contravenționale, în valoare de 593.400 lei şi confiscată cantitatea de 
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4.563,84 mc material lemnos (+949.00 m.c., reprezentând o creștere de 27%) în 
valoare de 1.155.250  lei (+64.720 lei). 
 
6. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUȚIONALĂ 
Echipa managerială a pus un accent deosebit pe activitatea de cooperare 
interinstituţională, înţelegând importanţa acesteia în realizarea unui front comun 
împotriva criminalităţii, în coeziunea de acţiune a tuturor factorilor responsabili de 
aplicarea legii. 
În acest sens, a fost menţinut şi chiar dezvoltat sistemul relaţional cu celelalte instituţii 
de aplicare a legii,  pe diferite domenii specifice de activitate şi, mai ales, sub aspectul 
schimbului de date şi informaţii, în acord cu noile realităţi şi exigenţe ale muncii de 
poliţie. 
I.P.J. Mureş a iniţiat demersurile necesare pentru încheierea de Convenţii de cooperare 
cu autorităţile publice locale (Consilii Locale comunale, orăşeneşti şi municipale), pentru 
punerea în aplicare a Proiectului de interes public „POLIŢIE – AUTORITĂŢI LOCALE, 
SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT - 2020”. Până la finalul anului 2020, au fost 
încheiate 49 astfel de Convenţii de colaborare. 
De asemenea, în contextul pandemiei Covid -19, a fost încheiată o Convenţie de 
cooperare cu Consiliul Judeţean Mureş, în scopul achiziţionării unor mijloace de 
protecţie utile prevenirii răspândirii infectărilor (un nebulizator şi substanţe biocide); 
nebulizatorul nu a mai fost achiziţionat. 
 
7. SIGURANȚA TRAFICULUI RUTIER 
Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor rutiere grave înregistrate în 12 luni 2020, 
relevă faptul că în perioada de referinţă s-au produs 209 accidente grave (în scădere cu 
-80 accidente grave, -28%, față de aceeași perioadă a anului 2019, 289 accidente), 
soldate cu 42 persoane decedate (-14 persoane decedate, -25%) comparativ cu 12 luni 
2019 (56 persoane decedate) şi 197 persoane rănite grav, în scădere cu -80 persoane 
grav rănite, -29%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 (277 persoane grav 
rănite). 
 Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt: 
 viteza neadaptată la condițiile de drum, viteză neregulamentară care 

reprezintă 24% din totalul accidentelor rutiere grave, înregistrându-se 50 accidente 
grave, soldate cu 13 persoane decedate și 54 persoane rănite grav; 
 indisciplină pietonală care reprezintă 16% din totalul accidentelor rutiere 

grave, înregistrându-se 34 accidente grave, soldate cu 4 persoane decedate și 30 
persoane grav rănite; 
 neacordare prioritate bicicliști, care reprezintă 10% din totalul accidentelor 

rutiere grave, înregistrându-se 19 accidente grave, soldate cu 7 persoane decedate și 2 
persoane grav rănite. 
 abateri bicicliști,  care reprezintă 10% din totalul accidentelor rutiere grave, 

înregistrându-se 19 accidente grave, soldate cu 2  persoane decedate și 17 persoane 
rănite grav. 
  
8. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂȚI 
În contextul actual, al pandemiei COVID-19,  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 
desfăşoară, cu prioritate şi în mod integrat (în colaborare cu toate instituţiile cu 
atribuţii în domeniu), activităţi ce vizează protejarea populaţiei şi menţinerea ordinii şi 
liniştii publice, pe raza de competenţă. 
 
 
CONCLUZII PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ŞI REZULTATELE OBȚINUTE 
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La finalul anului 2020, putem afirma că I.P.J. Mureş a depus toate eforturile pentru a 
realiza indicatorii de performanţă la un nivel corespunzător, în pofida situaţiei apărute în 
contextul pandemiei COVID - 19.  
Pentru anul 2021, efectivele Poliţiei mureşene continuă să-şi îndeplinească atribuţiile şi 
misiunile stabilite pentru limitarea răspândirii virusului SARS – Cov 2, în cooperare cu 
toate instituţiile implicate. De asemenea, desfăşoară activităţile necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite, ce decurg din documentele programatice transmise de 
la nivelul eşaloanelor superioare. 
               

  

EVALUAREA  ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”HOREA” 

AL JUDEȚULUI MUREȘ PENTRU ANUL 2020 

 

Covid 19 - Începutul anului 2020 a debutat cu o pandemia provocată de virusul SARS-

CoV-2, care a adus numeroase schimbări și provocări în viață noastră profesională, toate 

fiind aproape imposibil de anticipat.  

Contextul în care ne-am aflat, a impus o adoptare dinamică a măsurilor de prevenire și 

protecție, concretizate prin schimbarea programului orar, reducerea numărului de 

personal prezent simultan la serviciu, purtarea permanentă a măștii de protecție, 

efectuarea triajului epidemiologic la intrarea în program, planificare în dinamică a 

personalului prezent la serviciu și  proceduri de intervenție noi toate adaptate scopului 

de reducere a numărului de infectări cu noul tip de coronavirus.  

Misiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș - este 

de a asigura, în zona de competență, în mod unitar și profesionist, apărarea vieții și a 

sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale, pe timpul 

producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situații de 

urgență. 

Obiectivul fundamental fiind: Pregătirea în fiecare domeniu de răspuns crescând 

rezilienţa la un nivel care să permită adaptarea rapidă la scenariul cel mai nefavorabil cu 

care ne putem confrunta. 

Distribuția subunităților - Subunitățile inspectoratului sunt astfel repartizate încât să 

asigurăm cel mai bun timp de răspuns în fiecare unitate administrativ teritorială din 

județ.  

Astfel, I.S.U. “Horea” al județului Mureș are în organigramă Detașamentul de Pompieri 

Târgu-Mureș care are în componență Garda de Intervenție Miercurea Nirajului, Punctul 

de Lucru Sovata și Punctul de Lucru Acățari; Detașamentul de Pompieri Reghin cu 

punctele de Lucru Deda și Ibănești; Detașamentul de Pompieri Sighișoara; Detașamentul 

de Pompieri Târnăveni cu Punctele de Lucru Luduș și Iernut și Secția Sărmașu cu Punctul 

de Lucru Râciu. 

Activități de control și prevenire - Atributul de control şi îndrumare s-a materializat 

prin depistarea unui număr de 1889 deficienţe constatate privind prevenirea situaţiilor 

de urgenţă, în scădere cu peste 5% față de anul 2019. 
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Dintre deficienţele constatate, 1347 au fost soluționate pe timpul controalelor, adică 

71,30%, procent mult mai ridicat față de cel din anul 2019 (21,76%). 

Pentru încălcările normelor ce au constituit contravenţii, s-au aplicat un număr de 1815 

avertismente şi 50 de amenzi pentru deficienţele constatate - privind prevenirea 

situaţiilor de urgenţă. 

În anul 2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş, a emis 

un număr de 111 avize de securitate la incendiu.  

Analiza documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizelor de securitate la incendiu a 

condus la respingerea a 34 dosare. 

În urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu” la 

construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări, inspectoratul pentru situaţii de 

urgenţă judeţean a emis un număr de 63 de autorizaţii de securitate la incendiu şi a 

respins un număr de 14 cereri de emitere a autorizaţiei de securitate la incendiu. 

Intervenții - Totalul solicitărilor în Situații de Urgență în anul 2020 a fost de 20258, din 

care 19430 reprezentând intervenții ale ISU Mureș - în scădere față de anul precedent cu 

-13,7%. 

 

6

Intervenții 2020

Intervenții 
ISU Mureș

20258
22530

19430

2019 2020
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Inspectoratul intervenind la 1535 situaţii de urgenţă, altele decât SMURD, faţă de 1655 în 

anul 2019, numărul solicitărilor scăzând cu -7,19%. 
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-7,19%

Intervenții în situații de urgență
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Cele mai multe intervenţii în anul 2020  s-au înregistrat în luna Aprilie – 192 de 

intervenţii. 

Intervenții în situații de urgență
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După cum putem observa pe grafice a scăzut numărul incendiilor și al arderilor 

necontrolate.  
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SVSU - Echipajele din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au 

gestionat, fără coordonare din partea serviciilor profesioniste, în anul 2020,  un număr 

de 90 de intervenţii, din care 48 au fost intervenții la incendii și 11 intervenții la arderi 

necontrolate. 

Numărul persoanelor decedate în urma incendiilor produse în zona de competenţă a 

unităţii, în anul 2020 a fost un număr de 4 persoane, față de 3 persoane în anul 2019.  

Intervenții cu caracter deosebit - și care au necesitat desfăşurarea de acţiuni în 

colaborare cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetele Locale pentru 

Situaţii de Urgenţă şi alte instituţii cu funcţii de sprijin datorită amplorii, duratei şi 

complexității acestora, astfel: 

• 07.06.2020 - incendiu la grajd animale în localitatea Bărdești; 

• 27.09.2020 - incendiu la SC PANEM SRL, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, Luduș; 

• 06.08.2020 - incendiu la groapa de gunoi situată  în locația “ÎNTREHULI” din 

Municipiul Sighișoara.  

• iunie 2020 – inundații produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase 

cu manifestări pe raza întregului județ. Gestionarea situțiilor de urgență a fost 

coordonată în teren de președintele comitetului județean pentru situații de 

urgență, cu activarea grupei operative din cadrul ISU Mureș.   

 

Intervenții SMURD - În anul 2020, echipajele S.M.U.R.D. au intervenit în 17895 cazuri (în 

medie 48,89/zi), numărul intervenţiilor scăzând cu 14,28 % comparativ cu anul 2019. 

Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD din județ a fost de 10:33 minute, în 

ușoară creștere față anul precedent, fapt rezultat din nevoia de echipare cu mijloace de 

protecției individuale în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2. 
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Conform graficului se poate sesiza că doar primele două luni ale anului au înregistrat o 

creștere a numărului de intervenții, odată cu debutul pandemiei numărul acestora 

scăzând considerabil. 
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Locațiile echipajelor de prim ajutor: Acestea îşi desfăşoară activitatea în 14 locaţii, 

astfel: 7 echipaje în cadrul subunităţilor operative, 2 Târgu Mureș şi câte una în cadrul 

subunităților, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Sărmașu și un echipaj în cadrul Gărzii de 

intervenție Miercurea Nirajului; 7 echipaje în cadrul punctelor de lucru – Acăţari, Luduş, 

Sovata, Ibăneşti, Iernut, Deda, Rîciu.   

Exerciții: Pentru creşterea capacităţii de intervenţie, a gradului de profesionalizare a 

personalului angrenat în managementul situațiilor de urgență, s-au desfăşurat mai multe 
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exerciţii comune cu structuri județene care asigură funcţii de sprijin în cadrul 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență respectiv: 

Gestionarea unei situații de urgență generată de accidente majore cu implicații în afara 

amplasamentului și testare a planului de urgență externă la S.C. DEPOMUREȘ S.A. Tîrgu 

Mureș  

În perioada februarie – martie 2020, în municipiul Târgu Mureș s-a desfășurat un „Stagiu 

de pregătire COS-DSM ” coordonat de către o echipă de experți francezi, sub patronajul 

Departamentului pentru Situații de Urgență,  în programul căruia au fost executate 

exerciții de intervenție cu forțe și mijloace, la incidente cu victime multiple la obiective 

din județul Mureș astfel: 

 Gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu la Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș -  Secția Psihiatrie și Endocrinologie - în data de 

06.03.2020; 

 Gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu în șantierul 

unui tunel cu ieșirile blocate, numeroase victime și recunoaștere dificilă - municipiul 

Sighișoara - în data de 09.03.2020; 

 Gestionarea unei situații de urgență generată de  un atac armat cu victime 

multiple la  Sala Polivalentă din Tg. Mureș -  în data de 12.03.2020. 

Scopul acestor exerciții a fost îmbunătățirea activității de coordonare a situațiilor de 

urgență cu victime multiple care implică activarea Planului Roșu de Intervenție, 

cooperarea dintre comandantul operațiunilor de salvare (COS) și directorul operațiunilor 

de salvare medicală (DSM), precum și cooperarea acestora cu ceilalți reprezentanți ai 

autorităților cu responsabilități în astfel de situații de urgență. 

Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost materializată prin: 

-Activarea CJSU în 76 şedinţe extraordinare;  

-În urma organizării şi desfăşurării şedinţelor C.J.S.U. Mureş, au fost întocmite şi 

aprobate 74 de Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

majoritatea acestora ca instrumente de prevenire și gestionare  a  riscului epidemiologic 

generat de pandemia COVID-19.  

Activarea CJCCI - Prin Ordinul Prefectului cu nr. 90, la data de 13.03.2021 a fost activat 

Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției ca structură suport 

decizional în gestionarea situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. 

Astfel că instituțiile care au rol în gestionarea riscului epidemiologic și cele cu funcții de 

sprijin, respectiv DSP, ISU, IPJ, IJJ și GMJ au avut permanent reprezentanți în CJCCI. 

 

Principalele activități desfășurate: 

 centralizare și raportarea zilnică de date către CNCCI, ex: numărul de cazuri, 

situația locurilor din secțiile ATI, misiunile executate, situația pacienților din 

UPU, focare,  etc.; 

 coordonarea  misiunilor de preluare, transport, carantinare /izolare a unui aflux 

mare de persoane care intrau în țară din zonele de risc 
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 asistența pentru populație asigurată de DSP prin linii telefonice deschise 

permanent; 

 realizarea unei baze de date comune prin implementarea şi gestionarea 

informaţiilor, de la fiecare instituție. 

Pregătirea personalului - Se constată o îmbunătățire a nivelului de pregătire fizică ca 

rezultat al conștientizării personalului cu privire la importanța educației fizice atât în 

procesul de pregătire  continuă cât și pe timpul misiunilor încredințate. 

Pregătirea personalului

Se constată o îmbunătățire a nivelului de pregătire fizică ca rezultat al conștientizării personalului cu

privire la importanța educației fizice atât în procesul de pregătire continuă cât și pe timpul misiunilor

încredințate.
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Evenimente - Într-un an marcat de pandemia cu noul tip de coronavirus activitatea 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA ”al jud. Mureş a avut și momente 

aniversare cu o importanță deosebită în activitatea desfășurată:  

 28 februarie, Ziua Protecției Civile 

 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România;       

 30 de ani de la înființarea SMURD; 

 1 Decembrie 2020, Ziua Naţională a României. 

 

Recunoașterea meritelor - Pentru profesionalismul şi responsabilitatea de care au dat 

dovadă în îndeplinirea misiunilor, executarea atribuţiilor de serviciu şi pentru rezultatele 

foarte bune obţinute în activitatea profesională, au fost acordate un număr de 102 

recompense. Le amintim pe cele mai importante dintre acestea: 

prin Decret Prezidențial d-lui colonel Petre Rareș i s-au conferit distincțiile: 

Ordinul Bărbăție și Credință în grad de Ofițer - în semn de apreciere pentru 

rezultatele importante avute, în cadrul echipei naționale a României RO-USAR, la 

misiunea de acordare asistenței internaționale desfășurată in cadrul Mecanismului de 
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Protecție Civilă al Uniunii în Albania, în perioada 26.11.2019 – 01.12.2019  și Ordinul 

Meritul Sanitar în grad de Cavaler - în semn de apreciere pentru implicarea și 

profesionalismul de care a dat dovadă, pentru efortul important depus în  contextul 

pandemiei COVID-19, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

„Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne” acordată de către Ministrul 

Afacerilor Interne - domnul Vela Ion-Marcel plutonierului Rad Radu, comandant echipaj 

în cadrul Detașamentului de Pompieri Târnăveni, pentru servicii și fapte deosebite care 

au contribuit la ridicarea prestigiului M.A.I. 

“Emblema de Onoare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență” acordată 

de către Ministrul Afacerilor Interne - domnul Vela Ion-Marcel plutonierului adjutant 

Albu Nicolae-Ioan - pentru servicii și fapte deosebite care au contribuit la ridicarea 

prestigiului, pentru servicii deosebite aduse Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență și pentru fapte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii misiunilor.  

„Diplomă de merit” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență acordată de 

către domnul Inspectorul General al IGSU - general-maior Iamandi Dan-Paul plutonierului 

Dan Petru-Daniel, subofiţer tehnic principal în cadrul compartimentului Informare și 

Relații Publice, pentru perseverența manifestată în consolidarea abilităților de 

comunicare necesare mediatizării situațiilor de urgență relevante, evidențierea 

eforturilor echipajelor de intervenție în misiunile de salvare și preocupare pentru 

creșterea vizibilității instituționale prin intermediul rețelelor sociale. 

Au fost recompensaţi prin înaintarea în gradul următor înainte de expirarea stagiului 

minim, un număr de 21 cadre militare, din care 2 ofiţeri şi 19 subofiţeri. 

Preluarea personalului SMURD - Începând cu data de 18.12.2020, personalul cu 

pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea 

primului ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților administrației 

publice locale care a îndeplinit condițiile de recrutare, a fost preluat de către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „HOREA” al județului Mureş, un număr total 

de 117 cadre militare, astfel: 32 comandanți de echipaj, 48 de subofițeri operativi 

principali, 32 de conducători auto și 5 soldați profesioniști. 

Efectele pandemiei asupra personalului propriu - De la începutul pandemiei și până la 

finalul anului 2020, în cadrul ISU Mureș s-au înregistrat 63 de infectări cu noul tip de 

corona-virus, iar pentru un număr de 132 de persoane a fost dispusă măsura carantinării 

la domiciliu, din care 14 în urma misiunii executate în sprijinul ISUJ Suceava, iar 118 ca 

urmare a intrării în contact cu o persoană confirmată, astfel însumându-se un număr de 

2754 zile de concediu medical. 

Logistica - În cursul anului 2020 au intrat în dotarea inspectoratului următoarele 

autovehiculele:  

- 2 autospeciale de descarcerare marca Mercedes Benz 

- 2 camioane cu cârlig marca Renault K 

- 2 autoturisme Dacia Duster 

- 1 autoturism Dacia Logan 
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În anul 2020, activitatea Serviciului Logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă “Horea” al județului Mureş a avut ca obiectiv prioritar asigurarea materială a 

structurilor subordonate, concomitent cu gestionarea optimă a resurselor avute la 

dispoziţie.  

Trebuie apreciate eforturile deosebite pe care le-a depus personalul tehnic auto din 

inspectorat, având în vedere următoarele aspecte: 

 42 % din întreg parcul auto are o vechime în exploatare de peste 10 ani;  

 exploatarea autospecialelor de intervenţie se efectuează în condiţii grele şi timp 

îndelungat; 

 aprovizionarea foarte dificilă a unor subansamble sau piese de schimb din componenţa 

instalaţiilor speciale ale tehnicii de luptă (acestea au fost scoase din fabricaţie). 

În cursul anului 2020 cu sprijinul Consiliului Județean Mureș s-a achiziționat: 

• un autoturism de serviciu marca Dacia Duster 4x4, 1,5DCI care este folosit ca 

autospecială de muncă operativă; 

• 2 nebulizatoare tip NOCOSPRAY destinate biodezinfecției profesionale, cu acțiune 

bactericidă, virucidă, fungicidă și sporicidă și 20 de litri dezinfectanct utilizați în 

exploatarea acestora. Cele 2 nebulizatoare au reprezentat un mare plus în misiunile de 

specifice COVID-19 fiind utilizate de echipajul CBRN pentru decontaminarea 

autospecialelor care participau la intervenții și decontaminarea periodică a spațiilor 

interioare din cadrul inspectoratului în scopul reducerii riscului de răspândire în rândul 

personalului a noului tip de corona-virus SARS-CoV-2. 

Greutăți întâmpinate: 

- Deficit de personal inclusiv lipsa unor persoane pe funcții unicat, ex: psiholog de 

unitate; 

- Deficitul autospecialelor de stingerea a incendiilor sau vechimea foarte mare a 

acestora. Inclusiv autospeciale peste 30 ani. 

- Lipsa spațiilor suficiente pentru desfășurarea activității în condiții optime: 

birouri, arhivă, garaje, etc. 

Obiective pentru 2021: 

 Achiziționarea de autospeciale tip cisternă pentru intervenție la stingerea 

incendiilor; 

  Finalizarea procedurilor pentru predarea imobilului, clădirea principală I.S.U. la 

C.N.I  în vederea mansardării și modernizării acesteia; 

  Continuarea demersurilor pentru demararea procedurilor în vederea începerii 

lucrărilor la Centrul Național de Excelență în Pregătirea Personalului la Dezastre - 

Gornești;  

  Identificarea de soluţii pentru încadrarea unor posturi;  

  Construirea a 3 puncte de lucru noi cu sprijinul I.G.S.U. / MAI  
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  Construirea centrului de pregătire pentru formarea formatorilor cu sprijinul 

Consiliului Județean Mureș  

 

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE INSPECTORATUL DE 

JANDARMI JUDEȚEAN MUREŞ ÎN ANUL 2020 

Având în vedere amploarea și intensitatea evenimentelor petrecute în decursul anului 

2020, determinate de tipurile de risc existente, Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Mureș și-a adaptat acțiunile în funcție de situația operativă și a organizat activitățile în 

concordanță cu necesităţile cetăţeanului pentru prevenirea şi combaterea fenomenului 

infracţional, în scopul garantării şi apărării drepturilor şi libertăţilor constituţionale. 

Misiunile specifice au fost organizate și executate în baza şi cu respectarea prevederilor 

legislaţiei în vigoare, principalele direcţii de acţiune fiind orientate către nevoile de 

securitate ale comunităţii, ale cetăţenilor şi instituţiilor statului, având ca obiective 

principale: prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, asigurarea ordinii publice la 

manifestările cu public numeros şi buna cooperare cu celelalte instituţii ale statului de 

drept în zona de competenţă.  

Totodată, având în vedere decretele de instituire și de prelungire a stării de urgență și 

hotărârile privind declararea și prelungirea stării de alertă pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș 

a acționat pentru prevenirea/limitarea răspândirii infectării cu SARS-COV-2, respectiv 

pentru verificarea respectării normelor legale impuse pentru prevenirea/ limitarea  

răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor și activităților stabilite în cursul anului 2020, 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș a desfășurat următoarele activități: 

  

 I. ACȚIUNI DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE. 

În cursul anului 2020 au fost executate 878 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 

2% mai mult faţă de anul precedent, cu un efectiv de 3.519 jandarmi, cu 22,54% mai 

puțin faţă de anul precedent, astfel: 

 la manifestări de protest (marşuri, pichetări, mitinguri etc.): 15 misiuni/ 97 

jandarmi; 

 la manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale etc.: 101 misiuni / 

405 jandarmi; 

 la manifestări sportive: 48 misiuni / 223 jandarmi;   

 la vizite oficiale: 6 misiuni / 94 jandarmi; 

 alte acțiuni: 414 misiuni/ 1.345 jandarmi, după cum urmează:  

- 100 misiuni / 430 jandarmi în zona Aeroportului Internațional Transilvania; 

- 1 misiune / 28 jandarmi cu ocazia plecării muncitorilor sezonieri de etnie romă 

în Slovenia, din parcarea magazinului Lidl din Târnăveni; 
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- 13 misiuni / 13 jandarmi pe timpul examenului de Bacalaureat; 

- 2 misiuni / 5 jandarmi pe timpul examenului de Definitivat; 

- 7 misiuni / 35 jandarmi pe timpul examenului de Rezidențiat; 

- 1 misiune / 13 jandarmi la procesul penal al U.M.F.S.T.; 

- 4 misiuni / 20 jandarmi la festivitățile de absolvire ale studenților 

U.M.F.S.T.; 

- 1 misiune / 3 jandarmi la eliberarea unei cantități mai mari de material 

lemnos către membrii composesori din localitatea Glăjărie. 

- 1 misiune/ 4 jandarmi la ieșirea-n în „Iarbă Verde” a persoanelor 

vârstnice;  

- 284 misiuni / 794 jandarmi la centrele de carantină; 

 acțiuni executate premergător și pe timpul desfășurării alegerilor: 294 

misiuni/ 1.355 jandarmi. 
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Pentru gestionarea situației epidemiologice determinată de prevenirea 

răspândirii infecțiilor cu virusul COVID-19, Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Mureș a executat 1.111 misiuni, cu un efectiv cumulat de 3.922 jandarmi, astfel: 

 144 acțiuni de însoțire convoaie pe timpul tranzitării județului, cu un 

efectiv cumulat de 339 jandarmi; 

 33 acțiuni de însoțire persoane la centrele de carantină, cu un efectiv 

cumulat de 86 jandarmi; 

 100 acțiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică la Aeroportul 

Internațional „Transilvania”, cu un efectiv cumulat de 430 jandarmi; 

 665 acțiuni de asigurare a protecției la centrele de carantină, cu un efectiv 

cumulat de 2.325 jandarmi; 

 164 acțiuni în cooperare cu I.P.J. Mureș, cu un efectiv cumulat de 722 

jandarmi; 

 5 acțiuni în colaborare cu D.S.P. Mureș, cu un efectiv cumulat de 20 

jandarmi. 

II. MENȚINEREA ORDINII PUBLICE ÎN COOPERARE CU INSPECTORATUL DE POLIȚIE 

JUDEȚEAN MUREȘ. 
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Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş a participat la efortul conjugat în sprijinul 

Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș la menţinerea ordinii și siguranței 

publice în baza solicitărilor săptămânale, 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 cursul anului 2020 au fost executate 5.367 misiuni de menținere a ordinii 

publice, cu  21,84% mai mult faţă de anul 2019, fiind folosit un efectiv de 14.889 

jandarmi, în scădere cu 13,24% faţă de anul 2019: 

 acţiuni executate în zona instituţiilor de învăţământ: 315 misiuni / 1.361 

jandarmi; 

 patrule de jandarmi executate în mediul urban: 746 misiuni / 3.436 jandarmi; 

 patrule de jandarmi executate în mediul rural: 44 misiuni / 222 jandarmi; 

 patrule în cooperare cu poliția conform O.M.A.I. 60/2010 executate în mediul 

urban: 2.207 misiuni / 2.207 jandarmi; 

 patrule în cooperare cu poliția conform O.M.A.I. 60/2010 executate în mediul 

rural: 280 misiuni / 280 jandarmi; 

 acţiuni executate în pieţe, târguri, oboare: 3 misiuni / 22 jandarmi; 

 acţiuni executate în alte zone de interes operativ (triaje, T.F., zone cu risc): 

1.772 misiuni / 7.361 jandarmi. 
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    III. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ. 

 

Cooperarea cu celelalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și 

securitate națională s-a realizat prin schimbul de date şi informaţii (ședințele 

Grupului de coordonare și trasare a sarcinilor), în vederea cunoaşterii evoluţiei 

situaţiei operative, a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor cu incidenţă asupra ordinii şi 

liniştii publice şi realizarea de evaluări de risc pe domeniile ce revin în competența 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureş, în vederea stabilirii priorităţilor în plan 

operaţional. 
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Activitățile desfăşurate în baza Planurilor de cooperare/colaborare. 

La nivelul Serviciului Ordine şi Siguranţă Publică sunt gestionate un număr de 44 

Planuri de cooperare/colaborare. 

În baza acestora s-au executat 509 misiuni în cooperare /colaborare cu 210,37% 

mai mult faţă de anul 2019 cu un efectiv de 1.496 jandarmi, astfel: 

 Pe linia cooperării cu structuri ale M.A.I., au fost executate 188 misiuni/ 824 

jandarmi, astfel: 

 cu I.P.J.: 181 misiuni / 804 jandarmi; 

 cu I.G.I.: 4 misiuni / 12 jandarmi; 

 cu I.S.U.: 3 misiuni / 12 jandarmi. 

 Pe linia colaborării cu organele judiciare au fost executate 208 misiuni/ 256 

jandarmi, astfel: 

 mandate de aducere emise de parchete sau instanțe de judecată: 208 misiuni/ 

256 jandarmi. 

 Pe linia colaborării cu alte instituții ale statului, au fost executate 94 misiuni/ 

250 jandarmi, astfel: 

 cu executorii judecătorești: 10 misiuni / 41 jandarmi; 

 cu organele care gestionează activitatea silvică: 24 misiuni / 58 jandarmi; 

 cu organele care gestionează activitatea piscicolă: 48 misiuni / 115 jandarmi; 

 cu I.T.M.: 3 misiuni / 6 jandarmi; 

 cu Garda de Mediu: 1 misiune / 2 jandarmi; 

 cu D.S.P.: 2 misiuni / 8 jandarmi; 

 cu D.S.V.S.A.: 2 misiuni / 8 jandarmi; 

 cu I.S.C.T.R.: 2 misiuni / 4 jandarmi; 

 cu Electrica: 2 misiuni / 8 jandarmi. 

 Pe linia acțiunilor speciale executate cu structurile M.A.I. și alte instituții ale 

statului, au fost executate 19 misiuni/ 166 jandarmi, astfel: 

 cu lucrătorii I.P.J. Mureș: 19 misiuni/ 166 jandarmi. 
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Evaluarea activităților desfășurate pe linie de ordine publică. 

Eficienţa misiunilor de ordine publică s-a concretizat prin realizarea indicatorilor de 

performanţă, obţinându-se 11.664 puncte, în creștere cu 19,25% faţă de anul 2019, 

astfel:  

 misiuni de asigurare a ordinii publice, organizate şi executate: 8.780 puncte;  

 acțiuni de intervenție: 339 puncte; 

 acţiuni organizate cu alte instituţii, în baza planurilor de cooperare:  2.545 

puncte. 
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IV. CONSTATĂRI CU OCAZIA EXECUTĂRII MISIUNILOR. 

A. În domeniul combaterii fenomenului infracțional: 

B.  A.1. Infracțiuni constatate de patrulele de jandarmi: 

În cursul anului 2020 au fost constatate 24 infracțiuni, cu 70% mai puțin faţă de anul 

2019, (când au fost constatate un număr de 80 infracțiuni săvârșite de 85 autori) fiind 

identificați 28 de autori dintre care 2 minori și au fost întocmite 23 de dosare în acest 

sens. 

Evidențiem categoriile infracțiunilor constatate, conform legislației în vigoare: 
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 Art. 193 Cod Penal - Lovirea sau alte violenţe - 1; 

 Art. 206 Cod Penal - Ameninţarea - 1; 

 Art. 228 Cod Penal - Furtul - 17; 

 Art. 229 Cod Penal - Furtul calificat - 2; 

 Legea nr. 84/1998 - privind mărcile și indicațiile geografice - 1; 

 OUG 23/2008 -privind braconajul piscicol - 1 

 Alte infracțiuni prevăzute în legi speciale - 1. 
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A.2. Infracțiuni constatate în cooperare cu structurile poliției sau alte instituții: 

În cursul anului 2020 au fost constatate 70 infracțiuni, cu 32,0% mai mult faţă de anul 

2019 (când au fost constatate un număr de 53 infracțiuni săvârșite de 64 autori), fiind 

identificați 71 de autori dintre care 6 minori. 

Evidențiem categoriile infracțiunilor constatate, conform legislației în vigoare: 

 Art. 206 Cod Penal - Amenințare - 1; 

 Art. 219 Cod Penal - Agresiunea sexuală - 1; 

 Art. 228 Cod Penal - Furtul - 46; 

 Art. 229 Cod Penal - Furtul calificat - 1 ; 

 Art. 334 Cod Penal - Punerea în circulție sau conducerea unui vehicul 

neinmatriculat - 1; 

 Art. 335 Cod Penal - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere - 8; 

 Art. 336 Cod Penal - Conducerea unui vehicul sub influența alcoolui sau a altor 

substanțe - 4 

 Art. 337 Cod Penal - Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre 

biologice - 1 

 Alte infractiuni prevăzute de Codul Penal - 3 ; 

 Alte infracţiuni prevăzute în legi speciale - 4. 
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C. În domeniul desfăşurării activităților criminalistice. 

 Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 10 de activități criminalistice, 

constând 10 planşe foto cu ocazia constatării a 24 infracţiuni, în scădere cu 78,26% față 

de anul 2019 când au fost întocmite 46 planşe foto, cu ocazia constatării a unui număr 

de 80 infracţiuni. 
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D. În domeniul constatării contravențiilor şi aplicării sancțiunilor 

contravenționale: 

În anul 2020 au fost aplicate 1336 de sancţiuni contravenţionale, în creștere cu 58,11% 

comparativ cu anul precedent, (când au fost aplicate un număr de 845 sancțiuni 

contravenționale), din care: 

 Avertismente scrise aplicate - 556; 

 Amenzi aplicate - 780; 

 Valoarea amenzilor aplicate  - 774250 lei; 

 Numărul sancţiunilor comunicate de contravenienţi ca fiind achitate - 22; 

 Valoarea sancţiunilor achitate - 4375 lei. 

 Evidențiem categoriile sancțiunilor contravenționale aplicate, conform 

legislației în vigoare: 
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 Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - 458; 

 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 - 338; 

 Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite - 10; 

 O.U.G 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta - 371; 

 O.U.G. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura - 118; 

 Legea nr 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun - 8; 

 H.C.L - 1; 

 Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice - 26; 

 Alte acte normative - 6. 
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 Din punct de vedere al calităţii activităţii desfăşurate pe linia constatării 

contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, se au în vedere următorii 

indicatori profesionali: 

 Procese-verbale contestate - 11; 

 Procese-verbale anulate din oficiu- 5; 

 Procese-verbale la care a intervenit prescripţia - 0. 

 

V. STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI ACTIVITĂȚILOR CUPRINSE ÎN  PLANUL DE 

ACȚIUNI AL  I.J.J. MUREŞ PENTRU ANUL 2020. 
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Direcția de acțiune: Asigurarea eficienței misiunilor de ordine și siguranță publică. 

Obiectivul specific: „Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine  publică 

executate de inspectorat”. 

Activitatea - Propuneri de modificare și completarea cadrului normativ ce 

reglementează activitatea structurilor de ordine publică, precum și consolidarea 

capacității de management al tipurilor de risc la adunări publice, s-a materializat astfel: 

- au fost formulate propuneri pentru actualizarea actelor normative cu incidență în 

activitatea specifică, pentru modificarea Legii nr. 60 din 23.09.1991 privind organizarea 

și desfășurare adunărilor publice și pentru modificarea/completarea Ordinului MAI nr. 

S/72/2018. 

Activitatea - Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și 

executarea misiunilor de ordine publică, s-a materializat astfel: 

 - au fost executate 878 misiuni de asigurare a ordinii publice; 

- au fost emise 623 de ordine și dispoziții ale inspectorului șef. 

 Activitatea - Participarea în cadrul grupurilor de lucru sau emiterea punctelor de vedere 

în legătură cu proiectele de acte normative cu incidență în domeniul ordinii și siguranței 

publice, s-a materializat astfel: 

- s-a constituit un grup de lucru la nivelul unității pentru formularea de propuneri 

legislative pentru modificarea Legii nr. 550/2004, Legii nr. 60/1991, Legii nr. 61/1991, 

Legii nr. 333/2003, Hotărârii de Guvern nr. 301/2012; 

- s-au constituit două grupuri de lucru la nivelul unității pentru formularea de propuneri 

legislative pentru modificarea Legii nr. 60/1991. 

Activitatea - Realizarea unei estimări judicioase a efectivelor necesare pentru 

executarea misiunilor în situația solicitărilor de efective în sprijin sau pentru preluarea 

misiunilor, s-a materializat astfel: 

- au fost aprobate de I.G.J.R. un număr de 80 note-raport pentru solicitarea de efective 

în sprijin sau preluarea integrală a unor misiuni de către Gruparea de Jandarmi Mobilă 

Tîrgu Mureș. 

Activitatea - Participarea la executarea de controale tematice și inopinate pe segmentul 

ordinii publice, s-a materializat astfel: 

- au fost executate 94 controale inopinate în dispozitivele de ordine publică 

Activitatea - Punerea în aplicare a dispozițiilor/ planurilor de măsuri/ concepțiilor de 

acțiune în domeniul ordinii publice transmise de eșalonul superior, s-a materializat 

astfel: 

- au fost emise 198 dispoziții pentru executarea misiunilor, 10 planuri de măsuri și 2 

planuri de acțiune integrată elaborate în baza planurilor de măsuri/acțiune, dispozițiilor 

eșalonului superior. 
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Activitatea - Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind 

domeniul ordinii și siguranței publice, precum și organizarea și coordonarea de convocări 

și ședințe de pregătire în domenii de interes, s-a materializat astfel: 

- personalul cu funcții de conducere a participat la 54 şedinţe tactice care vizează 

evaluarea situaţiei operative, disfuncţionalităţile apărute în activitățile executate, 

schimbul de date şi informaţii de interes operativ, precum şi iniţierea, organizarea şi 

desfăşurarea de acţiuni/activităţi comune. 

Obiectivul specific: „Asigurarea eficienței activității de prevenire și combatere a 

faptelor antisociale, prin corelarea acțiunilor executate în concordanță cu 

infracționalitatea stradală înregistrată în analizele elaborate”. 

Activitatea - Întocmirea de materiale privind  activitățile desfășurate pe linia prevenirii 

și combaterii faptelor antisociale și rezultatele obținute (analize, sinteze, informări, 

studii, prognoze, statistici, grafice, etc.), s-a materializat astfel: 

- au fost elaborate 57 analize și 25 informări privind activitățile desfășurate pe linia 

prevenirii și combaterii faptelor antisociale și rezultatele obținute și 113 de ordine și 

dispoziții. 

Activitatea - Coordonarea și monitorizarea activităților de constatare / sancționare a 

faptelor de natură penală/ contravențională, precum și verificarea rapoartelor întocmite 

cu această ocazie precum și creșterea prezenței în zonele publice cu potențial 

criminogen, instituții de învățământ, mediu rural și silvic, s-a materializat astfel: 

 - au fost întocmite 76 rapoarte, cu ocazia constatării faptelor de natură penală; 

  -au fost constatate 94 infracțiunii și 1.366 contravenții. 

 Activitatea - Coordonarea, sprijinul și îndrumarea activității de punere în executare a 

mandatelor de aducere, s-a materializat astfel: 

 - au fost puse în executare 208 mandate de aducere; 

 - au fost transmise către Gruparea de Jandarmi Mobilă Tîrgu Mureş 82 mandate de 

aducere. 

Activitatea - Coordonarea activităților preventiv-educative desfășurate de personalul   

I.J.J.Mureş, s-a materializat astfel: 

- au fost desfășurate un număr de 55 activităţi preventive, din care 3 pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, 40 cu ocazia desfășurării competițiilor 

și jocurilor sportive și 12 în instituțiile de învățământ, cu ocazia deschiderii anului școlar 

2020 – 2021. 

Activitatea - Participarea la executarea de controale tematice, controale inopinate și 

acțiuni de sprijin și îndrumare vizând activitatea de prevenire și combatere a faptelor 

antisociale desfășurată de personalul I.J.J.Mureş, s-a materializat astfel: 

 - au fost executate 18 controale inopinate/activități de sprijin și îndrumare în 

dispozitivele de ordine publică. 

 Obiectivul specific: „Asigurarea capacității operaționale a structurilor de 

intervenție antiteroristă și acțiuni speciale.”. 
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Activitatea - Propuneri de modificare și completare a cadrului normativ ce 

reglementează activitatea structurilor de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale, s-

a materializat astfel: 

 - au fost formulate propuneri de modificare a proiectelor procedurilor de sistem privind 

protecția personalului MAI. 

Activitatea - Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind 

prevenirea și combaterea terorismului, s-a materializat astfel: 

 - nu au fost organizate seminarii, conferințe, întâlniri de lucru. 

Activitatea - Identificarea eventualelor neajunsuri care pot afecta timpul de răspuns a 

structurilor antiteroriste și de acțiuni speciale și inițierea demersurilor pentru 

soluționare, precum și reducerea timpului mediu de răspuns și creșterea calității de 

intervenție de ordine publică, antiteroristă și contrateroristă, s-a materializat astfel: 

  - au fost întocmite două informări, în care au fost prezentate greutățile, neajunsurile 

și problemele întâmpinate în activitățile și misiunile executate de către structurilor 

antiteroriste și de acțiuni speciale. 

 

    VI. DIRECȚII DE ACȚIUNE, PROGRAME, SUBPROGRAME. 

    Principalele direcții de acțiune pentru creșterea performanței în anul 2021: 

 creșterea calității instrumentelor de planificare a misiunilor pentru stabilirea 

unui raport optim între resursele umane, logistice și financiare alocate, în funcție de 

volumul și complexitatea activității și rezultatele așteptate; 

 sensibilizarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la necesitatea 

promovării rolului activ al acestora (colaborarea cu instituția Jandarmeriei) în scopul 

asigurării climatului de ordine și siguranță publică; 

 îmbunătățirea capacității de prevenire, investigare și combatere a faptelor 

antisociale; 

 creșterea capacității de intervenție și a mobilității structurilor de ordine și 

siguranță publică, în vederea asigurării unei reacții rapide și eficace în cazul 

producerii unor situații speciale sau de criză; 

 întărirea cooperării și a schimbului de informații cu structurile din cadrul 

Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, prin 

dezvoltarea unor parteneriate şi schimburi de experienţă cu acestea. 

 

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DESFĂŞURATE DE DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 

TÂRGU MUREŞ ÎN ANUL 2020 

În conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliției locale, ale HG 

1332/2010privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale, precum și a celorlalte acte normative care conferă atribuții specifice 

în domeniile stabilite de legiuitor, Direcţia Poliţia Locală Târgu Mureş a acționat, în 
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cursul anului 2020, prioritar în vederea implementării măsurilor optime pentru 

funcţionarea unei structuri de poliţie moderne, democratice.Scopul principal avut în 

vedere l-a constituit respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale prin exercitarea actului 

de autoritate poliţienească, precum şi aplicarea întocmai a legilor, hotărârilor 

legislativului local și dispozițiilor primarului Municipiului Târgu Mureș. 

Poliţiştii locali au acţionat cu discernământ, profesionalism şi obiectivitate prin 

asumarea riscurilor şi responsabilităţilor ce decurg din îndeplinirea, cu succes, a 

misiunii esențiale, aceea de a fi în slujba cetăţeanului. 

      Cap.I.  

Nivelul de încadrare cu personal şi managementul resurselor umane 

Organigrama Direcţiei Poliţia Locală, aprobată prin HCLM nr. 185 din 30 mai 2019 

prevede 140 de funcții, dintre care 128 de execuție şi 12 de conducere. Situaţia 

încadrării cu personal la începutul anului 2020 era următoarea: 

- din 128 de posturi de execuţie sunt ocupate 119 ( 9 posturi vacante); 

- din 12 posturi de conducere sunt ocupate 12. 

 

Graficul  încadrării cu personal la începutul anului 2020 

 

Pe parcursul anului s-au produs modificări privind nivelul de încadrare cu personal, 

astfel, 3 posturi de execuţie au fost ocupate  prin  scoaterea lor la concurs. 

Prin urmare,  la data de 31 decembrie 2020,  situaţia este următoarea : 

- din 128 de posturi de execuţie sunt ocupate  122 ( 6 posturi vacante); 

- din 12 posturi de conducere sunt ocupate 12 . 
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Graficul  încadrării cu personal la 31.12.2020 

În baza rapoartelor întocmite de şefii de birouri, 8 polițişti locali au fost sancţionaţi cu 

„avertisment scris”din cauza unor deficienţe manifestate în executarea sarcinilor de 

serviciu. 

Activitatea de instruire şi pregătire profesională a personalului s-a desfăşurat zilnic, la 

intrarea în serviciu, şi lunar, conform unei tematici stabilite şi aprobate de conducerea 

executivă la începutul anului, în paralel cu verificarea şi testarea trimestrială din punct 

de vedere al cunoştinţelor profesionale şi juridice.  

     Instruirea și pregătirea profesională au vizat, în principal: 

   - Legea nr. 155/2010, a poliţiei locale; 

- Regulamentul cadru nr. 1332/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

poliţiei locale; 

 - Codul de etică şi conduită profesională a funcţionarilor publici, aprobat prin Dispoziţia 

nr.2684/27.11.2019; 

- prevederile legale privind asigurarea ordinii şi liniştii publice,  siguranţa rutieră; 

 - conştientizarea şi pregătirea agenţilor pentru urgenţe la nivel local, precum şi 

managementul dezastrelor; 

- cunoaşterea în detaliu a Hotărârilor de Consiliu Local ale căror prevederi sunt 

tangente activităţii specifice. 

    Cap.II. Serviciul Ordine și Liniște Publică 

Prioritatea Serviciului  Ordine și Liniște Publică, pentru anul 2020, a constituit-o 

implementarea măsurilor optime având ca scop principal respectarea drepturilor și 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevenirea şi descoperirea faptelor 

antisociale, precum şi aplicarea întocmai a legilor, hotărârilor legislativului local și 

dispozițiilor primarului Municipiului Târgu Mureș. 
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 II.A. Structura de personal  

Serviciul de Ordine și Liniște Publică este organizat după cum urmează: 

-efectiv aprobat conform organigramei și încadrat – 63 cadre, compus din: 

- 5 posturi de conducere: 

- 1 șef serviciu; 

- 4 șef birou – 3 birouri O.P. și 1 birou de intervenție;  

- 58 posturi de execuție: 

- 36 polițiști locali cu studii medii; 

- 22 polițiști locali cu studii superioare 

 II.B Activitatea Serviciului OP 

Organizare dispozitiv și activități 

Serviciul de Ordine și Liniște Publică a executat, zilnic, misiuni de patrulare în medie cu 

10 patrule pedestre și mobile de intervenție, respectiv 9 șefi de zonă (în primul 

trimestru), după cum urmează: 

- 8 patrule pedestre; 

- 2 patrule mobile de intervenție; 

- 9 șefi de zone în cartiere. 

Până în data de 16.03.2020 s-a continuat activitatea în cele 9 posturi din cartierele 

Rovinari, Băneasa, Mureșeni, Dîmbu Pietros, Tudor, Valea Rece, 7 Noiembrie, Aleea 

Carpați, Unirii și zona centrală. 

O atenție deosebită a fost acordată cartierelor Valea Rece și Belvedere unde, prin 

patrulările permanente pedestre și mobile, s-a reușit diminuarea semnificativă a 

activităților antisociale, fiind aplicate sancțiuni contravenționale unor persoane care nu 

au respectat normele legale privind „lăsarea animalelor în libertate ori fără 

supraveghere”, „căutarea în orice fel de recipient de depozitare a deșeurilor”, „crearea 

de rampe clandestine de resturi vegetale ori provenite din demolări” etc., precum și 

stoparea furturilor de material lemnos din pădurea limitrofă cartierelor respective, 

aparținând municipalității. 

 

Interceptarea și legitimarea unei persoane     Persoane care apelau la mila publică 

O constantă a activității a constituit-o prevenirea și combaterea cerșetoriei, fiind 

depistate 98 persoane care apelau la mila publicului, sancționate potrivit legii.  

Pe lângă activitatea zilnică de patrulare, cadrele serviciului au participat la 12 

manifestări publice și au asigurat desfășurarea, în condiții de siguranță, a unor activități 

edilitar-gospodărești (asfaltări, intervenții de urgență), activități de prevenție etc.  

Patrulele mobile și pedestre au acordat în permanență sprijin echipelor Serviciului de 

Gestionare a Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj, care au reușit prinderea și internarea a 



 
 
 

AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA MURES 

~ 36 ~ 
 

35câini ce puteau prezenta un pericol pentru cetățenii orașului, dar și echipelor 

specializate din cadrul Serviciului Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi în activitatea de 

toaletare a arborilor și arbuștilor. 

În același timp, au fost predați pe bază de proces-verbal, în vederea internării la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, un număr de 

25minori care cerșeau în diferite locuri publice din municipiu, unii dintre ei prezentând 

urme de violență domestică. 

Un număr de 6  cadre ale Serviciului Ordine și Liniște Publică au fost implicate în 

activitatea de punere în aplicare a prevederilor ,,Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor și Zonelor de 

Staționare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului 

Târgu Mureș”, concretizată prin întocmirea a 9.876 procese-verbale de sancționare 

contravențională, suma stabilită fiind de 1.971.220 lei. 

Activitatea Biroului Intervenție 

În această perioadă, angajații biroului au fost angrenați și în alte activități 

complementare celor de menținere a ordinii și liniștii publice, respectiv: 

            - acțiuni de depistare a persoanelor fără adăpost pe raza unității administrativ 

teritoriale, fiind găsite 31persoane care au fost identificate și predate pe bază de proces 

verbal la Azilul de noapte; 

           - în 8 situații au însoțit angajații SC Electrica SA, cu ocazia acțiunilor desfășurate 

în scopul depistării persoanelor care s-au racordat ilegal la rețeaua electrică pe str. 

Valea Rece; 

           - aducerea la îndeplinire a unor acte procedurale, în acest sens fiind comunicate 

contravenienților aflați pe raza municipiului 135 procese-verbale primite de la alte 

poliții locale din țară. De asemenea, au fost aduse la îndeplinire 72 acte procedurale 

având ca emitenți organele de urmărire penală și instanțele de judecată, iar 65 emise de 

executori judecătorești; 

- la solicitarea controlorilor SC Siletina SA, 15 pasageri au fost sancționați 

contravențional întrucât au fost surprinși pe mijloacele de transport în comun fără a avea 

asupra lor bilet sau legitimație de călătorie; 

 Alte 82 persoane au fost sancționate contravențional întrucât au fost surprinse pe 

mijloacele de transport în comun fără a avea asupra lor masca de protecție prevăzută de 

legislația pe linie de Covid-19.   

Agenții biroului au participat la asigurarea măsurilor de menținere a ordinii publice la 

mai multe manifestări derulate pe raza municipiului Târgu Mureș, respectiv acțiuni de 

protest, religioase, comemorative sau de altă natură. 

În intervalul analizat, 17 persoane implicate în activități ce întruneau elementele 

constitutive ale unor infracțiuni au fost predate, conform procedurilor legale, cadrelor 

serviciilor specializate din Poliția Municipiului Târgu Mureș, competente în cercetarea și 

stabilirea stării de fapt. Pe aceeași linie, polițiștii locali aflați în patrule mixte și-au adus 

aportul la depistarea a36 infracțiuni (loviri și alte violențe, tâlhării, trafic de valută 

falsă, spargeri de locuințe sau auto, furt din avutul privat, conducere sub influența 

băuturilor alcoolice etc). 
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Cadrele Serviciului OP au aplicat, în perioada evidențiată, 8.455 sancțiuni 

contravenționale, din care:  

 - 790 pentru nerespectarea prevederilor H.C.L. nr.197/2007 referitoare la 

„aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare și asigurare a 

dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din municipiul Târgu Mureș”; 

 - 303 pentru încălcarea normelor H.C.L. nr.200/2019 referitoare la „stabilirea 

unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de 

igienă și înfrumusețare a municipiului Târgu Mureș”; 

 - 261 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.61/1991, pentru „sancționarea 

faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice”; 

 - 4.636 pentru nerespectarea HCL  nr. 231/2017 privind Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor și 

Zonelor de Staționare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al 

Municipiului Târgu Mureș, 

- 2.465 pentru încălcarea altor norme, cum ar fi Legea 55/2020 privind 

combaterea pandemiei de Covid-19, OM nr.3/2020 având același subiect etc.  

 

Situația cu procesele verbale încheiate pe categorii de acte normative 

Din punct de vedere operativ, pregătirea, îndrumarea, instructajul și controlul 

polițiștilor locali sunt asigurate permanent de către șefii de schimb, șefii de birouri și 

șeful serviciului, principala atribuție fiind coordonarea și îndrumarea patrulelor în 

executarea serviciului, concomitent cu informarea conducerii instituției despre toate 

evenimentele sau problemele apărute.  

Având în vedere Decretul nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordinul nr .44/2020, prin care Poliția 

Română conduce operațional, prin inspectoratele de poliție județene, polițiile locale. În 

acest sens, începând cu data de 19.03.2020, Direcția Poliția Locală a intrat în 

coordonarea operațională a I.P.J.Mureș. De la acea dată, structura noastră a fost 

angrenată în acțiuni zilnice alături de celelalte instituții de ordine publică, care vizau: 
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verificarea persoanelor izolate sau carantinate, verificări în piețe agroalimentare, zone 

de agrement, terase, mijloace de transport în comun, monitorizarea unor imobile și zone 

carantinate (Valea Rece, Unirii, Budiului, str.   8 martie etc.). Rezultatul acestor acțiuni 

s-a materializat în întocmirea unui număr  de 141 procese verbale în valoare de 

282.000lei, conform O.M. nr 3/2020, și 703procese verbale în valoare de 72050 lei, 

conform Legii55/2020. Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea normelor 

legale privind pandemia de Covid-19.  

Pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică, precum și pentru 

prevenirea și gestionarea situațiilor de risc care pot apărea în contextul răspîndirii noii 

forme de Coronavirus SARS-COV 2, începând cu data de 14.09.2020 s-a impus acționarea 

în sistem integrat cu Poliția municipală, fiind create patrule mixte.  

 

Cap.III. Biroul Dispecerat şi Supraveghere Teritorială 

În perioada de referinţă, cadrele BDST şi-au desfăşurat după cum urmează: 

- 5 agenţi ofiţer de serviciu; 

- 5 agenţi în cadrul Dispeceratului Integrat de Urgenţă „112”; 

- 5 agenţi în cadrul Dispeceratului propriu; 

- 9 agenți responsabili de cartiere. 

 

Activitatea biroului s-a desfăşurat conform planificării zilnice, aprobate de către 

directorul executiv, avizate de către șeful de serviciu şi întocmite de către şeful de 

birou. 

 

Ofițerii de serviciu  

 

Sesizări telefonice primite la sediul instituţiei 

 

În intervalul de timp menționat au fost preluate 9.384 sesizări, un număr important 

dintre acestea, respectiv 2.949 fiind reclamații telefonice ale cetățenilor la postul 

telefonic aflat la camera ofițerului de serviciu, în timp ce 6.435 au fost redirecționate 

de către Dispeceratul Integrat de Urgență „112” sau au rezultat în urma constatărilor 

cadrelor deplasate în teren. De asemenea, au fost primite 581sesizări din partea 

cadrelor instituţiei aflate în 

timpul liber. 
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                      Grafic cu situaţia sesizărilor 

Persoanele care s-au prezentat la sediul Direcției Poliția Locală, după orele de program, 

au fost îndrumate şi consiliate în vederea soluţionării problemelor cu care s-au 

confruntat. Accesul în instituţie, pe timpul programului, a fost asigurat cu respectarea 

strictă a prevederilor legale şi a dispoziţiei conducerii profesionale.  

Menţionăm faptul că atât efectuarea schimbului ofiţerilor de serviciu, cât şi predarea-

primirea materialelor aflate în dotare s-a efectuat fără probleme deosebite. Ofiţerii de 

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

furnizorii de servicii (Electrica, E.ON GAZ, Aquaserv, Sylevy Salubriserv etc.),  solicitând  

intervenţia  acestora ori  de câte ori a fost nevoie. 

 

Dispeceratul Integrat de Urgență „112” 

 

Înregistrarea reclamaţiilor 

 

Agenţii din cadrul dispeceratului  au înregistrat 1.785sesizări telefonice care  au fost 

repartizate spre soluţionare poliţiştilor locali aflaţi în teren, iar imaginile surprinse de 

camerele video amplasate pe domeniul public au avut un rol esenţial în soluţionarea a 

754 evenimente produse, cum ar fi:parcări neregulamentare,blocări căi de acces, 

cerșetori identificați pe domeniul public, etc. 

În cadrul acestui dispecerat polițiștii locali monitorizează 12 camere de supraveghere 

mobile și 20 de camere video fixe. 

  Dispeceratul propriu  

 

 

Identificări persoane 

 

În intervalul 01.01 – 31.12.2020, agenţii din cadrul dispeceratului au efectuat verificări 

cu privire la 11.741 persoane, respectiv 13.702 autoturisme, iar structurile de siguranţă 

rutieră, intervenţie şi ordine publică au fost dirijate la un număr de 1.523 evenimente, 

precum: autoturisme parcate neregulamentar, distrugeri ale dotărilor stradale sau 

practicarea cerşetoriei, surprinse de cele 77 camerele video de supraveghere 

monitorizate la acest nivel. 
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Prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a imaginilor surprinse de camerele 

de supraveghere s-a făcut cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului U.E. nr. 

679/27.04.2016, intrat în vigoare în luna mai a anului 2018,  fără a fi consemnate abateri 

pe această linie. 

Responsabilii de cartiere 

 

 

 

Activități de ordine publică 

Responsabilii de cartiere au derulat, în principal, activități de menținere a ordinii și 

liniștii publice în zonele repartizate, au executat serviciul în patrule mixte împreună cu 

lucrători din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș și au participat în dispozitive de 

menținere a ordinii publice. În intervalul de referință, au fost întocmite 2.355 procese-

verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, fiind stabilite amenzi în cuantum 

de 459.830 lei, din care s-au încasat până la finalul anului 68.120 lei.  

În baza prevederilor HCL nr. 231/2017(M), pe linia asigurării respectării regimului 

parcărilor cu plată pe domeniul public aparținând municipiului, s-au efectuat verificări 

în vederea dispunerii măsurilor legale în 12.397 situații când s-a constat nerespectarea, 

de către conducătorii auto, a prevederilor legale. 

Pe lângă aceste activităţi, responsabilii de cartier au ţinut în permanenţă legătura cu 

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

proprietari, administratorii unităţilor comerciale de pe raza de competenţă, contribuind  

la soluţionarea operativă a problemelor înregistrate. 

De asemenea, cadrele biroului au participat la asigurarea unor măsuri pe linia 

menținerii ordinii publice la  5 școli de pe raza municipiului Târgu Mureș. 

În conformitate cu prevederile art. 11, lit. a) din Legea nr. 155/2010, în domeniul 

evidenței persoanei, au fost invitate peste 3.000 de persoane care aveau actele de 

identitate expirate sau au împlinit 14 ani și nu au depus diligențele necesare pentru 

eliberarea C.I. 

Cap.IV. Biroul Siguranță Rutieră 

 Biroul Siguranță Rutieră funcționează ca o structură a Direcției Poliția Locală a 

Municipiului Târgu Mureș din care fac parte lucrători cu experiență în exercitarea 

atribuțiilor privind circulația pe drumurile publice, echipați cu uniforme specifice și care 

compun echipajele celor 2 autospeciale din dotare.  

Structura flexibilă a biroului, sistemul de comunicații și nu în ultimul rând cooperarea 

prin dispecerat permit o adaptare rapidă a activității, în funcție de condițiile de 

moment, încât orice problemă apărută să fie soluționată cu maximă eficiență. 

 În anul de referință, biroul a funcționat cu 22 lucrători și un șef de birou, iar din totalul 

lucrătorilor, 1 agent a deservit Compartimentul Pază Obiective Transport Valori, 2 agenți 
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și-au efectuat activitatea la Serviciul logistic, juridic și relații cu publicul, iar 4 polițiști 

locali conform programării Serviciului Ordine Publică.  

Activitatea profesională 

 În perioada analizată, lucrătorii Biroului Siguranță Rutieră au acționat (în baza analizei 

operative), pentru înlăturarea principalelor cauze generatoare de blocaje rutiere, 

descoperirea și sancționarea fermă a încălcărilor legii, fiind desfășurate activități de 

depistare, sancționare și responsabilizare a conducătorilor de autovehicule care opresc, 

staționează, parchează necorespunzător pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș. 

În acest sens, s-au avut în vedere artere rutiere cu trafic mai intens (stăzile Călărașilor, 

Sinaia, Gheorghe Doja, Cuza Vodă, Voinicenilor, Gheorghe Marinescu, Mihai Viteazul, 

Alexandru Papiu Ilarian, Cutezanței, 22 Dec.1989 și Livezeni, B-dul 1 Dec 1918 și P.ța 

Republicii). 

Totodată, au fost monitorizate străzile Tudor Vladimirescu, Verii, Körösi Csoma Sándor, 

Crizantemelor, Mihai Eminescu, Revoluției, Voinicenilor, Înfrățirii, Brăila, Calea 

Sighișoarei și Mărăști, respectiv zona centrală a municipiului, prin acțiuni specifice pe 

linia nerespectării semnificației indicatoarelor „Oprirea interzisă” și „Staționarea 

interzisă”, în special referitor la cei ce staționează pe trecerile pentru pietoni sau 

înaintea acestora, expunând astfel participanții la traficul rutier la posibile accidente. 

 La solicitarea Penitenciarului Târgu Mureș, în zilele de marți și joi s-a asigurat sprijin de 

specialitate autospecialei instituției, în vederea facilitării accesului acesteia pe  străzile 

Justiției, Retezatului și Franz Liszt.   

 Pe linia prevenirii accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, în perioada în 

care au frecventat cursurile, agenții BSR au fost prezenți în preajma unităților de 

învățământ (Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert”, Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuși”, Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, Colegiul Național Pedagogic 

„Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „Europa”, Școala Gimnazială „Dacia”), cu un 

echipaj auto, prin  patrulare zilnică, cu precădere la orele de intrare și ieșire a elevilor 

de la cursuri. 

 De asemenea, s-au efectuat 6 acțiuni preventiv-educative pentru disciplinarea  

pietonilor, conducătorilor de biciclete, trotinete și autovehicule, după cum urmează: 

- 13.01-17.01.2020, pentru nerespectarea semnificației indicatorului rutier „Accesul 

interzis”, însoțit de panoul adițional„Cu excepția riveranilor”,instalat la intrarea curții 

interioare a imobilului nr. 4 de pe str. Tineretului, context în care au fost întocmite 4 

invitații auto, fiind avertizați verbal doi conducători auto, cu recomandarea să respecte 

legislația rutieră în vigoare;  

- 17.02-19.02.2020, privind conducătorii auto care nu respectă legislația rutieră ce 

reglementează circulația autovehiculelor în zona pietonală, situată pe str. Decebal cu 

ieșire în str. Burebista din cartierul Unirii, context în care au fost aplicate 

21avertismente verbale; 

- 02-04.06.2020, respectiv 20-24.11.2020, privind conducătorii auto care nu dețin 

„Autorizație de liberă trecere”, pe segmentul de drum al străzilor Dorobanților, 

Pomilor și Mărului; 
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- 20-24.11.2020, privind conducătorii auto care staționează neregulamentar pe str. Bega, 

context în care au fost întocmite 6 procese verbale; 

 În perioadele 05.02-03.03.2020, 12-14.10.2020, 22-23.10.2020 și 03- 04.11.2020  s-a 

desfășurat campania de responsabilizare a participanților la traficul rutier, prin aplicarea 

a 221 fluturași cu un text preventiv-educativ pe parbrizul autovehiculelor staționate 

neregulamentar. 

 Au fost organizate 5acțiuni preventiv educative în zona Platoul Cornești pentru 

disciplinarea conducătorilor de motociclete off-road și ATV-uri, care pătrund în pădure. 

Zilnic, au fost monitorizate locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, fiind 

luate măsuri de sancționare-contravențională a 16 conducători auto, în timp ce 28 au 

fost avertizați în scris sau verbal. 

 Agenții BSR au asigurat perimetrul în 189 cazuri de accidente soldate cu victime și 

distrugeri stradale, paza locului acestora și luarea primelor măsuri ce s-au impus pentru 

conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor, acordând sprijin pentru 

asigurarea traficului rutier pe perioada cercetării la fața locului, de către echipa 

operativă din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș, conform prev. art. 7 lit. g) și f) din 

Legea Poliției Locale nr. 155/ 2010. 

 De asemenea, cadrele biroului au fost angrenate, zilnic, în activități de dirijare și 

supraveghere a traficului rutier ca urmare a lucrărilor executate la podul peste râul 

Mureș, precum și în intersecțiile importante ale municipiului Târgu Mureș, respectiv în 

alte zone în care s-au efectuat diferite lucrări de reabilitare a tramei stradale. 

 Toate aceste activități au avut la bază Protocolul de Colaborare cu Poliția Municipiului 

Târgu Mureș – Biroul Rutier, menite să asigure fluidizarea circulației și combaterea 

indisciplinei în trafic, în limita competențelor. În afara perioadelor de dirijare/fluidizare, 

efectivele de polițiști locali s-au deplasat pe traseele stabilite de patrulare, pentru 

constatarea și sancționarea abaterilor de la normele de circulație rutieră. 

Pentru prevenirea și mai ales pentru recuperarea daunelor materiale produse dotărilor 

stradale în urma accidentelor ușoare de circulație, s-au luat măsuri de depistare a 

șoferilor care au produs asemenea fapte, fiind informat Biroul Rutier al Poliției 

Municipiului Târgu Mureș, pentru a le întocmi procese verbale de contravenție, înaintate 

ulterior în copie serviciilor din cadrul primăriei pentru recuperarea prejudiciului. 

 

 

 

Totodată, au fost luate măsuri de constatare și sancționare a participanților la traficul 

rutier care au încălcat prevederile actelor normative în vigoare (opriri, parcări, 

staționări neregulamentare, accesul interzis, nerespectare tonaj, pietoni, bicicliști), 

aplicându-se, în acest sens, 1.225sancțiuni contravenționale, din care 534 cu 

avertisment. 
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 Aceste scăderi au fost cauzate de apariția noii forme de Coronavirus SARS-COV-2, în 

sensul că efectivele BSR au trecut în coordonarea operațională a Poliției Române, fiind 

implicate în acțiuni specifice pe linia prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de 

COVID-19. 

Administrația Domeniului Public și Direcția Tehnică au fost beneficiarii a 64 note 

interne, din care 32 se referă la accidentele rutiere soldate cu distrugerile unor bunuri 

aparținând domeniului public și privat al municipiului (stâlpi de iluminat public, 

indicatoare rutiere, garduri metalice pentru protecția pietonilor, copaci ori pomi 

ornamentali, jardinierele florale, stâlpișori de demarcație a benzilor, balize din P.V.C., 

panou de orientare și parapet metalic longitudinal), iar prin conținutul celorlalte 32 

adrese s-au solicitat unele măsuri de sistematizare rutieră. 

 Șeful de birou a reprezentat structura Siguranță Rutieră la 6ședințe în cadrul Comisiei 

de Circulație, respectiv 7 ședințe în Comisiile de avizare. 

 Tot în intervalul supus analizei, au fost publicate un comunicat de presă  și două postări 

referitoare la auto abandonate și fără stăpân, pe rețeaua de socializare Facebook. 

 În perioada de referință au fost înregistrate 198 sesizări de la persoane fizice, juridice, 

societăți comerciale, O.N.G.-uri, care au fost rezolvate operativ, oferindu-se răspuns, în 

scris, petiționarilor cu măsurile luate. 

S-au întocmit și transmis un număr de 15 adrese Inspectoratului de Poliție Județean 

Mureș - Serviciul Rutier precum și Biroului Rutier din cadrul Municipiului Târgu Mureș, 

prin care s-au solicitat informații despre unele accidente rutiere din care au rezultat 

pagube materiale produse Municipiului Târgu Mureș, ori despre posesorii unor 

autoturisme cu numere străine de înmatriculare, abandonate pe diferite străzi ale 

orașului. 
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 Totodată, au fost întocmite un număr de 10 adrese către Camera Notarilor, Camera 

Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș și Administrația 

Finanțelor Publice Târgu Mureș, prin care s-au solicitat informații în legătură cu anumite 

mașini abandonate pe domeniul public, respectiv dacă sunt sub sechestru sau nu și dacă 

s-a făcut succesiune de către moștenitori.  La toate acestea  am primit răspunsuri în 

termenele legale, ceea ce denotă o bună colaborare între instituții.   

 Referitor la documentarea activităților prevăzute de legea penală, cu toate că această 

activitate nu este de competența Biroului Rutier, în perioada menționată  au fost 

depistate 21 (15 împreună cu agenții Biroului Rutier) fapte penale,  fiind predate 6 

persoane cadrelor specializate de la nivelul Poliției Municipiului Târgu Mureș - Biroul 

Rutier, competente în vederea stabilirii stării de fapt și de încadrare juridică. 

 Polițiștii locali au mai verificat un număr de 326 autorizații de liberă trecere, care se 

aflau în posesia conducătorilor auto ce executau transportul de materiale de construcții, 

controlându-se modul de respectare a traseelor, orelor și zilelor pentru care erau 

eliberate, iar în cazul a  42 conducători auto de mare tonaj au fost aplicate  sancțiuni 

contravenționale. 

 

Către Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi au fost transmise 12 note interne 

privind un număr de 4 accidente rutiere, urmate de distrugeri stradale ale patrimoniului 

local (pomi ornamentali, jardiniere florale etc.), respectiv 8 adrese referitoare la 

obturarea indicatoarelor rutiere în 100 de locații, fiind luate totodată și măsuri de 

deviere a traficului rutier și pietonal în 19 locații, cu ocazia activităților de toaletare a 

pomilor ornamentali ce se execută anual. 

Pe parcursul desfășurării programului „Curățenia  generală de primăvară - vară”, s-a  

coordonat și fluidizat circulația rutieră pe 28 străzi înguste, astfel încât operatorul de 

salubritate să poată ridica deșeurile în siguranță . 

O altă componentă a activității Biroului de Siguranță Rutieră a constat în acordarea 

sprijinului de specialitate S.C Electrica Serv, S.C Citadin S.A, S.C Insta Grup, S.C 

Hidroconstruct S.A, S.C Tracia S.A, S.C Astor S.A, S.C. Aquaserv S.A, S.C Valpet S.A 

prin devierea și dirijarea traficului rutier în vederea executării multiplelor lucrări care au 

afectat trama stradală, respectiv înlocuirea stâlpilor de iluminat, cablurilor electrice, 

ridicarea parapetelor din beton, lucrări de reparații la grilaje metalice, montare pavaj și 

aplicarea marcajelor rutiere pe străzile Petru Dobra, B-dul 1 Decembrie 1918, Gheorghe 

Doja, P-ța Trandafirilor, Înfrățirii, Călărașilor, Târgului, Calea Sighișoarei, Budiului, 

Bega, zona centrală, Voinicenilor, Godeanu, Dâmbu Pietros, Barajului, Tușnad, Liviu 

Rebreanu etc. 

Pe linia respectării Legii nr.421/2002 modificată, privind regimul juridic al vehiculelor 

fără stăpân sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului, au fost verificate un 

număr de 391 autovehicule declarate abandonate sau fără stăpân, fiind lăsate  un 

număr de 359 somații pe parbrizul acestora, din care 5 au fost ridicate. În 318 cazuri s-

a dat curs somațiilor, iar  proprietarii acestor autovehicule s-au conformat legii și au 

mutat mașinile de pe domeniul public, procedura continuând pentru celelalte 48 mașini. 
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 Pe linia respectării HCLM nr.89/30.04.2020 privind activitatea de ridicare, transport, 

depozitare, eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală care circulă neregulamentar pe 

străzile din Municipiul Târgu Mureș, au fost ridicate (indisponibilizate temporar) în 

condiții de siguranță, un număr de 9 atelaje. 

 

 

PREŞEDINTE   A.T.O.P. 

Consilier Județean 

 

 

 


