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1  Principalii indicatori de evaluare 

Evoluţia indicatorilor statistici înregistraţi în cursul acestui an la nivelul  
judeţului Mureş, se încadrează în general în trendul ce caracterizează situaţia operativă 
de la nivel naţional având totuşi şi anumite particularităţi. 

 
Astfel dacă la nivelul Poliţiei Române evoluţia macro-indicatorilor din cursul 

anului 2009 relevă o creştere a infracţionalităţii sesizate, cu 11%, comparativ cu 
perioada similară din anul precedent, la nivelul judeţului Mureş creşterea este de numai 
3%,  judeţul Mureş trecând de pe locul 10 (în anul 2008) pe locul 17 (în anul 2009) în 
clasamentul pe ţară  funcţie de volumul criminalităţii sesizate. (număr de infracţiuni 
raportat la 100.000 de locuitori. 

 Procentul  de rezolvare din total infracţiuni sesizate este de 56,74% faţă de 
42,55% cât este media naţională,  fapt ce poate fi apreciat în ansamblu ca  fiind pozitiv. 
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În ceea ce priveşte evoluţia infracţiunilor sesizate - pe genuri se observă  

creşterea numărului infracţiunilor de natură economico - financiară cu 2,60% (+69 
fapte) a celor de natură judiciară cu 4,4 % (+417 fapte). Scăderi  se înregistrează la 
infracţiunile de altă natură sesizate cu 0,16% (-9 fapte). 

În cursul anului 2009 au fost cercetate penal 6741 de persoane, cu 136 mai 
multe decât în anul precedent. Au fost reţinute cu propunere de arestare preventivă 366 
de persoane  iar pentru 130 dintre aceştia magistraţii au emis mandate de arestare 
preventivă. 
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Indicatorii care reflectă evoluţia şi tendinţele situaţiei operative în anul 2009 
comparativ cu aceiaşi perioadă a anului trecut, în cazul unor categorii de infracţiuni care 
au efect asupra sentimentului de siguranţă a cetăţeanului se prezintă astfel: 

• scade numărul faptelor de furt din locuinţe cu 0,1% . 
• scade numărul furturilor de şi din case de bani cu 50% 
• numărul faptelor de tâlhărie înregistrează scădere, cu 11%. 
• creşte numărul infracţiunilor constatate în flagrant cu 14%  
• scade numărul  infracţiunilor  de omor cu 40% şi tentativă de omor cu 29%; 
• scade numărul faptelor de furt din auto cu 8% ; 
• scade numărul infracţiunilor stradale sesizate cu 14%. 
• creşte numărul infracţiunilor privind încălcarea normelor de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice (Legea 61/1991) cu 9% 
 

2.  Criminalitatea contra patrimoniului 

În anul  2009 au fost sesizate 7.952  infracţiuni contra patrimoniului, cu 3% mai 
mult decât în perioada  similară 2008.  
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În cadrul infracţiunilor contra patrimoniului cu urmărirea penală începută, 

ponderea cea mai ridicată  de 81%,  o deţin furturile al căror număr este în scădere faţă 
de anul precedent, cu 397 fapte (-9%). 

Principalele genuri de furturi cu urmărirea penală începută sunt:  

§  furturi  din locuinţe …………………..597, în scădere cu…..261 fapte   (-30%); 

§  furturi  din societăţi comerciale ……...681, în creştere cu …223 fapte  (+49%); 

§  furturi  din autovehicule ……………..584, în scădere cu……76  fapte  (-12%); 

§  furturi  din buzunare, poşete, genţi…...116, în scădere cu …..59  fapte  (-34%); 

§       furturi  de auto ………………………....68, în creştere cu ……1  faptă   (+1%).  

3.  Infracţiunile contra persoanei 

Cu toate activităţile şi măsurile specifice întreprinse, indicatorii statistici arată că 
infracţiunile contra persoanei, au avut un trend uşor ascendent. Au fost sesizate 4.566 
infracţiuni contra persoanei (4.365 în 2008) ceea ce reprezintă o creştere de 201 
infracţiuni (+5%).  

 



 Creşterea în cazul acestei categorii de infracţiuni este influenţată de : 
o infracţiunile de vătămare corporală din culpă + 7% 
o lovirile sau alte violenţe      + 2% 
o şantaj        + 66% 
o infracţiuni privitoare la viaţa sexuală    + 14% 
 

Pozitiv este însă faptul că în cursul anului 2009 principalele genuri de 
infracţiuni grave s-au diminuat. Astfel s-au înregistrat scăderi la infracţiunile de 
omor, tentativă de omor, vătămare corporală gravă şi pruncucidere, nefiind 
înregistrate infracţiuni de tâlhărie urmată de moartea victimei şi viol urmat de 
moartea victimei. 
 La infracţiunile de omor, tentativă la omor, vătămare corporală gravă şi 
pruncucidere se înregistrează o scădere de 10 astfel de fapte comparativ cu anul 
precedent. 
          În toate cauzele apreciate ca fiind grave, lucrătorii de poliţie,  au acţionat cu 
responsabilitate şi împreună cu procurorii criminalişti de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Mureş, au reuşit identificarea autorilor şi documentarea activităţii. 

4. Criminalitatea economico–financiară 

Maniera de abordare a criminalităţii economico-financiare a constat în 
direcţionarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale grave, obiectivul prioritar de 
acţiune fiind menţinerea unui climat de legalitate în sfera afacerilor. S-a căutat să se 
implementeze idei precum: îmbunătăţirea gradului de specializare a ofiţerilor de 
investigarea a fraudelor; instrumentarea cazuisticii pe baza antreprizei criminale 
(identificarea zonelor de acţiune prin care se face importul ilegal şi a persoanelor ce-l 
realizează, a liniilor de producţie, ambalare şi depozitare clandestină, a filierelor de 
comercializare, stabilirea tuturor persoanelor participante la activitatea infracţională, 
găsirea şi indisponibilizarea fondurilor şi a bunurilor dobândite ca urmare a comiterii 
acestui gen de infracţiuni, în vederea împiedicării reluării ciclului infracţional); axarea 
activităţilor de constatare şi soluţionare pe calitatea actelor de procedură şi 
complexitatea cauzelor, urmate de o finalitate concretă a investigaţiei. 

În această perioada, ofiţerii de investigare a fraudelor au acţionat cu prioritate 
pentru:  
ü combaterea macrocriminalităţii economico financiare şi în special a evaziunii 

fiscale şi a fraudelor din domeniul bancar; 
ü combaterea traficului de alcool, tutun si produse contrafăcute; 
ü respectarea legalităţii şi identificarea cazurilor ilicite in domeniul achiziţiilor 

publice; 
ü protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene; 
ü protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială. 

 
În cadrul Planului de acţiune „POLIŢIA ÎN ALERTĂ”, au fost identificate două 

societăţi care au achiziţionat produse din spaţiul intracomunitar, în valoare de 
16.079.137 lei, fără să înregistreze în contabilitatea societăţilor documentele fiscale 
generate de aceste achiziţii şi fără să plătească TVA-ul aferent acestora, în valoare de 
2.567.257 lei. În ambele cazuri se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de evaziune fiscală. Tot în cadrul acestui plan de acţiune, s-a reuşit prinderea 
inculpatului P.G. care era cercetat în 6 dosare de urmărire penală pentru infracţiuni de 



evaziune fiscală, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a cauzat 
bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 1.000.000 euro, dosarul a fost 
declinat în favoarea DNA, Secţia Mureş, în cauză fiind întocmit rechizitoriu. 

 
    În cadrul activităţilor desfăşurate, la nivelul I.P.J. Mureş, au fost sesizate ,un 

număr de 2720 infracţiuni economico–financiare cu 3% mai mult decât în anul 
2008.  

Deşi per ansamblu numărul infracţiunilor economico financiare pentru care s-a 
început urmărirea penală a scăzut cu 9% (-150), s-au înregistrat creşteri la următoarele 
genuri de infracţiuni: 

- Legea cecului (Legea 59/1934)   +9% 
- Legea societăţilor comerciale (Legea 31/1990)  +16% 
- Infracţiuni de contrabandă  (+8)  +100% 
- Legea nr. 571/2003 ( Codul Fiscal)  (+24)  +200% 

De asemenea s-a început urmărirea penală pentru 398  infracţiuni de evaziune 
fiscală (faţă de 407 în 2008, -2% din care un număr de trei infracţiuni au cauzat fiecare 
în parte prejudicii de peste 500.000 euro. 

5.  Cooperare interinstituţională 

Având în vedere evoluţia fenomenului infracţional stradal, pentru stăpânirea 
acestuia cu mai multă eficienţă, s-au continuat activităţile din „Programul de măsuri în 
sistem integrat pentru prevenirea criminalităţii stradale”, program în care au fost 
atraşi ca parteneri Inspectoratul de Jandarmi Judeţean; Consiliul Judeţean Mureş şi 
Consiliile locale; Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; Inspectoratul Şcolar; Poliţia 
comunitară şi societăţile specializate de protecţie şi pază.   

Astfel, a fost întocmit Planul de cooperare dintre Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş şi a fost reactualizat 
principalul document prin care se realizează cooperarea interinstituţională în domeniul 
menţinerii ordinii şi siguranţei publice, respectiv Planul Unic de Ordine şi Siguranţă 
Publică al judeţului Mureş.  

În baza acestui document întocmit sub autoritatea Instituţiei Prefectului şi cu 
consultarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, se realizează întreaga cooperare 
dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Mureş, Brigada Mobilă de Jandarmi Tg. Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Mureş. 

6.  Criminalitatea  stradală  

Criminalitatea stradală constituie una dintre priorităţile poliţiei române, 
având în vedere impactul social deosebit pe care aceste fapte îl produc şi faptul că 
afectează sentimentul de siguranţă publică.  

La nivelul judeţului Mureş, analiza datelor subliniază faptul că furturile din 
autoturisme deţin ponderea cea mai mare a faptelor ce se comit în stradă, fiind în acelaşi 
timp şi principalul segment problematic al „străzii”.  Din aceste motive, prevenirea 
furturilor din autoturisme a fost stabilită ca prioritate locală pentru anul 2009, vizând în 
special municipiile Tg-Mureş şi Reghin, unde în anul 2008 aceste genuri de fapte au 
reprezentat 94% din acest segment de criminalitate. 



În consecinţă, s-a derulat, în cele două municipii, o campanie intensă de 
prevenire a furturilor din auto. Activităţile derulate au avut efecte pozitive, furturile din 
autoturisme situându-se în prezent pe un trend descendent. Problematica 
infracţionalităţii stradale a fost abordată punctual şi în cadrul altor acţiuni: Zilele 
Târgumureşene, „Vacanţă în siguranţă” -  Sovata, precum şi în Complexul Weekend 
din Tg-Mureş – „Asigură-ţi o zi frumoasă”. Nu în ultimul rând, prevenirea furturilor 
din autoturisme a constituit tema unei zile din Săptămâna Prevenirii Criminalităţii. 

Ca urmare a activităţilor desfăşurate în anul  2009, de către efectivele poliţiei de 
ordine publică, infracţionalitatea stradală, în special cea judiciară, sesizată, a 
cunoscut un trend descendent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008, respectiv de la 
1.109  la 959  (-150 fapte) reprezentând o scădere procentuală de -14% . 
 

 
La finele anului 2009 se constată o scădere a infracţionalităţii stradale cu 19% 

faţă de luna ianuarie 2009. 

7.   Criminalitatea în mediul rural 

Chiar dacă mediul rural din judeţul Mureş nu ridică probleme deosebite de 
criminalitate, numărul ridicat de comune/sate, precum şi diversitatea etnică a populaţiei, 
impun o abordare serioasă, particularizată, a infracţionalităţii de la sate. 

În urma analizării minuţioase a fenomenului infracţional, s-a evidenţiat faptul că 
infracţiunile care înregistrează cele mai ridicate valori în mediul rural sunt cele de lovire 
şi alte violenţe (cu predilecţie în zonele Reghin şi Târnăveni) şi furturile din locuinţă. În 
plus, consumul de alcool rămâne un factor favorizant al infracţionalităţii în mediul rural 
şi nu numai. 

În acest sens, alături de planurile de măsuri tematice puse în aplicare la nivel 
judeţean, sub coordonarea grupului de lucru s-au implementat 4  proiecte preventive. 
• PROIECTUL „ALCOOLUL ŞI CONSECINŢELE LUI” s-a adresat populaţiei 

din localitatea Tonciu – în special populaţiei şcolare - comuna Fărăgău; 
• PROIECTUL „MICII POLIŢIŞTI” Cristeşti – proiect pilot la nivel naţional, cu 

puternic impact în rândul comunităţii, urmăreşte implicarea elevilor în menţinerea 
climatului de siguranţă în şcoli; 

• PROIECTUL „SIGURANŢA SATULUI MUREŞEAN”, foaie de informare 
lunară, ce se distribuie gratuit în mediul rural 

• PROIECTUL „PROBLEMATICA VIOLENŢEI ÎN LOCALITATEA HODAC” 
– ce a vizat realizarea unei cercetări sociologice urmată de adoptarea măsurilor 
specifice la nivel local, pentru menţinerea siguranţei comunităţii; 



• SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII – ziua dedicată mediului rural a 
vizat multiple activităţi, în special cu implicarea tinerilor; 

8.   Delincvenţa juvenilă 

În această perioadă numărul infracţiunilor sesizate în incinta şcolilor a 
cunoscut o scădere semnificativă. Nu s-au înregistrat fapte prin care să fi fost afectat 
procesul de învăţământ sau să fi fost primejduită viaţa, integritatea corporală ori 
sănătatea elevilor sau cadrelor didactice. De asemenea a scăzut şi numărul infracţiunilor 
sesizate în afara şcolilor cu 52%. 

Acest segment al criminalităţii prezintă o importanţă deosebită, având în vedere 
consecinţele pe termen lung pe care le presupune. Judeţul Mureş se situează printre 
judeţele care nu prezintă o situaţie problematică în domeniu, trendul criminalităţii 
juvenile fiind unul descendent, ca şi în cazul infracţiunilor în care au fost implicaţi elevi. 

9. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER 

9.1   Activităţi de prevenire 
În ceea ce priveşte activitatea de prevenire în domeniul siguranţei rutiere, grupul 

de lucru constituit la nivel judeţean a stabilit direcţiile de acţiune în funcţie de 
concluziile rezultate în urma analizării dinamicii evenimentelor rutiere. Astfel, cele 10 
proiecte/campanii şi acţiunile punctuale au vizat principalele cauze ale accidentelor, 
precum şi existenţa a 4 puncte negre în traficul rutier mureşean (Cristeşti, Ungheni, 
Sângeorgiu de Mureş, Nadeş), dar şi aspecte conexe: implicarea conducătorilor auto 
aflaţi în tranzit, a vehiculelor cu 2 roţi într-un număr ridicat de evenimente rutiere grave, 
procentul ridicat al conducătorilor auto cu vechime mică în conducere, care au produs 
accidente, precum şi importanţa educaţiei rutiere de la vârste cât mai fragede. 

 
Pentru conştientizarea societăţii civile asupra necesităţii respectării regulilor de 

circulaţie, în anul 2009, s-au derulat următoarele proiectele locale: 
Ø PROIECTUL „EDUCAŢIE RUTIERĂ ÎN MEDIUL RURAL”, s-a adresat 

preşcolarilor de 5-7 ani, din judeţul Mureş, din localităţile situate la drumurile 
naţional-europene, având peste 1000 beneficiari; 

Ø PROIECTUL „PREŞCOLARII ŞTIU SĂ CIRCULE CORECT” – CONCURS 
NAŢIONAL adresat preşcolarilor de 5-7 ani, implementat în colaborare cu Grădiniţa 
„Voinicel” Reghin, Comisia UNESCO, Primăria Reghin şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Mureş;  

Ø PROIECTUL „NOI TE INFORMĂM, TU DECIZI!” adresat conducătorilor auto 
aflaţi în tranzit prin judeţul Mureş; 

Ø PROIECTUL „ÎNVAŢĂ SĂ CONDUCI PREVENTIV PENTRU VIAŢĂ!” adresat 
cursanţilor şcolilor de şoferi din judeţul Mureş; 

Ø PROIECTUL „ŞTIM SĂ ACORDĂM PRIORITATE VIEŢII” - concurs adresat 
elevilor Şcolii Generale „Emil Drăgan” din oraşul Ungheni (E60) 

Ø PROIECTUL „MOTOCICLISMUL NU ESTE TOCMAI O JOACĂ!” adresat 
conducătorilor de motociclete, cu puternic impact mediatic, în colaborare cu Clubul 
Moto Carpe Diem 2009 şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

Ø CAMPANIA „ATENŢIE LA PERICOLELE VIEŢII PE SCUTER!” – derulată la 
nivelul oraşelor Tg-Mureş, Sighişoara, Reghin, Sovata; 



Ø PROIECTUL „ÎNVAŢĂ SĂ CONDUCI PREVENTIV, PENTRU VIAŢĂ!” – 
adresat cursanţilor şcolilor de şoferi; 

Ø SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII – ziua dedicată siguranţei rutiere; 
Ø CAMPANIA “VACANŢĂ ÎN SIGURANŢĂ” – Sovata. 

9.2  Dinamica evenimentelor rutiere cu consecinţe grave 
În anul  2009, pe raza de competenţă a judeţului Mures s-au produs 185 

accidente grave (+1; +0,54%), soldate cu 87 persoane decedate (+13; +17,56%) şi 
133 rănite grav (-21; - 13,63%), comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2008. 
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Principalele 3 cauze generatoare de accidente rutiere grave, pe raza judeţului 

Mureş sunt:  
 

Ø indisciplina pietonală care a constat în traversările neregulamentare şi folosirea 
necorespunzătoare a părţii carosabile de către pietoni;  

Ø viteza neregulamentară; 
Ø depăşirile neregulamentare. 

 
Se constată scăderea numărului accidentelor rutiere grave produse pe fondul 

primelor 3 cauze generatoare, la indisciplină pietonală scăderea fiind de 6,66%, la 
nerespectarea vitezei de deplasare scăderea este de 15,78%, iar la depăşiri 
neregulamentare scăderea numărului accidentelor grave este de 13,63%. 

 

10. Comunicaţii şi informatică 

    A fost extinsă reţeaua Intrapol la poliţiile oraşelor Miercurea Nirajului, 
Sângeorgiu de Pădure, Sărmaşu şi Ungheni, astfel că în momentul de faţă toate 
municipiile şi oraşele din judeţ sunt conectate la reţeaua Intrapol, fiind create astfel 
condiţiile pentru eliberare pe loc a cazierului judiciar la aceste oraşe. 

Au fost instalate şi configurate cele 5 servere de la reşedinţa inspectoratului, 
precum şi serverele pentru sistemul E-learning. Calculatoarele primite pe facilitatea 
Schengen au fost distribuite în conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 53 privind 
distribuirea tehnicii de calcul provenită din proiectul „RO-FSCH-10 - Întărirea 
capacităţii sistemului informatic al Poliţiei Române necesar implementării Sistemului 
Informatic Schengen”.  

 



  11. Managementul resurselor financiar - logistice 

În anul 2009 I.P.J. Mureş nu a demarat  lucrări de investiţii şi nu a beneficiat de 
alocaţii bugetare prin acte normative. 

A fost dată în funcţiune investiţia : „Reamenajare - Mansardare Arest I.P.J. 
Mureş”- ocazie cu care s-a deschis noua popotă cu sala de servire a mesei şi bucătăria 
aferentă. 

În această perioadă s-au efectuat lucrări de reparaţie doar la posturile de poliţie 
din localităţile Hodoşa şi Papiu Ilarian şi s-au efectuat demersurile necesare pentru 
repunerea în funcţiune a locuinţelor de  intervenţie, nefuncţionale, aferente posturilor de 
poliţie din localităţile:  Hodac, Ibăneşti, Sânpaul, Ogra, Ghindari, Batoş, Petelea, 
Bahnea, Găleşti, Cucerdea, Păsăreni, Zau de Câmpie, Corunca, Eremitu, în acest 
program fiind inclus şi amenajarea unui spaţiu pentru Serviciul Criminalistic din cadrul 
I.P.J. Mureş, lucrări ce au constat în zugrăveli interioare, repararea şi placare pereţilor şi 
pardoselilor, repararea acoperişului, repararea instalaţiei electrice şi a instalaţiilor de 
alimentare cu apă şi canal.  

 
 Dezvoltarea instituţiei Poliţiei Mureşene, presupune din partea corpului 
managerial adoptarea celor mai bune soluţii de tranziţie şi metode de schimbare a 
modului de îndeplinire a atribuţiilor, având la bază rezultatele sondajelor de opinie, ale 
conlucrării cu partenerii şi colaboratorii instituţiei, analize şi evaluări interne sau 
previziuni ale implicaţiilor fenomenului de criminalitate în viaţa comunităţii, astfel încât 
măsurile dispuse şi activităţile desfăşurate în executarea lor să conducă la soluţionarea 
cu promptitudine, profesionalism, responsabilitate şi eficienţă a problemelor cu care se 
confruntă comunitatea locală, dar care să ţină cont şi de schimbările impuse de aderarea 
României la Uniunea Europeană şi pregătirea ţării noastre în vederea aderării la spaţiul 
Schengen, ca membru cu drepturi depline. 
 
 Cu deosebită stimă, 

DESEMNAT ŞEF AL  INSPECTORATULUI     
          Comisar şef de poliţie                    ŞEFUL SERVICIULUI         

CÎMPEANUALEXANDRU                     Comisar şef de poliţie 
                           GLIGA TRAIAN 
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PLANUL STRATEGIC 2010 
AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ 

în slujba comunităţii şi pentru asigurarea 
ordinii şi liniştii publice 

 
 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică face tot posibilul să se asigure că persoanele din judeţ 
primesc cele mai bune servicii de poliţie. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică va oferi publicului, 
prin această strategie, o viziune care să-l asigure că Poliţia va acţiona performant şi va continua să fie 
deschisă şi responsabilă faţă de persoanele pe care le deserveşte. 

În ultimii ani, societatea internaţională s-a confruntat cu o problematică majoră caracterizată de 
un spectru larg de manifestare şi noutate: globalizare, liberalizarea frontierelor, terorism, creşterea 
semnificativă a infracţionalităţii transfrontaliere. În acest context, autorităţile relaţionează şi cu un 
public din ce în ce mai receptiv, care doreşte calitate şi care pretinde responsabilitate şi angajament din 
partea instituţiilor statului. 

 

CAPITOLUL I 

OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE  INTIFICATE ÎN PROGRAMUL 
DE GUVERNARE ŞI ÎN PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL MINISTERULUI DE 

INTERNE ŞI AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 
Pe parcursul următorilor ani, activitatea poliţienească va fi marcată de evenimente 

importante, care determină eforturi suplimentare, atât pentru asigurarea unui mediu de securitate, 
cât şi pentru asimilarea şi realizarea unui proces de schimbare instituţională în vederea alinierii la 
standardele Uniunii Europene sau al compatibilizării cu sistemele promovate prin instituţiile de 
cooperare poliţienească. 

Prin Programul de guvernare 2009 – 2012 , Guvernul României a stabilit la nivel naţional în 
domeniul Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, următoarele obiective şi direcţii de acţiune: 
 
 
    Obiective de guvernare 
 
    1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a 

terorismului şi criminalităţii transfrontaliere, combaterea traficului şi consumului de droguri. 

    2. Restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma instituţională 

necesară consolidării serviciilor comunitare şi a celor de ordine publică din România, precum şi 

realizarea interoperabilităţii acestora. 

 



 
    Direcţii de acţiune 
 

- Adoptarea unei strategii coerente şi susţinute de alocare a resurselor financiare în vederea 
dotării moderne a structurilor de aplicare a legii. 

- Completarea deficitului de personal punând accent pe creşterea personalului operativ în 
vederea unei prezenţe sporite în teren a poliţiei. 

- Adoptarea măsurilor necesare pentru o salarizare decentă a lucrătorilor din poliţie şi 
jandarmerie, care să mărească gradul de implicare a agenţilor de poliţie în munca operativă şi să 
prevină faptele de corupţie. 

- Îmbunătăţirea raportului dintre cantitatea resurselor alocate şi rezultatele obţinute în ce priveşte 
siguranţa cetăţeanului şi a comunităţilor. 

- Adoptarea unor programe operative specifice pentru zonele predispuse la un nivel înalt de 
infracţionalitate. 

- Adoptarea unui program coerent şi continuu de pregătire, instruire, perfecţionare şi 
antrenament în funcţie de specificul atribuţiilor. 

- Stabilirea şi aplicarea unui program special pentru combaterea infracţionalităţii la sate şi 
dimensionarea personalului operativ pentru aceste zone în funcţie de necesităţile reale. 

- Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului care se angajează prin redimensionarea 
numărului de locuri în instituţiile de învăţământ din cadrul ministerului. 

- Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie comunitară, 
dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care să susţină integrarea minorităţilor în societate, 
a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care trăiesc în medii cu risc de infracţionalitate 
ridicat. 

- Promovarea unor programe de consiliere, asistenţă şi educaţie pentru persoanele cu probleme 
de agresivitate, precum şi pentru cei care se asociază în vederea săvârşirii de infracţiuni. 

- Stimularea angajării minorităţilor în structurile de ordine publică. 
- Sporirea măsurilor de protecţie a copiilor atât în zona în care aceştia învaţă, cât şi în zonele 

recreative prin consolidarea Poliţiei Şcolilor. 
- Adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice şi a reprezentării în instanţă 

pentru personalul operativ. 
- Promovarea unor programe eficiente împreună cu autorităţile locale şi societatea civilă în 

vederea prevenirii şi combaterii accidentelor rutiere. 
- Dezvoltarea simţului civic şi de apartenenţă la comunitatea locală prin promovarea de 

programe care să includă cetăţenii în procesul de luare a unor decizii în privinţa măsurilor de siguranţă 
publică. 

- Creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei interne prin adoptarea 
unui plan de măsuri care să diminueze factorii de risc care favorizează corupţia şi prin restructurarea şi 
îmbunătăţirea activităţii structurilor interne care gestionează această activitate. 

- Eficientizarea şi intensificarea cooperării poliţieneşti în cadrul sistemului Uniunii Europene şi 
realizarea de acţiuni comune în România şi în celelalte state membre. 

- Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu toate instituţiile de aplicare a 
legii. 

- Acţiuni de combatere a traficului cu fiinţe umane şi de conştientizare a pericolului pe care îl 
reprezintă acest fenomen. 

- Protejarea cetăţenilor români aflaţi în spaţiul comunitar împotriva exploatării de către reţelele 
de criminalitate organizată; identificarea şi facilitarea repatrierii cetăţenilor aflaţi în astfel de situaţii. 

- Aderarea la Spaţiul Schengen în luna martie 2011, prin implementarea Sistemului Informatic 
Schengen şi prin finalizarea Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei, cu cele patru filtre 
complementare. 

- Profesionalizarea instituţiilor responsabile în domeniul migraţiei (legale şi ilegale) şi azilului; 
dezvoltarea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Imigrări. 
 

- Dezvoltarea cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin: 

§ îmbunătăţirea schimbului de date şi informaţii între autorităţile cu atribuţii la frontieră; 



§ sprijinul reciproc şi desfăşurarea de acţiuni comune de către poliţia de frontieră şi 

autorităţile cu atribuţii privind gestionarea şi controlul încadrării în muncă a străinilor; 

§ integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie, în scopul creşterii gradului de 

securitate al acestora; 

§ realizarea unei strategii pentru acoperirea prin migraţie legală selectivă a deficitului de 

forţă de muncă, împreună cu autorităţile guvernamentale responsabile; 

§ susţinerea activă a unei politici strategice a Uniunii Europene pentru frontierele externe 

estice, în conformitate cu principiul solidarităţii. 

 
CAPITOLUL II 

 
OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE DE INTERES LOCAL 

 
 

 Principalul obiectiv al  poliţiei mureşene pentru anul 2010 îl reprezintă construirea unei 
poliţii care să se bazeze pe încrederea şi respectul cetăţenilor, o poliţie care să devină un partener al 
comunităţii. În acest sens, poliţiştilor le revine rolul de a acţiona cu profesionalism şi integritate, în aşa 
fel încât percepţia populaţiei cu privire la poliţist să se îmbunătăţească substanţial, aceştia 
transformându-se  într-un partener real şi veritabil al cetăţeanului. 
 

A. PRIORITĂŢI GENERALE 
B.  

 La nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, au fost stabilite ca PRIORITĂŢI 
GENERALE pentru perioada următoare: 
ü  Combaterea şi eradicarea factorilor de risc reprezentaţi de corupţia internă, prin 

identificarea acestora şi colaborarea constantă cu structurile de specialitate din MAI;  
ü  Pregătirea şi modelarea tuturor structurilor inspectoratului, pentru a răspunde cerinţelor 

şi exigenţelor care vor deriva din aderarea României la spaţiul Schengen; 
ü  Plierea practică şi calibrarea structurilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică pe 

realităţile obiective şi de natură operativă ale fiecărei comunităţi în parte; 
ü  Creşterea gradului de protecţie a patrimoniului public şi privat prin promovarea 

utilizării mijloacelor tehnice performante de securitate şi consilierea de specialitate a 
structurilor private specializate în activităţi de protecţie şi pază; 

ü  Prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor; 
ü  Profesionalizarea poliţiştilor, prin pregătire continuă şi prin menţinerea unui sistem 

transparent de evaluare şi promovare; 
 

B. PRIORITĂŢI SECTORIALE: 
 
 
  a. În domeniul investigării criminalităţii: 
 
ü  Combaterea fenomenului evaziunii fiscale, respectiv în domeniul sustragerii de la plata 

impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în diferitele forme de manifestare prevăzute de 
Legea 241/2005, şi în mod special a fraudelor intracomunitare la regimul TVA; 

ü  Combaterea fenomenelor infracţionale din domeniul proprietăţii intelectuale (pirateria şi 
contrafacerea) şi industriale, precum şi identificarea noilor modalităţi de săvârşire a unor astfel 
de fapte, în vederea constatării unor fapte complexe, cu impact mediatic 

ü Eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii prin reducerea 
numărului dosarelor de omor cu autori necunoscuţi 



ü Investigarea şi monitorizarea activităţilor infracţionale derulate de membrii grupărilor 
infracţionale ocazionale, neutralizarea resurselor economice prin identificarea şi confiscarea 
bunurilor, destructurarea grupărilor prin tragerea la răspundere a membrilor. 

ü Întărirea capacităţilor de culegere şi analiză a informaţiilor.  
 
 
  b. În domeniul ordinii publice: 
 
ü  Iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă şi alte structuri cu atribuţii în domeniul 

siguranţei publice, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii comise cu 
violenţă, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă stradală; 

ü  Dezvoltarea sistemului de patrulare inter-comunal în mediul rural, pentru intervenţia mai 
eficientă la evenimente; 

 
ü  Implementarea sistemului de monitorizare a traficului rutier în vederea creşterii gradului de 

siguranţă în principalele zone de risc rutier din judeţ; 
ü  Reducerea victimizării participanţilor la traficul rutier; 

 
 
  c. În domeniul cooperării inter-instituţionale: 
 
ü  Consolidarea parteneriatului cu Consiliul Judeţean  în vederea susţinerii financiare a 

proiectelor de prevenire şi combatere a criminalităţii; 
ü  Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile publice locale, atât din mediul urban, cât 

şi din mediul rural, în sensul susţinerii financiare şi logistice a acţiunilor în domeniul 
siguranţei cetăţeanului; 

ü Operaţionalizarea Grupurilor de Acţiune Comunitară la nivelul comunelor din judeţ în scopul 
abordării integrate a fenomenului infracţional în mediul rural; 

 

C. PRIORITĂŢI VIZÂND  PREVENIREA ŞI COMBATERE A 
CRIMINALITĂŢII 

 
Modul pragmatic de abordare a activităţilor de prevenire a criminalităţii a avut un impact pozitiv 

asupra evoluţiei fenomenului infracţional ceea ce îndreptăţeşte Poliţia Română să acţioneze în 
continuare pe direcţia educaţiei antivictimizare a cetăţenilor.   
  Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, în colaborare cu structurile operative ale 
I.P.J. Mureş va elabora şi implementa Proiectele locale de prevenire a criminalităţii, orientate spre 
rezolvarea unor probleme concrete reieşite din analizele efectuate la nivelul fiecărei unităţi teritoriale.  
 Pentru anul 2010, la nivelul judeţului Mureş, priorităţile locale stabilite în urma consultărilor 
avute în cadrul grupului de lucru de la nivel local sunt criminalitatea stradală – cu accent pe 
prevenirea şi combaterea furturilor din autoturisme  precum  şi siguranţa rutieră. 
 
 Decizia s-a bazat pe analiza situaţiei operative, dar mai ales pe impactul pe care segmentele 
criminalităţii selectate îl produc în cadrul comunităţii. Având în vedere faptul că sentimentul de 
siguranţă al cetăţeanului este definit în funcţie de gradul de siguranţă pe care acesta îl resimte pe 
stradă, considerăm a fi oportun şi foarte util ca activităţile de prevenire şi combatere a criminalităţii să 
vizeze cu predilecţie domeniul criminalităţii stradale, îndeosebi furturile din autoturisme.   

Un  sistem integrat asigură o abordare unitară a fenomenului criminalităţii, poliţia acţionând  
simultan pe cele două componente, prevenire si combatere. Analizarea situaţiei, elaborarea, 
implementarea si evaluarea activităţilor stabilite sunt realizate de reprezentanţi ai tuturor structurilor  
implicate. Această modalitate de coordonare  asigură coerenţa şi eficienţa în derularea programelor şi 
proiectelor. 

 
 
 



 
 
Poliţia desfăşoară activităţi în domeniul prevenirii criminalităţii pe trei coordonate: 
a. În baza consultării comunităţii - interactivă*: în acest caz, Poliţia, în parteneriat cu structuri 

sociale şi cu membrii comunităţii, va acţiona pentru identificarea şi îndepărtarea cauzelor şi 
condiţiilor care generează sau favorizează comiterea de fapte antisociale;  

b. Prin mijloace specifice: acţiunile circumscrise acestui segment, au rolul de a determina 
potenţialii infractori să renunţe la intenţia comiterii de fapte ilicite (ex.: controale, razii, 
patrulări, pânde în zone/locuri/medii cu risc criminogen ridicat, identificarea şi aplanarea, în 
fază incipientă, a stărilor conflictuale interfamiliale, interetnice şi de grup etc.); 

c. Ca răspuns la solicitări: reprezintă totalitatea acţiunilor pe care Poliţia le desfăşoară ca urmare 
a comiterii unei încălcări a legii, în scopul aplicării măsurilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare (ex.: realizarea de verificări şi investigaţii, valorificarea informaţiilor de interes 
operativ, colaborarea cu alte instituţii din ţară şi din străinătate pentru documentarea 
activităţii infracţionale a unor persoane etc.). 

 
Consiliul Judeţean Mureş respectiv Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş în 

calitate de colaboratori ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş vor susţine realizarea 
obiectivelor stabilite în prezentul capitol prin: 

Ø Includerea în buletinul de informare lunar al Consiliului Judeţean a unor articole  de 
informare şi prevenire a populaţiei pentru a nu deveni victime ale infracţiunilor. 

Ø realizarea de materiale preventive (afişe, pliante, fluturaşi). 
Ø realizarea de banere, panouri cu mesaje preventive şi alte materiale ce sunt necesare  în 

cadrul campaniilor de prevenire. 
 
 

CAPITOLUL III 
 

 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MINIMALI  
PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC 

 
În scopul menţinerii în termeni rezonabili a stării infracţionale, a ordinii şi siguranţei civice în 

judeţ, pentru anul 2010 propunem următorii indicatori de performanţă: 
1) Având în vedere reducerea considerabilă a numărului faptelor cu violenţă în anul 2009, 

pentru anul 2010 propunem menţinerea acestui gen de infracţionalitate la acest nivel; 

2) Creşterea gradului de participare a comunităţii la activităţile preventive organizate de poliţie, 

în cooperare cu factorii responsabili din sistemul de învăţământ; 

3) Obţinerea unui indice de satisfacţie a populaţiei faţă de activitatea poliţiei de peste 50% în 

sondajul de opinie; 

4) Creşterea ponderii identificării autorilor de infracţiuni prin metode criminalistice; 

5) Scăderea numărului de  infracţiuni stradale; 

6) Creşterea numărului de infracţiuni descoperite în flagrant; 

7) Scăderea cu 2% a accidentelor rutiere grave si a urmărilor acestora 

8) Creşterea procentului de recuperare a prejudiciului cauzat patrimoniului public sau privat; 

9) Scăderea numărului de procese verbale încheiate de poliţişti şi anulate de instanţa de 

judecată.  



10) Creşterea gradului de protecţie a patrimoniului public şi privat prin promovarea utilizării 

mijloacelor tehnice performante de securitate şi consilierea de specialitate a structurilor 

private specializate în activităţi de protecţie şi pază; 

11) Cresterea eficientei de interventie si reducerea timpului de raspuns la solicitarile cetatenilor 

prin Serviciul de Urgenta 112. 

12) Reducerea cu 2% a furturilor din locuinţe, societăţi comerciale şi din autoturisme; 

 
Realizarea obiectivelor, a indicatorilor minimali propuşi poate fi influenţată de anumiţi factori 

de risc şi vulnerabilităţi, de resursele materiale, umane sau financiare alocate. 
 

CAPITOLUL IV 
 

BUGETUL ŞI DOTAREA POLIŢIEI, CU SPECIFICAREA ALOCAŢIILOR BUGETARE ŞI 
A NEVOILOR DE SUPLIMENTARE A ACESTORA DIN SURSE EXTRABUGETARE. 

 
 La fel ca şi în anul precedent bugetul alocat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş asigură 
la un nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice. 
 Pentru anul 2009 I.P.J. Mureş  a primit credite totale in valoare de 59.157.220  ron. care  au fost 
repartizate, pe capitole de cheltuieli astfel: 
 

a. cheltuieli privind ordinea publica si siguranta nationala 58.349.840 lei  
b. cheltuieli pentru asistenta sociala si pensii – ajutoare la 
trecerea in rezerva 

623.420 lei  

c. alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 183.960 lei  
  
 Valoarea totală a datoriilor I.P.J. la finele anului 2009 este de 430.800  ron.  
  Şeful inspectoratului având calitatea de ordonator terţiar de credite poate utiliza creditele 
bugetare ce au fost acordate, numai pentru destinaţiile ce sunt prevăzute în bugetul aprobat în 
condiţiile prevăzute de normele legale. 
 Aşadar sunt asigurate cheltuielile de personal; cheltuieli de întreţinere, carburanţi şi comunicaţii 
orice alt proiect fiind condiţionat de obţinerea unor surse de finanţare extrabugetare.  

În anul 2009 I.P.J. Mureş nu a demarat  lucrări de investiţii. A fost dată în funcţiune investiţia 
:„Mansardare şi Reamenajare Arest I.P.J. Mureş”- ocazie cu care s-a deschis popota cu o sală de mese 
pentru aproximativ 100 persoane şi o bucătărie modernă.  
 Pentru asigurarea cantităţilor de carburanţi necesar utilizării parcului auto la parametri cât mai 
ridicaţi va fi necesară continuarea programelor parteneriale pe care Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş  le are cu autorităţile publice locale, acorduri de parteneriat în baza cărora acestea şi-au asumat 
responsabilităţi pentru suplimentarea cotelor de carburanţi ale autovehiculelor de patrulare ale poliţiei 
în beneficiul comunităţii. 

Ca urmare a acordurilor de parteneriat încheiate cu consiliile locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale, în anul 2009 a fost posibilă suplimentarea cotelor de carburant 
cu un 107.250 litri carburant astfel încât echipajele de patrulare a poliţiei au fost în 
permanenţă disponibile a fi folosite. 

Întrucât în data de 28.11.2009  expira contractul de închiriere a spaţiului destinat pentru sediul 
Poliţiei Municipiului Reghin, s-au efectuat demersurile necesare în vederea asigurării unui spaţiu 
adecvat, fiind identificată împreună cu reprezentanţii Primăriei Municipiului Reghin, o nouă locaţie 
pentru Poliţia Municipiului Reghin într-o clădire nou construită pe B-dul Unirii, nr. 57.  

Totodată au fost solicitate fonduri pentru repunerea în funcţiune a locuinţelor de  întervenţie 
nefuncţionale aferente posturilor de poliţie din localităţile Hodac, Ibăneşti, Sânpaul, Ogra, Ghindari, 
Batoş, Petelea, Bahnea, Găleşti, Cucerdea, Păsăreni, Zau de Câmpie, Corunca, Eremitu, precum şi 
pentru amenajarea unui spaţiu pentru Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Mureş, 



 În cursul anului 2010, conform proiectului RO-FSCH1 „Dotarea cu terminale TETRA a 
structurilor MAI” finanţat prin facilitatea Schengen Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş va primi 
în dotare un număr însemnat de terminale de acest gen, terminale cu ajutorul cărora comunicarea în 
cadrul forţelor de poliţie se va realiza mult mai eficient şi operativ. 
 De asemenea vor fi continuate activităţile din cadrul proiectului  RO-FSCH-10 „Întărirea 
capacităţii sistemului informatic al Poliţiei Române necesar implementării SIS II” fiind distribuite 
calculatoare la toate structurile de poliţie din judeţ. 
 În cadrul proiectului „RO-FSCH3 Realizarea Extinderii Reţelei de Comunicaţii  Integrate 
Voce-Date (RCVD) a MAI pentru asigurarea suportului de comunicaţii la nivel de acces necesar 
structurilor MAI care concură la constituirea mediului informatizat de cooperare european în 
domeniul afacerilor interne”, este necesara amenajarea tuturor locaţiilor identificate pentru amplasarea 
echipamentelor. 
 Autoritatea  Teritorială de Ordine Publică va monitoriza în permanenţă realizarea prevederilor 
prezentului plan urmărind totodată identificarea de noi posibilităţi pentru îmbunătăţirea performanţelor 
poliţiei mureşene.  
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