
 
ROMÂNIA        Nr. 50.080/21.06.2010        

        JUDEŢUL MUREŞ                     Dos. IV/C/29 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 AUTORITATEA TERITORIALĂ 
DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ 

                           
 

INFORMARE  
privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe 

raza localităţilor urbane şi rurale din judeţul Mureş de către  
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş  

în trimestrul  II 2010 
 

 În conformitate cu prevederile art.17 secţiunea a III-a din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare aprobat prin H.G. nr.787/2002 s-a constituit Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică la nivelul fiecărui judeţ, la noi în judeţ  funcţionează şi îşi desfăşoară 
activitatea pe lângă Consiliul Judeţean Mureş şi are ca scop asigurarea în cele mai 
bune condiţii a ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor acestuia, 
sporirea eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care îşi 
desfăşoară activitatea. 
 

 
 

 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără 
personalitate juridică nu are competenţă în problemele operative ale poliţiei şi îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale, atât în plen – 12 membrii 
cât şi pe cele trei comisii de lucru. 
 
        Comisiile au în componenţă câte 4 membrii, repartizaţi după cum urmează: 
 

a. Comisia nr.1 – Comisia de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, 
compusă din  4 membri (2 consilieri judeţeni, şeful IPJ Mureş şi un 
reprezentant al comunităţii). 

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

de performanţă minimali, compusă din 4 membri (2 consilieri judeţeni, 
subprefectul judeţului şi un reprezentant al comunităţii). 

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

consultanţă şi drepturile omului, compusă din 4 membrii (2 consilieri 
judeţeni, reprezentantul Corpului Naţional al poliţiştilor Mureş şi un 
reprezentant al comunităţii). 

 
d. Secretariatul executiv –  

 



 
În cursul trimestrului II 2010 pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş a desfăşurat o gamă vastă de activităţi specifice, 
toate în conformitate cu prevederile legale şi a sarcinilor cuprinse în Programul de 
Activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică întocmit pentru anul 2010, precum  
şi a celor trei comisii. 

 
În cadrul şedinţei în plen au fost prezentate şi dezbătute probleme ca: 

     
1. Raportul de activitate si executia bugetara a IPJ Mures, pe trimestrul I 2010, 

discutii si propuneri. 
                                                                     Prezinta: Şeful IPJ Mures   
 

2. Informare privind constatările rezultate în urma acţiunilor derulate de către IPJ, cu 
participarea unor membrii ATOP, pe linia prevenirii faptelor cu violenţă în zonele 
aglomerate unde se tulbura frecvent ordinea şi liniştea publică (baruri, discoteci, 
piete, etc.).  

                                              Prezinta: Seful IPJ Mures si Presedintele ATOP 
 

3. Raportul de activitate al comisiilor ATOP si informare privind rezultatele deplasarilor 
efectuate in judet de catre membrii ATOP Mures, pe semestrul I 2010. 

                                        Prezinta: Presedintele ATOP şi preşedinţii comisiilor 
 

4. Prezentarea protocoalelor de colaborare incheiate de IPJ cu diversi parteneri si  
    modul in care aceste protocoale se deruleaza. 

                                                                      Prezinta:  Şeful IPJ Mures   
 

5. Prezentarea programului “ Imbunatatirea situatiei romilor” si a modului in care 
organizatiile romilor, ATOP si IPJ pot colabora pentru implementarea cu succes a 
acestui program. 

Prezinta: Presedintele ATOP Mora Akos Daniel, Seful IPJ Mures si 
                                                 Reprezentanti ai organizatiilor romilor 

 
6.Diverse. 
 
 

                      
                         Luduş                                                        Târn ăveni 
 
 La şedinţele lunare pe cele trei comisii s-au analizat următoarele subiecte:  
 

 
 
 



 
Comisia nr.1 

 
a). informare privind cunoaşterea factorilor de risc care afectează ordinea şi liniştea 

publică, siguranţa cetăţeanului. 
                                                                   

b). organizarea şi efectuarea de deplasări în judeţ, conform graficului, pentru dialog cu 
autorităţile locale şi cetăţenii. 
                                                                 

c). participarea ATOP la Târgul ONG-urilor. 
                                                                   

d). organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai societăţii civile în vederea stabilirii de 
măsuri concrete privind asigurarea ordinii şi liniştii publice. 

                                                            
e). organizarea şi efectuarea de deplasări în localităţile  Reghin şi Sărmaşu pentru 

dialog cu autorităţile locale şi cetăţenii. 
                                                             

f). informare privind analiza percepţiei populaţiei referitoare la calitatea serviciilor 
poliţieneşti. 
                                                                

g). participarea a 1-2 membri la acţiunile organizate de unităţile de poliţie pe linia 
prevenirii faptelor cu violenţă (Luduş). 
                                                       

       

Comisia nr.2 

a). analiza indicatorilor minimali de performanta pe trimestrul I 2010. 
 
b). analiza activitatii Biroului Politiei Rutiere Tg. Mures.  

c). analiza situatiei operative, a dotarilor   Biroului de Liniste si Ordine Publica a Politiei 
Mures. 

d). informare privind modul in care s-au desfasurat actiunile de prevenire in zonele 
aglomerate (baruri,  

    discoteci, piete, etc.). 
 

e). programul deplasarilor pentru semestrul II 2010. 
 

f). diverse. 
 

Comisia nr. 3 
 

a). Informare privind  sesizările primite (prin audienţe sau în scris) şi modul lor de 
rezolvare pe trimestrul I 2010. 
 
b). informările membrilor comisiei privind  activitatea desfăşurată în cursul trimestrului 
I  2010 pe probleme de responsabilităţi, propuneri. 
 
c). Informare privind sesizările primite (prin audienţe sau în scris) şi modul lor de 
rezolvare pe luna aprilie 2010. 



 
d). Analiza problemelor de ordine publică la nivelul instituţiilor şi organizaţiilor cu 
activităţi educative,  recomandări dă măsuri. 
 
e). Informare privind sesizările primite (prin audienţe sau în scris) şi modul lor de 
rezolvare pe luna mai 2010. 

f). Informare privind modul  de organizare şi problemele existente  în desfăşurarea 
monitorizării evenimentelor de ordine publică, probleme, propuneri. 
 
g). Diverse. 
 
 În această perioadă o atenţie sporită a fost acordată organizării şi efectuării 
deplasărilor şi întâlnirilor de lucru, în oraşe şi municipii din judeţ unde funcţionează 
instanţe judecătoreşti şi birouri de poliţie de Ordine Publică pentru mediul rural, 
respectiv în oraşul Luduş, municipiile Târnăveni, Sighişoara, Reghin şi ,  Tîrgu Mureş, 
întâlniri la care au participat membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, 
reprezentanţi ai consiliilor locale, şefii unităţilor de poliţie, alţi invitaţi, de asemenea se 
impune a se  arăta faptul că la aceste şedinţe au fost invitaţi şi au participat pentru 
prima dată  şi reprezentanţii Consiliilor locale din mediul rural (primari sau 
viceprimari). 
 În cadrul acestor şedinţe şefii unităţilor de poliţie au prezentat informări din 
care au rezultat principalele activităţi desfăşurate pe anul în curs, privind modul de 
asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale , greutăţile cu 
care se confruntă, precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţilor viitoare, toate 
în folosul comunităţii. 
 
 Cu prilejul acestor întâlniri de lucru au fost discutate următoarele aspecte: 
                                 

- modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza localităţilor,siguranţa 
cetăţeanului şi a bunurilor acestuia; 

- atragerea la colaborare a tuturor organismelor cu atribuţii în domeniul 
siguranţei publice; 

- colaborarea între consiliile locale şi unităţile de poliţie (posturile de poliţie) 
asigurarea unei cote de carburanţi pentru autoturismele din dotarea 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie al Judeţului Mureş şi suportarea taxelor 
pentru reviziile tehnice ale autoturismelor respective; 

- măsuri specifice de informare şi prevenire a populaţiei de a nu deveni 
victime ale infracţiunilor şi contravenţiilor; 

- asigurarea pazei în mediul rural şi prevenirea furturilor din gospodăriile 
individuale din şi de pe câmp, din şi de autoturisme etc.; 

- o atenţie deosebită a fost acordată modului în care în şedinţele Consiliilor 
locale comunale s-a propus , discutat şi analizat înfiinţarea grupelor de 
voluntari şi de sprijin care să ajute lucrătorii de la  posturile de poliţie în 
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ( a se vedea exemplu pozitiv al comunei 
Gurghiu – grup de voluntari şi din comuna Ghindari – grup de sprijin). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Propuneri din partea participanţilor la şedinţă 

 
- modul de sprijinire financiară cu o cotă parte de către consiliile locale 

comunale, a consiliilor locale orăşeneşti şi municipale unde sunt grupări de 
jandarmi şi pompieri privind cheltuielile legate de chiria spaţiilor şi de 
întreţinere, iniţiativa aparţine primăriei oraşului Luduş, iar celelalte consilii 
locale participante la discuţii au fost de acord cu această propunere, 
discutată şi în celelalte deplasări, 

 

- în cadrul şedinţei din municipiul Sighişoara , mai mulţi primari au propus ca 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş în colaborarea cu 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş să facă demersuri – propuneri 
privind modificarea legislaţiei actuale, astfel încât persoanele sancţionate 
contravenţional şi nu au achitat contra-valoarea amenzilor să fie obligate 
prin Hotărâre Judecătorească la prestarea de zile de muncă în folosul 
comunităţii. 

 

- sporirea acţiunilor pe linie de circulaţie, 
 

- creşterea numărului de lucrători în special la Posturile de poliţie, 
 

- întreprinderea de măsuri privind prevenirea furturilor de materiale lemnos 
din păduri, 

 

- acţiuni de integrare socială a cetăţenilor de etnie romă. 
 

        
 

                       Sighisoara                                                         Reghin 
 
    

       
                                                  Tg Mures 
 
 
 



 
 În trimestrul II 2010 au fost efectuate deplasări de către membrii Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică în localităţi din mediul rural, respectiv în comunele 
Acăţari, Păsăreni, Răstoliţa, Lunca Bradului, unde au fost analizate şi  discutate 
probleme specifice privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, paza pe timp de noapte, 
prevenirea furturilor de orice natura, siguranţa elevilor în unităţile şcolare şi în zonele 
acestora. 
 Scopul efectuării acestor deplasări în diferite localităţi din judeţul Mureş, a fost 
acela de a constata la faţa locului problemele cu care se confruntă comunitatea, 
găsirea celor mai bune metode de soluţionare a neregulilor constatate. 
 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a urmărit în permanenţă 
interesul comunităţii, a menţinut şi în această perioadă un contact direct cu factorii 
implicaţi în asigurarea ordinii şi siguranţei civice, de asemenea s-a menţinut contactul 
cu mediul şcolar şi s-a manifestat receptivitate la problemele ridicate şi constatate, 
prin dialog susţinut în vederea asigurării ordinii liniştii în unităţile de învăţământ şi în 
jurul acestora. 
 În trimestrul II 2010 s-au desfăşurat activităţi de monitorizare a evenimentelor 
legate de ordinea publică atât în mediul urban cât şi în cel rural, au fost desfăşurate 
acţiuni privind antrenarea populaţiei la activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii 
publice, prin asociaţiile de proprietari, poliţia de proximitate, instituţii de învăţământ. 
 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a menţinut un contact  
permanent cu Compartimentul de Analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul I.P. 
Mureş, unde s-au desfăşurat multiple activităţi în cadrul programului ,,PARTENERIAT 
PENTRU SIGURANŢA TA,, 

                    
 Prevenirea infracţiunilor împotriva patrimoniului este prioritate naţională în anul 
2010. Şi în judeţul Mureş, furturile din autoturisme deţin ponderea cea mai ridicată a 
faptelor stradale, concentrându-se în procent de 70% în municipiul Tg-Mureş. 
Având în vedere faptul că neglijenţa proprietarilor este un factor favorizant, încurajaţi 
de rezultatele obţinute în anii anteriori în urma campaniilor de informare/prevenire, la 
finalul lunii aprilie 2010, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş, prin 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Poliţia municipiului Tg-Mureş, 
a lansat în cadrul unei conferinţe de presă a III-a ediţie a Campaniei de informare 
pentru prevenirea furturilor din autoturisme – „FII INTELIGENT! PROTEJEAZĂ-ŢI 
AUTOTURISMUL!”. 
Scopul campaniei a fost creşterea gradului de informare a cetăţenilor relativ la 
măsurile de prevenire ce trebuie adoptate în vederea diminuării riscului victimal. Un 
punct forte al campaniei din acest an l-a reprezentat colaborarea cu Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean, Gruparea Mobilă de Jandarmi şi Poliţia Comunitară. 
 
 Pentru susţinerea campaniei de informare au fost tipărite cu sprijinul Primăriei 
Tg-Mureş 500 de afişe autocolante şi 20.000  fluturaşi şi un roll-up, materiale care au 
fost expuse la staţii de carburanţi, la intrarea în marile magazine din judeţ, precum şi 
la spălătorii şi magazine de piese auto.  De asemenea, în mijloacele de transport în 
comun, în interior şi exterior, au fost amplasate numeroase autocolante. A fost realizat 
un spot pentru ecranele LCD stradale din Tg.Mureş, unde este difuzat în continuare 
difuzat în medie de 200 de ori pe zi.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În funcţie de zonele de risc rezultate în urma analizelor, împreună cu 
formaţiunile operative a fost stabilită o planificare exactă a activităţilor. Astfel, în cele 
16 zile de campanie, 5 ECHIPE AU ACŢIONAT ZILNIC (Prevenire, Proximitate, Insp. de 
Jandarmi Judeţean, Gruparea de Jandarmi Mobilă, Poliţia Comunitară), câte 2 ore, în 
intervalul orar şi zona stabilită, pentru transmiterea mesajului preventiv. 
 În unele zile, au participat la activităţi şi voluntari, elevi ai Grupului Şcolar „C-
tin Brâncuşi” din Tg-Mureş. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S-au derulat activităţi de identificare şi informare a proprietarilor de 
autovehicule care lasă în interiorul maşinii, la vedere, bunuri ce pot să atragă 
infractorii. Peste 1600 de autoturisme au fost observate având bunuri în 
interior, la vedere, iar 300 de proprietari ai acestora, din judeţul Mureş, au primit 
„o scrisoare” din partea poliţiei mureşene, în care li se explică riscurile la care se 
expun atunci când lasă în maşină, la vedere, obiecte vizate de spărgători: detectoare 
radar, sisteme GPS, genţi, borsete, bani, laptop-uri etc.  
 
 
 



  

 
 
 În cadrul acestui program o atenţie deosebită  a fost acordată activităţilor de 
prevenire a criminalităţii stradale, prevenirea violenţei în familie, prevenirea 
criminalităţii în rândul tinerilor-elevilor, precum şi prevenirea evenimentelor rutiere. 
Aceste activităţi au avut  loc atât în mediul urban cât şi în cel rural. 
 Cu privire la activitatea desfăşurată de ATOP Mureş în cursul trim I 2009, 
menţionăm că efectivele acestea şi-au îndeplinit în condiţii îmbunătăţite rolul de 
servicii publice aflate la dispoziţia cetăţeanului, acţionând cu consecvenţă pentru 
ridicarea standardelor de performanţă şi  eficientizarea serviciului 
poliţienesc. 

Rezultatele activităţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş în trimestrul I  2010 
pun în evidenţă capacitatea de mobilizare instituţională, pentru a răspunde priorităţilor 
naţionale, în paralel cu asigurarea unor servicii de calitate pentru cetăţeni şi 
contracararea eficientă a fenomenelor de criminalitate ce se manifestă, prevenirea şi 
asigurarea climatului de legalitate în mediul de afaceri. 

OObbiieeccttiivvee  şşii  pprriioorriittăăţţii  

PPee  ppaarrccuurrssuull  uurrmmăăttoorriilloorr  aannii,,  aaccttiivviittaatteeaa  ppoolliiţţiieenneeaassccăă  vvaa  ffii  mmaarrccaattăă  ddee  
eevveenniimmeennttee  iimmppoorrttaannttee,,  ccaarree  ddeetteerrmmiinnăă  eeffoorrttuurrii  ssuupplliimmeennttaarree,,  aattââtt  ppeennttrruu  aassiigguurraarreeaa  
uunnuuii  mmeeddiiuu  ddee  sseeccuurriittaattee,,  ccââtt  şşii  ppeennttrruu  aassiimmiillaarreeaa  şşii  rreeaalliizzaarreeaa  uunnuuii  pprroocceess  ddee  
sscchhiimmbbaarree  iinnssttiittuuţţiioonnaallăă  îînn  vveeddeerreeaa  aalliinniieerriiii  llaa  ssttaannddaarrddeellee  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee  ssaauu  aall  
ccoommppaattiibbiilliizzăărriiii  ccuu  ssiisstteemmeellee  pprroommoovvaattee  pprriinn  iinnssttiittuuţţiiiillee  ddee  ccooooppeerraarree  ppoolliiţţiieenneeaassccăă..  

PPrriinn  PPrrooggrraammuull  ddee  gguuvveerrnnaarree  22000099  ––  22001122  ,,  GGuuvveerrnnuull  RRoommâânniieeii  aa  ssttaabbiilliitt  llaa  
nniivveell  nnaaţţiioonnaall  îînn  ddoommeenniiuull  OOrrddiinnee  ppuubblliiccăă  şşii  ssiigguurraannţţaa  cceettăăţţeeaannuulluuii,,  uurrmmăăttooaarreellee  
oobbiieeccttiivvee  şşii  ddiirreeccţţiiii  ddee  aaccţţiiuunnee::  

          
OObbiieeccttiivvee  ddee  gguuvveerrnnaarree  
  
        11..  CCrreeşştteerreeaa  ggrraadduulluuii  ddee  ssiigguurraannţţăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ppeennttrruu  cceettăăţţeennii,,  ccoommbbaatteerreeaa  

iinnffrraaccţţiioonnaalliittăăţţiiii,,  aa  tteerroorriissmmuulluuii  şşii  ccrriimmiinnaalliittăăţţiiii  ttrraannssffrroonnttaalliieerree,,  ccoommbbaatteerreeaa  ttrraaffiiccuulluuii  şşii  
ccoonnssuummuulluuii  ddee  ddrroogguurrii..  

        22..  RReessttaabbiilliirreeaa  aauuttoorriittăăţţiiii  ssttrruuccttuurriilloorr  ddee  aapplliiccaarree  aa  lleeggiiii,,  ddeesscceennttrraalliizzaarreeaa  şşii  
rreeffoorrmmaa  iinnssttiittuuţţiioonnaallăă  nneecceessaarrăă  ccoonnssoolliiddăărriiii  sseerrvviicciiiilloorr  ccoommuunniittaarree  şşii  aa  cceelloorr  ddee  oorrddiinnee  
ppuubblliiccăă  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  pprreeccuumm  şşii  rreeaalliizzaarreeaa  iinntteerrooppeerraabbiilliittăăţţiiii  aacceessttoorraa..  

  
  
  
  
  



  DDiirreeccţţiiii  ddee  aaccţţiiuunnee  
  

--  PPrroommoovvaarreeaa  uunnoorr  pprrooggrraammee  eeffiicciieennttee  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  aauuttoorriittăăţţiillee  llooccaallee  şşii  
ssoocciieettaatteeaa  cciivviillăă  îînn  vveeddeerreeaa  pprreevveenniirriiii  şşii  ccoommbbaatteerriiii  aacccciiddeenntteelloorr  rruuttiieerree..  

--  DDeezzvvoollttaarreeaa  ssiimmţţuulluuii  cciivviicc  şşii  ddee  aappaarrtteenneennţţăă  llaa  ccoommuunniittaatteeaa  llooccaallăă  pprriinn  
pprroommoovvaarreeaa  ddee  pprrooggrraammee  ccaarree  ssăă  iinncclluuddăă  cceettăăţţeenniiii  îînn  pprroocceessuull  ddee  lluuaarree  aa  
uunnoorr  ddeecciizziiii  îînn  pprriivviinnţţaa  mmăăssuurriilloorr  ddee  ssiigguurraannţţăă  ppuubblliiccăă..  

--  CCrreeşştteerreeaa  eeffiicciieennţţeeii  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  ccoorruuppţţiieeii  iinntteerrnnee  
pprriinn  aaddooppttaarreeaa  uunnuuii  ppllaann  ddee  mmăăssuurrii  ccaarree  ssăă  ddiimmiinnuueezzee  ffaaccttoorriiii  ddee  rriisscc  ccaarree  
ffaavvoorriizzeeaazzăă  ccoorruuppţţiiaa  şşii  pprriinn  rreessttrruuccttuurraarreeaa  şşii  îîmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  
ssttrruuccttuurriilloorr  iinntteerrnnee  ccaarree  ggeessttiioonneeaazzăă  aacceeaassttăă  aaccttiivviittaattee..  

--  IInntteennssiiffiiccaarreeaa  ccooooppeerrăărriiii  şşii  sscchhiimmbbuulluuii  ddee  ddaattee  şşii  iinnffoorrmmaaţţiiii  ccuu  ttooaattee  
iinnssttiittuuţţiiiillee  ddee  aapplliiccaarree  aa  lleeggiiii..  

--  AAccţţiiuunnii  ddee  ccoommbbaatteerree  aa  ttrraaffiiccuulluuii  ccuu  ffiiiinnţţee  uummaannee  şşii  ddee  ccoonnşşttiieennttiizzaarree  aa  
ppeerriiccoolluulluuii  ppee  ccaarree  îîll  rreepprreezziinnttăă  aacceesstt  ffeennoommeenn..  

--  PPrrootteejjaarreeaa  cceettăăţţeenniilloorr  rroommâânnii  aaffllaaţţii  îînn  ssppaaţţiiuull  ccoommuunniittaarr  îîmmppoottrriivvaa  eexxppllooaattăărriiii  
ddee  ccăăttrree  rreeţţeelleellee  ddee  ccrriimmiinnaalliittaattee  oorrggaanniizzaattăă;;  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ffaacciilliittaarreeaa  
rreeppaattrriieerriiii  cceettăăţţeenniilloorr  aaffllaaţţii  îînn  aassttffeell  ddee  ssiittuuaaţţiiii..  

--  AAddeerraarreeaa  llaa  SSppaaţţiiuull  SScchheennggeenn  îînn  lluunnaa  mmaarrttiiee  22001111,,  pprriinn  iimmpplleemmeennttaarreeaa  
SSiisstteemmuulluuii  IInnffoorrmmaattiicc  SScchheennggeenn  şşii  pprriinn  ffiinnaalliizzaarreeaa  SSiisstteemmuulluuii  IInntteeggrraatt  ddee  
SSeeccuurriizzaarree  aa  FFrroonnttiieerreeii,,  ccuu  cceellee  ppaattrruu  ffiillttrree  ccoommpplleemmeennttaarree..  

  
 Indicatorii statistici 
 
 EEvvoolluuţţiiaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  ssttaattiissttiiccii  îînnrreeggiissttrraaţţii  îînn  ccuurrssuull  ttrriimmeessttrruulluuii  II  22001100  llaa  nniivveelluull    
jjuuddeeţţuulluuii  MMuurreeşş,,  ssee  îînnccaaddrreeaazzăă  îînn  ggeenneerraall  îînn  ttrreenndduull  ccee  ccaarraacctteerriizzeeaazzăă  ssiittuuaaţţiiaa  
ooppeerraattiivvăă  ddee  llaa  nniivveell  nnaaţţiioonnaall  aavvâânndd  ttoottuuşşii  şşii  aannuummiittee  ppaarrttiiccuullaarriittăăţţii..  

AAssttffeell  ddaaccăă  llaa  nniivveelluull  PPoolliiţţiieeii  RRoommâânnee  eevvoolluuţţiiaa  mmaaccrroo--iinnddiiccaattoorriilloorr  ddiinn  ccuurrssuull  
ttrriimmeessttrruulluuii  II  22001100  rreelleevvăă  oo  ccrreeşştteerree  aa  iinnffrraaccţţiioonnaalliittăăţţiiii  sseessiizzaattee,,  ccuu  00,,1199%%,,  ccoommppaarraattiivv  
ccuu  ppeerriiooaaddaa  ssiimmiillaarrăă  ddiinn  aannuull  pprreecceeddeenntt,,  llaa  nniivveelluull  jjuuddeeţţuulluuii  MMuurreeşş  ccrreeşştteerreeaa  eessttee  ddee  
22,,2255%%,,    jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş  ssiittuuâânndduu--ssee  ppee  llooccuull  2211  îînn  ccllaassaammeennttuull  ppee  ţţaarrăă    ffuunnccţţiiee  ddee  
vvoolluummuull  ccrriimmiinnaalliittăăţţiiii  sseessiizzaattee  ((  aacceellaaşşii  lloocc  ccaa  şşii  îînn  ppeerriiooaaddaa  ssiimmiillaarraa  22000099  llaa  aacceesstt  
iinnddiiccaattoorr))..  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

Total   infracţiuni

4405
3128 3158

4504

3067
2479

0
1000
2000
3000
4000
5000

sesizate constatate soluţionate

trim I 2009

trim I 2010



ÎÎnn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeşşttee  eevvoolluuţţiiaa  iinnffrraaccţţiiuunniilloorr  sseessiizzaattee,,  ppee  ggeennuurrii  ssee  oobbsseerrvvăă    
ccrreeşştteerreeaa  nnuummăărruulluuii  iinnffrraaccţţiiuunniilloorr  ddee  nnaattuurrăă  eeccoonnoommiiccoo  --  ffiinnaanncciiaarrăă  ccuu  1199,,88%%  ((++114433  
ffaappttee))  aa  cceelloorr  ddee  nnaattuurrăă  jjuuddiicciiaarrăă  ccuu  33,,6666  %%  ((++8866  ffaappttee))..  SSccăăddeerrii    ssee  îînnrreeggiissttrreeaazzăă  llaa  
iinnffrraaccţţiiuunniillee  ddee  aallttăă  nnaattuurrăă  sseessiizzaattee  ccuu  99,,7744%%  ((--113300  ffaappttee))..  

  

719

2352

1334
862

2438

1204

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

economico financiare judiciare de altă natură

Infracţiuni sesizate trim I 2009
trimI 2010

  
IInnddiiccaattoorriiii  ccaarree  rreefflleeccttăă  eevvoolluuţţiiaa  şşii  tteennddiinnţţeellee  ssiittuuaaţţiieeii  ooppeerraattiivvee  îînn  ttrriimmeessttrruull  II  

22001100  ccoommppaarraattiivv  ccuu  aacceeiiaaşşii  ppeerriiooaaddăă  aa  aannuulluuii  ttrreeccuutt,,  eevviiddeennţţiiaazzăă  ffaappttuull  ccăă  llaa  nniivveelluull  
jjuuddeeţţuulluuii  MMuurreeşş  ssiittuuaaţţiiaa  ooppeerraattiivvăă  ppoolliiţţiieenneeaassccăă  eessttee  ccuunnoossccuuttăă  şşii  ssttăăppâânniittăă  ffiiiinndd  
îînnrreeggiissttrraattee  eevvoolluuţţiiii  ppoozziittiivvee,,  aassttffeell::  

  
  

••  ssccaaddee  nnuummăărruull  ffaapptteelloorr  ddee  ffuurrtt  ddiinn  ssoocciieettaattii  ccuu  1122%%  ;;  
••  ssccaaddee  nnuummăărruull  ffuurrttuurriilloorr  ddiinn  bbuuzzuunnaarree,,ppoosseettee,,  ggeennttii    ccuu  4488%%;;  
••  nnuummăărruull  ffaapptteelloorr  ddee  ttââllhhăărriiee  ssaavvaarrssiittee  ppee  ssttrraaddaa  îînnrreeggiissttrreeaazzăă  ssccăăddeerree,,  ccuu  

6622,,55%%;;  
••  ssccaaddee  nnuummăărruull  iinnffrraaccţţiiuunniilloorr  ssttrraaddaallee  sseessiizzaattee  ccuu  1155,,77%%;;  

CCooooppeerraarree  iinntteerriinnssttiittuuţţiioonnaallăă  

ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  6600  ddiinn  
oo22..0033..22001100  pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  şşii  eexxeeccuuttaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  mmeennţţiinneerree  aa  oorrddiinniiii  şşii  
ssiigguurraannţţeeii  ppuubblliiccee  ss--aa  rreeaalliizzaatt  oo  ppaarrttiicciippaarree  mmuulltt  mmaaii  aaccttiivvăă  aa  eeffeeccttiivveelloorr  jjaannddaarrmmeerriieeii  
llaa  aaccttiivviittăăţţiillee  ddeessffăăşşuurraattee  îînn  ccoommuunn  ccuu  ssttrruuccttuurriillee  ddee  ppoolliiţţiiee,,  pprriinn  ccoonnssttiittuuiirreeaa  ddee  ppaattrruullee  
mmiixxttee  ssaauu  ppaattrruullee  ddee  jjaannddaarrmmii  ccaarree  aauu  aaccţţiioonnaatt  ssuubb  ccoooorrddoonnaarreeaa  ppoolliiţţiieeii..  AAcceesstt  ffaapptt    aa  
aavvuutt  ccaa  rreezzuullttaatt  ccrreeşştteerreeaa  ggrraadduulluuii  ddee  vviizziibbiilliittaattee  aa  eelleemmeenntteelloorr  ddee  oorrddiinnee  ppuubblliiccăă  îînn  
ssttrraaddăă,,  ccoonnccoommiitteenntt  ccuu  rreedduucceerreeaa  ffeennoommeennuulluuii  iinnffrraaccţţiioonnaall  ssttrraaddaall..  

ÎÎnn  aacceellaaşşii  ccoonntteexxtt  aauu  ffoosstt  rreeaaccttuuaalliizzaattee  PPllaannuull  UUnniicc  ddee  OOrrddiinnee  şşii  SSiigguurraannţţăă  
PPuubblliiccăă  aall  jjuuddeeţţuulluuii  MMuurreeşş  şşii  PPllaannuull  ddee  CCooooppeerraarree  îînncchheeiiaatt  îînnttrree  IInnssppeeccttoorraattuull  ddee  PPoolliiţţiiee  
JJuuddeeţţeeaann  MMuurreeşş,,  IInnssppeeccttoorraattuull  ddee  JJaannddaarrmmii  JJuuddeeţţeeaann  MMuurreeşş  şşii  GGrruuppaarreeaa  ddee  JJaannddaarrmmii  
MMoobbiillăă  TTgg..MMuurreeşş..  

DDee  aasseemmeenneeaa  eeffeeccttiivveellee  ddee  oorrddiinnee  ppuubblliiccăă  aauu  ffoosstt  aannggrreennaattee  îînn  aaccttiivviittăăţţii  şşii  
aaccţţiiuunnii,,    ppeennttrruu  îînnddeepplliinniirreeaa  oobbiieeccttiivveelloorr  ssttaabbiilliittee  pprriinn      DDiissppoozziiţţiiaa  SSeeccrreettaarruulluuii  ddee  SSttaatt  
ŞŞeeff  aall  DDeeppaarrttaammeennttuulluuii  OOrrddiinnee  şşii  SSiigguurraannţţăă  PPuubblliiccăă    nnrr..  II//11009944  ddiinn  0055..0033..22001100  şşii  PPllaannuull  
ddee  AAccţţiiuunnee  ””SSIIGGUURRAANNŢŢAA””  ccee  ss--aa  ddeerruullaatt  îînn  ccuurrssuull  lluunniiii  mmaarrttiiee..  

ÎÎnn  aacceesstt  ccoonntteexxtt,,  oo  pprreeooccuuppaarree  ppeerrmmaanneennttăă  aa  ccoonnssttiittuuiitt--oo  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  
ggeessttiioonnaarreeaa  ssttăărriilloorr  ccoonnfflliiccttuuaallee  ddiinn  ccoommppeetteennţţeellee  ppoolliiţţiieeii  ddee  oorrddiinnee  ppuubblliiccăă  ccââtt  şşii  
ppaarrttiicciippaarreeaa  llaa  mmoonniittoorriizzaarreeaa  şşii  ddeessttrrăămmaarreeaa  ggrruuppuurriilloorr  ttiipp  ””llaa  ccoollţţ  ddee  ssttrraaddăă””  ssaauu  aa  
ggrruuppăărriilloorr  iinnffrraaccţţiioonnaallee,,  mmoonniittoorriizzaattee  ddee  aallttee  ssttrruuccttuurrii  ooppeerraattiivvee,,  ccee  ppoott  ggeenneerraa  
ccoonnfflliiccttee  ssttrraaddaallee..    



PPeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  oobbiieeccttiivveelloorr  pprrooppuussee  şşii  ppeennttrruu  aa  ddaa  uunn  pplluuss  ddee  eeffiicciieennţţăă  
aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddeessffăăşşuurraattee,,  aauu  ffoosstt  aattrraassee  şşii  aallttee  ffoorrţţee,,  îînn  ssppeecciiaall  ddiinn  rrâânndduull  ssttrruuccttuurriilloorr  
jjaannddaarrmmeerriieeii  ddaarr  şşii  aallee  ppoolliiţţiieeii  ccoommuunniittaarree  şşii    aaddmmiinniissttrraaţţiiiillee  ppuubblliiccee  llooccaallee..    

PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE  CCOOOORRDDOONNAATTEE  AALLEE  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIILLOORR  VVIIIITTOOAARREE  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  uurrmmăăttooaarree  aaccttiivviittăăţţiillee  ccee  uurrmmeeaazzăă  aa  ffii  ddeessffăăşşuurraattee  ddee  ccăăttrree  
ppoolliiţţiişşttiiii  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  ddee  PPoolliiţţiiee  JJuuddeeţţeeaann  MMuurreeşş  vvoorr  ffii  oorriieennttaattee  ccuu  pprreeccăăddeerree  îînn  
uurrmmăăttooaarreellee  ddiirreeccţţiiii::  

  ÎÎnn  ddoommeenniiuull  ccooooppeerrăărriiii  iinntteerr--iinnssttiittuuţţiioonnaallee  

üü    CCoonnssoolliiddaarreeaa  ppaarrtteenneerriiaattuulluuii  ccuu  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  ––  AAuuttoorriittaatteeaa  TTeerriittoorriiaallăă  
ddee  OOrrddiinnee  PPuubblliiccăă,,  îînn  vveeddeerreeaa  ssuussţţiinneerriiii  ffiinnaanncciiaarree  aa  pprrooiieecctteelloorr  ddee  pprreevveenniirree  şşii  
ccoommbbaatteerree  aa  ccrriimmiinnaalliittăăţţiiii;;  

üü    DDeezzvvoollttaarreeaa  rreellaaţţiiiilloorr  ddee  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  aauuttoorriittăăţţiillee  ppuubblliiccee  llooccaallee,,  aattââtt  ddiinn  
mmeeddiiuull  uurrbbaann,,  ccââtt  şşii  ddiinn  mmeeddiiuull  rruurraall,,  îînn  sseennssuull  ssuussţţiinneerriiii  ffiinnaanncciiaarree  şşii  llooggiissttiiccee  aa  
aaccţţiiuunniilloorr  îînn  ddoommeenniiuull  ssiigguurraannţţeeii  cceettăăţţeeaannuulluuii;;  

üü  EExxttiinnddeerreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  GGrruuppuurriilloorr  ddee  AAccţţiiuunnee  CCoommuunniittaarrăă  llaa  nniivveelluull  ttuuttuurroorr  
ccoommuunneelloorr  ddiinn  jjuuddeeţţ  îînn  ssccooppuull  aabboorrddăărriiii  iinntteeggrraattee  aa  ffeennoommeennuulluuii  iinnffrraaccţţiioonnaall  îînn  mmeeddiiuull  
rruurraall;;  

ÎÎnn  ddoommeenniiuull  iinnvveessttiiggăărriiii  ccrriimmiinnaalliittăăţţiiii  
üü    CCoommbbaatteerreeaa  ffeennoommeennuulluuii  eevvaazziiuunniiii  ffiissccaallee,,  rreessppeeccttiivv  îînn  ddoommeenniiuull  ssuussttrraaggeerriiii  

ddee  llaa  ppllaattaa  iimmppoozziitteelloorr  şşii  ttaaxxeelloorr  ddaattoorraattee  bbuuggeettuulluuii  ddee  ssttaatt,,  îînn  ddiiffeerriitteellee  ffoorrmmee  ddee  
mmaanniiffeessttaarree  pprreevvăăzzuuttee  ddee  LLeeggeeaa  224411//22000055,,  şşii  îînn  mmoodd  ssppeecciiaall  aa  ffrraauuddeelloorr  
iinnttrraaccoommuunniittaarree  llaa  rreeggiimmuull  TTVVAA;;  

üü  EEffiicciieennttiizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  ccoommbbaatteerree  aa  iinnffrraaccţţiiuunniilloorr  îînnddrreeppttaattee  îîmmppoottrriivvaa  
ppaattrriimmoonniiuulluuii  pprriinn  ssoolluuţţiioonnaarreeaa  ccuu  ooppeerraattiivviittaattee  aa  ddoossaarreelloorr  vveecchhii  şşii  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  îînnttrr--
uunn  pprroocceenntt  ssuuppeerriioorr  aa  aauuttoorriilloorr  îînn  ccaauuzzeellee  rrăămmaassee  iinniiţţiiaall  ccuu  aauuttoorrii  nneeccuunnoossccuuţţii;;  

üü  IInnvveessttiiggaarreeaa  şşii  mmoonniittoorriizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  iinnffrraaccţţiioonnaallee  ddeerruullaattee  ddee  mmeemmbbrriiii  
ggrruuppăărriilloorr  iinnffrraaccţţiioonnaallee  nneessttrruuccttuurraattee,,  nneeuuttrraalliizzaarreeaa  rreessuurrsseelloorr  eeccoonnoommiiccee  pprriinn  
iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoonnffiissccaarreeaa  bbuunnuurriilloorr,,  ddeessttrruuccttuurraarreeaa  ggrruuppăărriilloorr  pprriinn  ttrraaggeerreeaa  llaa  
rrăăssppuunnddeerree  aa  mmeemmbbrriilloorr;;  

üü  CCoommbbaatteerreeaa  ffeennoommeennuulluuii  ddee  bbrraaccoonnaajj  pprriinn  iinntteennssiiffiiccaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee    
ccooooppeerraarree  şşii  sscchhiimmbb  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii  ccuu  lluuccrrăăttoorrii  ddee  llaa  ppoossttuurriillee  ddee  ppoolliiţţiiee  ccoommuunnaallee  şşii  aa  
lluuccrrăăttoorriilloorr  ddeesseemmnnaaţţii;;  

ÎÎnn  ddoommeenniiuull  oorrddiinniiii  ppuubblliiccee  şşii  ssiigguurraannţţeeii  rruuttiieerree  
üü    IInniiţţiieerreeaa  şşii  ddeerruullaarreeaa,,  îînn  ccooooppeerraarree  ccuu  ssoocciieettaatteeaa  cciivviillăă  şşii  aallttee  ssttrruuccttuurrii  ccuu  

aattrriibbuuţţiiii  îînn  ddoommeenniiuull  ssiigguurraannţţeeii  ppuubblliiccee,,  ddee  pprrooggrraammee  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa  şşii  rreedduucceerreeaa  
ccrriimmiinnaalliittăăţţiiii  ccoommiissee  ccuu  vviioolleennţţăă,,  aavvâânndd  ccaa  oobbiieeccttiivv  ccrreeşştteerreeaa  ggrraadduulluuii  ddee  ssiigguurraannţţăă  
ssttrraaddaallăă;;  

üü  DDeezzvvoollttaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  ppaattrruullaarree  iinntteerr--ccoommuunnaall  îînn  mmeeddiiuull  rruurraall,,  ppeennttrruu  
iinntteerrvveennţţiiaa  mmaaii  eeffiicciieennttăă  llaa  eevveenniimmeennttee;;  

üü  RReedduucceerreeaa  vviiccttiimmiizzăărriiii  ppaarrttiicciippaannţţiilloorr  llaa  ttrraaffiiccuull  rruuttiieerr;;  
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