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RAPORT DE ACTIVITATE 
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş  

 pe anul  2011 
 

 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş (ATOP Mureş) în colaborare cu 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a organizat şi desfăşurat o serie de activităţi 

specifice  în cursul anului 2011 la nivelul judeţului Mureş prin acestea urmărindu-se 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, creşterea gradului de siguranţă a persoanei şi a 
bunurilor acesteia. 

 

  Activităţile desfăşurate sunt conforme cu Planul Strategic anual al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Mureş, în slujba comunităţii şi pentru asigurarea ordinii şi 

liniştii publice,plan  prezentat şi analizat în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Mureş la 
început de an. 

 

 Planul strategic se referă la obiective şi priorităţi de interes naţional privind 

activitatea poliţiei, obiective şi priorităţi de interes local privind creşterea capacităţii 
operative ale unităţilor de poliţie în domenii ca: 

- combaterea criminalităţii organizate,  

- combaterea violenţei în familie, 
- protecţia patrimoniului,  

- creşterea gradului de siguranţă rutieră,  
- îmbunătăţirea relaţiilor poliţiei cu societatea civilă,  
- indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc, 

- bugetul şi dotarea poliţiei . 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş îşi desfăşoară activitatea în baza  
Programului de Activitate întocmit anual,  unde trimestrial sunt analizate şi clarificate 

problemele din informările prezentate în cadrul şedinţelor privind ordinea şi liniştea 
publică precum şi propunerile organizaţiilor şi instituţiilor invitate cu atribuţii în acest 
domeniu. 

În cursul anului 2011 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a organizat şi 
desfăşurat un număr de 4 şedinţe în plen, fiind prezentate şi dezbătute 14 informări 
privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor persoanei 

iar pe cele trei comisii s-au organizat şi desfăşurat 36 şedinţe, în care au fost prezentate 
65 materiale având ca scop creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, atragerea la 
colaborarea a tuturor instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în acest domeniu. 
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În cadrul  acestor şedinţe pe lângă aspectele cuprinse în informările întocmite şi 
prezentate de şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi preşedinţii comisiilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş  au fost analizate şi clarificate următoarele 
probleme : 

- necesitatea colaborării dintre poliţia română, poliţia locală şi Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi, privind constituirea de patrule mixte, pentru 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, pe raza judeţului Mureş; 

- identificarea de noi posibilităţi de colaborare între consiliile locale şi  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş privind acordarea de sprijin 
financiar secţii,or de poliţie privind o cotă parte de carburanţi,  revizii la 
autoturismele din dotarea poliţiei, birotică, mobilier, etc. 

 

             

              

La aceste şedinţe au participat ca invitaţi, pe lângă membrii Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Mureş: 

- reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 

- reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, 

- reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş, 

- şefii de servicii din cadrul I.P.J. Mureş (Serviciul Poliţiei Rutiere, Serviciul Poliţiei 
de Ordine Publică, Serviciul de combatere a Crimei Organizate şi a Consumului 
de  Droguri). 

- reprezentanţi ai poliţiei locale, 

- reprezentanţi I.S.U ,,HOREA,, Mureş. 
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În baza graficului întocmit de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a 
organizat şi efectuat un număr de 12 deplasări în localităţile din judeţ, unde după 

reorganizarea  poliţiei rurale în 14 secţii, respectiv în municipiile Sighişoara la data de 02 
noiembrie 2011, Târnăveni la data de 19 octombrie , oraşele Luduş în data de 19 
octombrie , Ungheni în data de 07 decembrie şi Miercurea Nirajului în data de 07 

decembrie şi în comunele Ghindari în data de 26 octombrie , Petelea în data de 23 
noiembrie, Breaza in data de 23 noiembrie, Brîncoveneşti în data de 16 noiembrie, Deda 
in data de 16 noiembrie, Band şi Râciu în data de 30 noiembrie,  şedinţe la care au 

participat: 

- membrii ATOP, 

-  reprezentanţi ai administraţiei publice locale, primari sau viceprimari 

- şeful secţiei de poliţie rurală, 

- alţi invitaţi 

 

         

 

Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

au efectuat deplasări în localităţile repartizate conform graficelor în zonele de 
responsabilitate şi pe domenii de acţiune.                           

Cu ocazia acestor întâlniri au fost analizate şi clarificate următoarele probleme : 

- reorganizarea poliţiei rurale în 14 secţii prin desfiinţarea posturilor de poliţie 
comunale astfel la o nouă secţie de poliţie rurale fiind arondate  între 5 şi 7 
posturi; 

- modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice , siguranţa persoanei şi a bunurilor 
acesteia, 

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

Poliţie Judeţean Mureş, respectiv secţiile de poliţie rurală, pentru acordarea de 
sprijin financiar respectiv prin alocarea unei cote de carburanţi şi revizii tehnice 
la autoturismele din dotarea secţiilor de poliţie rurală, lucru cu care peste 95% 

dintre participanţi (reprezentanţi ai consiliilor locale primari, viceprimari) au fost 
de acord, cu promisiunea că vor aloca în continuare o cotă de carburanţi pentru 
sporirea activităţilor de patrulare ale poliţiei; 

- reprezentanţii unor consilii locale au propus înfiinţarea poliţiei locale şi în mediul 
rural, anume în comunele Mica şi Sînpaul care să  colaboreze cu agenţii de 

poliţie de la secţiile de poliţie rurală în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice 
a cetăţenilor pe raza localităţilor; 
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- de asemenea s-a cerut intensificarea patrulelor de poliţie şi de jandarmi pe raza 
comunelor şi satelor pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului; 

- s-a solicitat mutarea secţiei de poliţie din comuna Petelea în comuna Gurghiu 
întrucât este mult mai uşor pentru a interveni în comunele arondate în cazurile 
când se încalcă ordinea şi liniştea publică, iar comuna Petelea să fie deservită 

de către Poliţia municipiului Reghin; 

- preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş a participat în cursul 
lunii mai 2011 la o dezbatere în municipiul Sibiu, care a avut ca temă 

reorganizarea poliţiei rurale în secţii , unde au participat reprezentanţi ai IGPR, 
Consiliilor Judeţene şi preşedinţii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică din 
ţară, iar în luna octombrie a participat la întrunirea organizată de ANATOP în 

municipiul Braşov unde au fost analizate şi clarificate probleme legate de 
organizarea şi funcţionarea ATOP şi ANATOP (statutul acestora), 

- o altă problemă clarificată a fost cea legată de organizarea şi înfiinţarea 
grupelor de voluntari sens în care o bună parte dintre participanţi (primari, 
viceprimari) au promis că vor analiza şi găsi soluţii pentru înfiinţarea acestor 

grupe în comunele Miheşu de Câmpie, Cucerdea, Chibed, Bălăuşeri, Veţca, 
Ghindari, Vânători, Apold, Daneş, Viişoara, Aluniş, Vătava, Suseni, Batoş, Ruşii 
Munţi, Stânceni, Ibăneşti, Ideciu de Jos, Glodeni, Băla, Crăieşti, Şăulia, Sîntana 

de Mureş, Cristeşti, Şincai, Sâmpetru de Câmpie, Corunca şi altele. 

- s-a analizat şi clarificat circulaţia utilajelor agricole (tractoare, remorci, căruţe) 
pe perioada campaniilor agricole, întrucât acestea nu  corespund din punct de 

vedere tehnic şi este nevoie de a traversa drumurile naţionale şi judeţene; 

- totodată a fost ridicată problema sustragerilor de material lemnos din păduri cu 
maşini şi căruţe sens în care sa propus atragerea la colaborare a 

reprezentanţilor Direcţiei Silvice , intensificarea patrulelor mixte poliţie, 
pădurari, jandarmi, reprezentanţi ai consiliilor locale având ca scop stoparea 
acestui fenomen; 

- asigurarea pazei în comune şi satele aparţinătoare pe timpul nopţii precum şi a 
produselor agricole de pe câmp, sens în care multe  consilii locale au pază 
proprie iar altele au contracte cu firme de pază pentru asigurarea pazei; 

- o atenţie deosebită a fost acordată persoanelor de etnie romă, privind 
înregistrarea copiiilor, solicitarea şi obţinerea cărţilor de identitate, accesul la 

educaţie, integrarea lor socială; 

- prevenirea şi combaterea furtului de fier vechi, legalitatea funcţionării centrelor 
de colectare de fier vechi. 
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Pentru o creştere eficienţă şi diversitatea activitaţilor derulate, Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Mureş, în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş au fost analizate protocoale de colaborare încheiate anterior iar acolo unde a fost 
cazul au fost reînnoite,  cu următorii parteneri: 

- Consiliul Judeţean Mureş 

- Instituţia Prefectului Judeţului Mureş 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş 

- Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Mureş 

- Centrul de Prevenire a Violenţei în familie 

- Biserica 

- Organizaţia Salvaţi Copii 

- Centrul de Prevenire, Consiliere Antidrog Mureş 

- Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureş 

- Direcţia de Sănătate Publică Mureş 

În anul 2011 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a acordat o atenţie 
sporită  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 cu Consiliul Judeţean Mureş şi Compartimentul de  
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. 

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, în colaborare cu structurile 

operative ale IPJ Mureş a elaborat şi implementat Proiectele locale de prevenire a 
criminalităţii, orientate spre rezolvarea unor probleme concrete reieşite din analizele 

efectuate la nivelul fiecărei unităţi de poliţie.  

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 , siguranţei civice şi siguranţa în unităţile de învăţământ şi în jurul acestora, a 
manifestat receptivitate la problemele ridicate şi constatate prin dialog susţinut. 

Pentru anul 2011, la nivelul judeţului Mureş, priorităţile locale stabilite în urma 

consultărilor avute în cadrul grupului de lucru de la nivel local au fost criminalitatea 
stradală – cu accent pe prevenirea şi combaterea furturilor din autoturisme  precum  şi 
siguranţa rutieră, sens în care au fost tipărite pliante şi fluturaşi după cum urmează: 

- furturilor din autoturisme au fost tipărite     

- circulaţia rutieră (viteza şi indisciplina la pietoni)   

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

- prevenirea furturilor din buzunare şi poşete , 

- prevenirea şi siguranţa elevilor în unităţile şcolare , aceste materiale au fost 
tipărite atât în limba română cât şi maghiară şi distribuite populaţiei şi elevilor 

prin Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. 
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Aceste materiale au fost tipărite atât în limba română cât şi maghiară şi distribuite 
populaţiei şi elevilor prin Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş, în  colaborare cu Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş, a efectuat demersuri susţinute pentru creşterea gradului de  

siguranţă a comunităţii, a bunurilor persoanei. Astfel, s-au făcut demersuri in a convinge 
autorităţile locale in vederea constituirii grupelor de voluntari care sa vina in sprijinul 
asigurării ordinii publice, pe modelul grupelor de voluntari deja constituite in localităţile 

Gurghiu, Acăţari, Albeşti, Cuci şi Sîncraiu de Mureş.  

Activitatea Grupelor de voluntari este prevăzută în Legea 195/2001 cu modificările 
ulterioare, lege în care sunt prevăzute rolul, atribuţiile şi necesitatea acestor grupuri de 

voluntari.  Voluntarii în sprijinul poliţiei din mediul rural dotaţi cu uniformă inscripţionată 
„Grupa de voluntari”, nu acţionează niciodată singuri, doar împreună cu lucrătorii de la 

noile secţii  de poliţie.                                                                                      

Această activitate de înfiinţare de grupuri de voluntari va continua şi în anul 2012, 
multe consilii locale dorind să pună în aplicare această iniţiativă. Ca urmare a constituirii 

acestor grupuri de voluntari sau redus simţitor numărul infracţiunilor şi al contravenţiilor 
de la nivelul comunelor . 

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

personalitate juridică, constituită pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu  prevederile Legii nr.218/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române şi a Regulamentului de organizare  şi funcţionare a 

Autoritatea Teritorială 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 baza Dispoziţiei nr.142/2004 a Consiliului Judeţean  Mureş, cu modificările 
ulterioare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile legale atât în plen cât şi în cele trei comisii de  lucru şi are în 
componenţă: 6 consilieri judeţeni, subprefect, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Mureş, reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, 3 reprezentanţi ai societăţii civile şi 

secretariatul compus din 2 persoane. 

Membrii Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş sunt repartizaţi pe trei 

comisii de lucru, astfel: 

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

-  2 consilieri judeţeni, 

-  şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean  

- 1 reprezentant al societăţii civile, 

 

b). Comisia nr.2 – comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 
performanţă minimali, este compusă din: 

 -  2 consilieri judeţeni, 

 -   subprefectul  

 -  1 reprezentant  al societăţii civile. 
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c). Comisia nr. 3 – comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, 

consultanţă şi drepturile omului, este compusă din:  

- 2 consilieri judeţeni, 

- 1 reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor  

- 1  reprezentant al societăţii civile. 

 

Alăturat anexăm Planul Strategic şi Programul de Activitate al Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică Mureş pe anul 2011. 

 
 
 
 

                             PREŞEDINTE  A.T.O.P 

 
                               Consilier Judeţean  

                                        Mora Akos Daniel  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Întocmit: Molomfălean Ioan 

Redactat: Nemeş Mia  
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 R O M Â N I A  

 
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR     CONSILIUL JUDEŢEAN 

MUREŞ 
                               
             

 

 

               INSPECTORATUL DE POLIŢIE        AUTORITATEA 

TERITORIALĂ      

                          JUDEŢEAN  MUREŞ                 DE ORDINE PUBLICĂ 

  Nr. înreg.100018/17.01.2012                                                                  Nr. înreg.50006/16.01.2012 

 

 

 

PLANUL  STRATEGIC  2012 
AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ 

MUREŞ 
în slujba comunităţii şi pentru asigurarea 

ordinii şi liniştii publice 
 

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, fac 

tot posibilul ca persoanele din judeţ să primească cele mai bune servicii de poliţie.  Acest  Plan 

strategic formulează o viziune conform căreia  Poliţia mureşeană va acţiona performant şi va 

continua să fie deschisă şi responsabilă faţă de întreaga comunitate. 

Planul este format din patru părţi distincte: 

 Prima parte prezintă obiectivele naţionale prioritare,  identificate în Programul de 

guvernare şi în Planul de activităţi al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al 

Poliţiei Române. 

 Partea a doua stabileşte priorităţile şi obiectivele de interes judeţan; 

 Partea a treia stabileşte indicatorii minimali de performanţă pentru serviciul poliţienesc. 

 Partea a patra  face referire la bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor 

bugetare şi a nevoilor de suplimentare a acestora din  surse extrabugetare. 

 

CAPITOLUL I 

OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE  INTIFICATE ÎN 

PROGRAMUL DE GUVERNARE ŞI ÎN PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL 

MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ŞI AL POLIŢIEI 

ROMÂNE 
  

      

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 
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    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. 
 

OBIECTIVELE  ŞI  ŢINTELE  URMĂRITE  PE  TERMEN MEDIU (2010-2013) de 

Ministerul Administraţiei şi Internelor pe direcţia de acţiune Ordine şi Siguranţă Publică sunt:   

 

 Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului.  

 Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri.  

 Reducerea impactului criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului  

 Consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi situaţiilor de 

urgenţă. 

 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice în domeniu 

 Securizarea frontierei, în special a celei externe a  Uniunii Europene de pe teritoriul 

României. 

 

 

CAPITOLUL II 

 
PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE  DE INTERES JUDEŢEAN 

 

Atât indicatorii statistici care reflectă nivelul criminalităţii cât şi nivelul de siguranţă 

perceput de cetăţeni ne arată că judeţul Mureş este un judeţ fără probleme deosebite în ceea ce 

priveşte siguranţa cetăţeanului, fenomenul infracţional încadrându-se în parametrii cu valori 

medii raportat la ceea ce se  înregistrează la nivel naţional.Cu toate acestea gândindu-ne la 

viitor este necesar să  anticipăm schimbările şi să ne adaptăm la acestea în aşa fel încât printr-o 

folosire eficientă a resurselor să asigurăm atingerea obiectivelor organizaţionale mai jos 

stabilite. 

  

A. Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului 

1. Creşterea gradului de siguranţă stradală şi al proprietăţii publice şi private;  

2. Reducerea victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie;  

3. Creşterea calităţii serviciului poliţienesc în mediul rural urmărind aplicarea 

unei politici coerente de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional. 

B. Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri; 

1. Combaterea evaziunii fiscale şi a fraudelor vamale; Creşterea nivelului de 

încasare al taxelor şi accizelor;  

2. Asigurarea unui mediu de legalitate în domeniul achiziţiilor publice;  

3. Asigurarea concurenţialităţii mediului de afaceri prin protejarea drepturilor 

de proprietate intelectuală şi industrială.   

 

C. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor; 

1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de primire a cetăţenilor şi mediatizarea 

activităţilor desfăşurate;  

2. Asigurarea unei intervenţii operative şi eficiente la solicitările cetăţenilor. 

3. Creşterea capacităţii de acţiune şi a performanţei resursei umane. 
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CAPITOLUL III 
 

 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MINIMALI  

PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC 

 

Pentru evaluarea performanţelor în atingerea obiectivelor propuse au fost propuşi 

următorii indicatori de performanţă: 

1. Menţinerea  numărului infracţiunilor judiciare la nivelul anului 2011 iar dacă este 

posibil scăderea numărului acestora. 

2. Reducerea ratei criminalităţii în mediul rural. 

3. Scăderea sau cel puţin menţinerea la acelaşi nivel a numărului de infracţiuni 

stradale. 

4. Creşterea numărului de rechizitorii întocmite în urma soluţionării dosarelor penale 

de către ofiţerii de investigare a fraudelor, cu propunere de trimitere în judecată; 

5. Manifestarea rolului activ şi propunerea de măsuri concrete, în vederea recuperării 

prejudiciilor aduse bugetului consolidat al statului, prin săvârşirea infracţiunilor de 

evaziune fiscală sau în legătură cu evaziunea fiscală; 

6. Instrumentarea calificată a dosarelor penale, în vederea constatării unui număr 

sporit de infracţiuni de evaziune fiscală; 

7. Creşterea nivelului de încredere a populaţiei în Poliţie. 

8. Menţinerea trendului descendent al numărului persoanelor decedate, ca urmare a 

accidentelor rutiere; 

9. Menţinerea unor  procente  de peste 90% pentru mediul urban şi 80% pentru mediul 

rural a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor. 

10. Creşterea fermităţii în aplicarea legii reflectată într-un număr mai mare de persoane 

reţinute.  

11. Ţinerea sub control a grupărilor infracţionale, astfel încât să nu înregistrăm 

conflicte stradale generate de acestea 

 

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 

 

 Strategia de ordine publică implică, în general, activităţi care vor fi realizate în limitele 

cheltuielilor adoptate anual, prin legea bugetului de stat, precum şi prin realizarea absorbţiei 

fondurilor europene şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor 

realizate cu acestea. 

 La fel ca şi în anul precedent, bugetul alocat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 

asigură la un nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice. 

  Şeful inspectoratului, având calitatea de ordonator terţiar de credite, poate utiliza 

creditele bugetare 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. Un aspect negativ este acela ca nu există  buget prevăzut pentru derularea unor 

proiecte sau programe preventive de interes judeţean. 
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 Principalele activităţi propuse pentru acest domeniu sunt următoarele: 

a) Utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi asigurarea deplinei legalităţi şi a transparenţei 

privind procedurile de achiziţii publice. 

b) Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii poliţiştilor, prin continuarea 

programului de investiţii la imobilele din administrare şi instalaţiile aferente acestora, pentru 

diminuarea deficitului de spaţii cu care se confruntă structurile de poliţie şi menţinerea 

capacităţii funcţionale şi a condiţiilor de rezistenţă, confort şi aspect estetic al construcţiilor, 

modernizarea spaţiilor cu destinaţie de arest şi a celor de primire a publicului, precum şi a 

posturilor de poliţie, funcţie de fondurile alocate. 

c) Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de poliţie şi asigurarea mobilităţii 

terestre, prin exploatarea raţională şi eficientă a parcului existent şi asigurarea necesarului de 

carburanţi necesari funcţionării acestora. 

d) Promovarea unei atitudini responsabile şi conştiente privind modul în care trebuie 

utilizate toate categoriile de bunuri din dotare. 

e) Echiparea tuturor cadrelor de poliţie cu uniformă de reprezentare şi completarea ţinutei 

la cadrele care au solicitat materiale în cadrul drepturilor aferente anului precedent. 

f) Asigurarea echipamentelor, mijloacelor tehnice şi materialelor destinate dotării 

structurilor cu atribuţiuni în domeniul cercetării şi investigării criminalistice, în vederea 

probării faptelor infracţionale 

 

 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. 

 

Datorită faptului că în bugetul unităţii nu sunt prevăzute fonduri pentru derularea 

campaniilor, proiectelor sau programelor de prevenire a criminalităţii, aceste activităţi sunt 

condiţionate de obţinerea unor resurse financiare din resurse extrabugetare, aşa cum s-a 

procedat şi în anii anteriori. 

Pentru acest lucru va fi necesară atât consolidarea parteneriatelor existente cu ATOP şi 

alte instituţii sau organizaţii, cât identificarea de noi parteneri în vederea susţinerii financiare a 

proiectelor de prevenire a criminalităţii în anul 2012. 

Nevoia de resurse financiare din surse extrabugetare este dată în principal de  act ivitatea 

de prevenire a criminalităţii, care trebuie să constituie şi în continuare o prioritate a poliţiei 

mureşene. 

Continuarea şi  dezvoltarea de noi proiecte de informare a cetăţenilor/prevenire a 

criminalităţii presupune identificarea de resurse financiare pentru:  

 tipărirea de materiale preventive (afişe, fluturaşi, pliante, publicaţii etc); 

 realizarea de panouri stradale şi bannere; 

 organizarea de concursuri cu premii;  

 organizarea de campanii de prevenire; 

 organizarea de dezbateri, reuniuni, schimburi de experienţă etc. 

 

Un proiect important stabilit pentru anul 2012 şi pentru care am solicitat  

sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Mureş, este cel privind realizarea sistemului de 

supravegherea video a traficului rutier pe tronsoanele de drum aflate la limită de judeţ. 

 

 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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 ŞEFUL INSPECTORATULUI DE               PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII    

                POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ                      TERITORIALE DE ORDINE 

PUBLICĂ 

           Comisar şef de poliţie                     Consilier judeţean 

 

         PESCARI VALENTIN               MORA AKOŞ DANIEL 

 

 
 
 
 


