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RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş  
pentru anul 2011 

 
 
 

Activitatea poliţienească a fost marcată în anul 2011 
de transformări importante, care au implicat diverse 
provocări şi pentru poliţia mureşeană, determinând eforturi 
suplimentare pentru asigurarea ordinii publice . 

Cu toate dificultăţile întâmpinate, indicatorii de 
performanţă realizaţi situează judeţul Mureş printre primele 
la nivel naţional. Totodată, anul 2011 a marcat şi  stoparea 
trendului ascendent al infracţionalităţii sesizate înregistrate 
în ultimii şase ani şi - sperăm, începutul unei perioade în care 
infracţionalitatea să fie redusă de la an la an.  
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Priorităţi instituţionale    
 

În anul 2011 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi-a focalizat activităţile pentru 
realizarea următoarelor obiective:   

ü Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului;  
ü Reducerea victimizării populaţiei în accidente rutiere;  
ü Combaterea fenomenului evaziunii fiscale, respectiv în domeniul sustragerii de la 

plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat; 
ü Combaterea fenomenelor infracţionale din domeniul proprietăţii intelectuale  şi 

industriale, în domeniul produselor accizabile; 
ü Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor; 
ü Creşterea capacităţii de acţiune şi a performanţei resursei umane;  
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           Schimbări instituţionale  
 

Cele mai importante schimbări au intervenit prin reorganizarea poliţiei de ordine 
publică în mediul rural. Începând cu data de 1 septembrie 2011 au devenit operaţionale  14  

    
  
  
SSeeccțțiiii  ddee  ppoolliițțiiee  rruurraallăă  ccaarree  aauu  ccoommppeetteennţţaa  tteerriittoorriiaallăă  aa  
ccââttee  55--77  ppoossttuurrii  ddee  ppoolliiţţiiee  ccoommuunnaallee..  
    
  
  
  
  

ÎÎnn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  rreeoorrggaanniizzăărrii,,  aaggeennţţiiii  ddee  llaa  8899  ppoossttuurrii  ddee  ppoolliițțiiee  ccoommuunnaallee  aauu  ffoosstt  
rreeddiissttrriibbuuiiţţii  ccăăttrree  cceellee  1144  sseeccțțiiii,,  llaa  ppoosstt  rrăămmâânnâânndd  ccââttee  uunn  aaggeenntt  ccuu  ffuunnccţţiiee  ddee  eexxeeccuuţţiiee..  LLaa  
ppoossttuurriillee  ddee  ppoolliiţţiiee  BBaattooșș  şşii  VViiiișșooaarraa  aauu  rrăămmaass  ffuunnccțțiiii  ddee  șșeeff  ddee  ppoosstt  șșii  aajjuuttoorrii  șșeeff  ddee  ppoosstt..  

Necesitatea încadrării în numărul de indicatori de personal prevăzuţi în finanţare de 
Legea nr. 286/2010, a făcut ca şi structurile de poliţie din judeţul Mureş să fie restructurate 
prin reducere de personal. 

Restructurarea a constat şi în desfiinţarea anumitor structuri şi înfiinţarea altora, cum 
ar fi Biroul pentru combaterea delictelor silvice; Biroul de control intern; Biroul de analiza 
informaţiilor şi Secţiile de poliţie rurale.  

 
Resurse umane 
 
Statul de organizare al inspectoratului avea prevăzute la sfârşitul anului 1.087 de 

funcţii, dintre care 38 sunt vacante. Faţă de începutul anului, numărul funcţiilor din statul de 
organizare a fost redus cu 135, în mare parte prin radierea unor funcţii vacante, dar şi prin 
radierea a 27 funcţii ocupate. 

În anul 2011, în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş nu au fost încadraţi 
poliţişti din sursă externă ori absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ. În această perioadă au 
venit de la alte unităţi 1 ofiţer şi 3 agenţi de poliţie. Din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Mureş au fost mutaţi la alte unităţi 8 ofiţeri şi 3 agenţi de poliţie. 

În cursul anului, 10 agenţi au fost clasaţi medical „inapt pentru serviciul în poliţie”, 2 
agenţi au decedat, 9 agenţi s-au pensionat, 2 ofiţeri de poliţie şi 12 agenţi de poliţie au încetat  
raporturile de serviciu prin demisie, iar 1 personal contractual a fost pensionat pentru motive 
medicale. 

 
 
Prevenirea criminalităţii  
 

Din analiza evoluţiei criminalităţii în anii anteriori, s-au stabilit ca şi priorităţi de 
acţiune pentru anul 2011 – prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului şi prevenirea 
delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor.  
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Activitatea structurii de profil a avut în vedere atât direcţiile de acţiune stabilite la 

început de an (ex: furturi din auto, criminalitatea în mediul rural), cât şi evoluţia situaţiei 
operative, care a necesitat implementarea unor proiecte/campanii pe o anumită problematică 
(ex: campanie pentru prevenirea furturilor din buzunare). La acestea s-au adăugat activităţile 
derulate în cadrul mai multor proiecte sau campanii naţionale. 

 
 
Atingerea obiectivelor propuse în cele 20 

campanii/proiecte a avut la bază colaborarea cu 
structurile operative, parteneriatul concret cu alte 
structuri MAI, ATOP, instituţii, autorităţi, ONG-uri, 
chiar parteneri privaţi, precum şi susţinerea din 
partea mass media locală.  

Activitatea poliţiştilor mureşeni în domeniul 
prevenirii este apreciată de comunitate şi parteneri, 
atât în ceea ce priveşte organizarea şi coordonarea 
activităţilor, cât şi pentru diversitatea iniţiativelor 

locale. 
 

 
Criminalitatea comisă cu violenţă 
 
Numărul infracţiunior comise cu violenţă în anul 2011 este 

de 1.970, însă acesta a scăzut semnificativ faţă de anul precedent, 
respectiv cu 537 de fapte.  Importantă este diminuarea numărului 
faptelor de omor cu 8, chiar dacă la infracţiunile de tentativă de 
omor şi vătămări corporale grave au rămas la acelaşi nivel ca şi în 
anul 2010.  

 
 
Criminalitatea contra patrimoniului 
 

În anul 2011 au fost sesizate 8.146 infracţiuni contra patrimoniului, mai puţine cu 130 
faţă anul precedent.După cum se poate observa şi pe graficul de mai jos, cele mai numeroase 
infracţiuni contra patrimoniului sunt furturile.  
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În anul 2011 au fost sesizate 5.654 infracţiuni de furt, cu 255 mai multe decât în anul 

trecut (5.399), ceea ce reprezintă o creştere cu 4,72%.  
  

 
                                                             În creştere faţă de anul precedent se situează: 

 
 

• Furturi din buzunare, poşete, genţi 
• Furturi de plăcuţe de înmatriculare 
• Furturile de componente din exteriorul maşinii 

 
 
 
 

      
  
În scădere faţă de 2010 sunt: 
 

• Furturile din societăţi comerciale 
• Furturile din autovehicule  
• Furturile de auto 
• Furturile de păsări 
• Furt de animale 
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Criminalitatea economico – financiară 
 

Maniera de abordare a acestui tip de criminalitate 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 implementarea unor idei precum: 
îmbunătăţirea gradului de specializare a ofiţerilor de 
investigarea fraudelor, axarea activităţilor de 
constatare şi soluţionare pe calitatea actelor de 
procedură şi complexitatea cauzelor, urmate de o 
finalitate concretă a investigaţiei, materializată în 
întocmirea de rechizitorii şi condamnări, dar şi 
instrumentarea cazuisticii pe baza antreprizei 
criminale.  

În anul 2011, în continuarea activităţilor pe linia 
prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, urmare a 
activităţilor informativ operative şi de cercetare 
penală, au fost confiscate 246.706 ţigarete ( 12.335 
pachete ), 6.934 litri alcool, 11.110 sticle cu vin, 72 

sticle cu whisky, 1.350 mc material lemnos şi 23.000 kg zahăr. 
       Pe linie de evaziune fiscală au fost soluţionate 609 dosare penale, cu următoarele soluţii : 

                                                         
 
        -  135 terminarea urmăririi penale ; 

- 124 scoaterea de sub urmărire penală cu 
aplicarea art. 181 C.p.; 

- 29 declinări ale competenţei ; 
- 321 alte soluţii procedurale. 
 
 
 
 
 
 

 
 Au fost dispuse măsuri asiguratorii în cadrul dosarelor penale pe linie de evaziune 

fiscală, asupra a 35.900 lei;  13 imobile şi 5 autoturisme  valoare totală însumând 5.320.290  
lei. 

În anul 2011, procurorii de la parchetele din judeţul Mureş au emis 66 de rechizitorii pe 
linie de evaziune fiscală, dintre care 57 pe cele 9 domenii prioritare stabilite de către CSAT. 
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Precizăm că în plan local, din cele 9 domenii prioritare, au fost alese 4, acestea 

reflectând specificul judeţului „Construcţiile şi materialele de construcţii”,  „Producerea şi 
comercializarea mărfurilor agroalimentare”, „Producerea şi valorificarea alcoolului şi 
băuturilor alcoolice”, „Exploatarea şi prelucrarea materialului lemnos”. 

 Cu privire la eficienţă, considerăm sugestiv faptul că, din cele 66 de rechizitorii 
întocmite, 46  sunt pe cele 4 domenii menţionate ca prioritare în judeţul Mureş. 

 
Infracţionalitatea stradală  

 
În cursul acestui an nu s-au înregistrat infracţiuni stradale prin care să fi fost afectată 

grav ordinea şi siguranţa publică , însă a fost înregistrată o faptă de omor şi 3 fapte de 
tentativă de omor, 2 fapte de viol, precum şi 3 ultraje asupra poliţiştilor.  

 
Evoluţia criminalităţii stradale - aşa cum rezultă şi din graficul de mai jos, evidneţiază o 

uşoară tendinţă descrescătoare.  
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 Criminalitatea în mediul rural  
 

 În mediul rural, în anul 2011, criminalitatea a evoluat 
într-un mod diferit faţă de mediul urban, astfel încât aici 
înregistrăm creşteri ale numărului de infracţiuni sesizate cu 
un procentaj de 9%. 

  OO  aannaalliizzăă  oobbiieeccttiivvăă  aa  rreezzuullttaatteelloorr  aaccttiivviittăățțiiii  ppoolliițțiișșttiilloorr  ddiinn  
mmeeddiiuull  rruurraall  aarr  pprreessuuppuunnee  eevvaalluuaarreeaa  aacceessttoorraa  îînn  ddoouuăă  eettaappttee,,  
rreessppeeccttiivv  cceeaa  ddiinnaaiinnttee  ddee  0011..0099..22001111  șșii  cceeaa  ddee  dduuppăă  aacceeaassttăă  
ddaattăă,,  ccâânndd  aauu  ffoosstt  ooppeerraaţţiioonnaalliizzaattee  sseeccţţiiiillee  ddee  ppoolliiţţiiee  rruurraallăă..  
 Până la stabilirea şi punerea în aplicare a noii 
concepţii de organizare şi funcţionare a poliţiei de ordine 

publică în mediul rural  a  existat o stare de demobilizare şi dezorientare însă odată ce secţiile 
de poliţie au fost  operaţionalizate, au început să apară şi primele semnale pozitive, acestea  
venind  din partea mai multor primari ai comunelor mureşene. 
 
 



7 |  

 
 
 În prezent  avem 7 zile din săptămână şi 24 de ore din 24, cel puţin un echipaj de 
poliţie care patrulează şi este pregătit să intervină operativ,  pe teritoriul fiecărei secţii de 
poliţie. 
 

Intervenţia la apeluri de urgenţă 
 
Poliţiştii mureşeni au intervenit la 9.690 de cazuri sesizate prin numărul de urgenţă 

112, dintre care 1.050 în urma unor apeluri nejustificate.   
Principalele evenimente semnalate au fost: 1.652 infracţiuni contra patrimoniului, 351 

accidente rutiere, 841 scandaluri şi tulburarea 
ordinii şi liniştii publice, 512 conflicte şi 
agresiuni şi 6.291alte evenimente. 

În funcţie de mediul producerii faptelor 
sesizate prin 112,  -  63,88%  au privit mediul 
urban şi 36,12% mediul rural. 

În ceea ce priveşte timpul de reacţie, în 
intervalul până la 10 de minute s-a intervenit în 
89,38%  dintre situaţii, dar au existat şi 235 
cazuri (2,42%) în care timpul de reacţie a fost  

 
peste 20 de minute, situaţii întâlnite în mediul rural şi care sunt justificate de specificitatea 
locului unde a fost solicitată intervenţia.  

 
Siguranţa rutieră 

 În anul 2011, pe teritoriul judeţului Mureş s-au produs 167 accidente grave, în  scădere 
cu 5,11% faţă de anul precedent. Aceste evenimente au fost soldate cu 53 persoane decedate 
(-16, -23,19%) şi 148 persoane rănite grav (+9, +6,47%), comparativ cu anul 2010. 
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Se poate constata  că, în anul 2011, 

principalele cauze generatoare de accidente rutiere 
grave au fost : 
Ø indisciplina pietonilor  - în  20,61% din cazuri 
Ø viteza excesivă/neadaptată -  în 19% din cazuri 
Ø neacordare prioritate pietonilor -  în 8,48% din 
cazuri 

 
 
 
Disciplina în rândul personalului 
 
În anul 2011 au fost sancţionaţi disciplinar 19 poliţişti după cum urmează: 
- 15  cu mustrare scrisă;  
- 2 cu  amânarea promovării în gradul profesional următor ; 
- 2 cu trecerea într-o funcţie inferioară.  
În prezent este pus la dispoziţia unităţii un agent de poliţie faţă de care a fost pusă în 

mişcare acţiunea penală pentru comiterea unor infracţiuni, iar un agent de poliţie este 
suspendat din funcţie pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă.  

 
Colaborare şi parteneriat 
 
Şi în acest an legătura cu procurorii,  alături de care poliţiştii formează o echipă 

unitară cu rol esenţial în combaterea infracţionalităţii, s-a situat pe coordonatele celei mai  
bune colaborări.  

La reuşita acţiunilor poliţieneşti care s-au desfăşurat în perioada analizată au 
contribuit atât Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş, Brigada Mobilă de Jandarmi Tg-
Mureş cât şi Direcţia Judeţeană de Informaţii Mureş, Serviciul Judeţean de Informaţii şi 
Protecţie Internă Mureş, precum şi Brigada de Combatere a Crimei Organizate Mureş.  

 
În conformitate cu Ordinul Ministrului 

Administraţiei şi Internelor nr. 60 din 
02.03.2010 privind organizarea şi executarea 
activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei 
publice, s-a realizat o participare mult mai 
activă a efectivelor jandarmeriei la activităţile 
desfăşurate în comun cu structurile de poliţie, 
prin constituirea de patrule mixte sau patrule de 
jandarmi care au acţionat sub coordonarea 
poliţiei.  
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De asemenea, poliţia mureşeană a colaborat în cele mai bune condiţii cu structurile 

teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu cele ale Direcţiei Generale Anticorupţie, cu 
Serviciul de Protecţie şi Pază, cu Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă cât şi cu Poliţia 
Locală Târgu Mureş. 

 
Având disponibilitatea şi deschiderea spre 

colaborare a consiliilor locale, sub coordonarea 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în scopul 
comun al sporirii gradului de siguranţă publică, 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţean Mureş a reînnoit 
Protocoalele de colaborare cu administraţiile 
publice municipale, orăşeneşti şi comunale. În baza 
acestora, poliţia a fost sprijinită din punct de vedere 
logistic prin alocarea unui supliment de carburant 

(pe lângă cotele repartizate de la I.G.P.R.) şi efectuarea unor revizii la autovehiculele din 
dotare. 

Un  important sprijin a venit şi din partea Primăriei Municipiului Tg-Mureş,  care a 
fost alături de noi prin susţinerea  mai  multor proiecte şi activităţi precum şi a campaniilor de 
informare preventivă desfăşurate în reşedinţa de judeţ. 

 
Priorităţi instituţionale  
 
Chiar dacă rezultatele  obţinute în cursul 

anului 2011 sunt preponderent pozitive, aşa după 
cum rezultă şi din cifrele prezentate în cuprinsul 
acestui material, poliţia mureşeană va depune în 
continuare eforturii susţinute  conform  menirii sale.  

Prin urmare,  nu vom rămânem impasibili 
faţă de nicio ilegalitate, dorind să menţinem 
criminalitatea în limite rezonabile timpurilor 
prezente şi să aducem cât mai mulţi infractori în faţa 
justiţiei. 

Deasemenea, participarea şi încrederea cetăţenilor este foarte importantă pentru noi, 
ca atare calitatea serviciului  poliţienesc ne preocupă constant, conştienţi fiind că doar 
împreună putem face în aşa fel încât judeţul Mureş să fie unul dintre cele mai sigure din 
România. 

 
 
 

ŞEFUL  INSPECTORATULUI 
Comisar şef de poliţie 

PESCARI VALENTIN 


