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   EVALUAREA ACTIVITĂŢII 

INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ  ÎN ANUL 2012 

 

În conformitate cu atribuţiile legale, activitatea 

poliţiei mureşene a fost concentrată şi în acest an pen-

tru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea 

şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi li-

niştii publice, în scopul creşterii gradului de siguranţă 

pentru cetăţeni. 

 

În anul 2012 a continuat  procesul de reorgani-

zare instituţională, demers necesar pentru modernizarea şi adaptarea structurilor 

proprii la realităţile socio-economice,  pentru asigurarea  optimei funcţionări a insti-

tuţiei, în condiţiile impuse de constrângerile bugetare determinate de continuarea 

crizei economice.  

Cu toate greutăţile întâmpinate, indicatorii de performanţă realizaţi arată că 

situaţia operativă poliţienească în judeţul Mureş este cunoscută şi stăpânită, trendul 

descrescător al infracţionalităţii început  în cursul  anului 2011 continuând conform 

aşteptărilor şi în anul 2012, aşa după cum se poate observa şi din graficul de mai 

jos.  
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Astfel, în anul 2012 au fost sesizate 15.304  infracţiuni, cu 503 mai puţine decât în 

anul trecut (15.807), ceea ce reprezintă o scădere de 3,18%.   

 

Indicatorii statistici privind volumul criminalităţii, raportat la 100.000 locuitori ne 

arată că în judeţul Mureş criminalitatea se situează la un nivel sub media naţională,  edifi-

catoare în acest sens fiind cifrele mai jos prezentate. 

 

Genurile de infracţiuni 

sesizate 

Volumul mediu  

la nivel naţional 

Volumul la nivelul  

judeţului Mureş 

Total infracţiuni  3228 2638 

Infracţiuni judiciare 1996 1639 

Infracţiuni contra persoanei 736 527 

Infracţiuni contra patrimoniului 1699 1506 

Furturi 1139 1059 

Furturi din locuinte 164 162 

Furturi din soc. comerciale 143 105 

Furturi din autovehicule 102 84 

Furturi de autovehicule 14 8 

Furturi de animale 23 21 

Tâlhării 31 28 

Infracţiuni stradale 234 165 
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Prevenirea criminalităţii  

 Din analiza evoluţiei criminalităţii în anii 

anteriori, s-au stabilit ca şi priorităţi de acţiune 

pentru anul 2012 – prevenirea furturilor (din auto 

şi din locuinţe) şi prevenirea delincvenţei juvenile 

şi victimizării minorilor.  

 Activitatea structurii de profil a avut în ve-

dere atât direcţiile de acţiune stabilite la început 

de an, cât şi evoluţia situaţiei operative, care a 

necesitat implementarea unor proiecte/campanii pe o anumită problematică (ex: tâlhării 

prin smulgere). La acestea s-au adăugat activităţile dispuse  în cadrul a 11 campanii naţi-

onale, precum şi diverse activităţi de cercetare (sondaje de opinie). 

 Atingerea obiectivelor propuse în cele 18 campanii/proiecte locale a avut la bază 

colaborarea cu structurile operative, parteneriatul concret cu alte structuri MAI, instituţii, 

autorităţi, ONG-uri, chiar parteneri privaţi, precum şi susţinerea din partea mass media 

locală.  

 Printre proiectele cu impact mai ridicat se pot aminti: 

 Campania de informare pentru prevenirea furturilor din auto 

 Proiectul „Asigură-ţi o zi frumoasă!” – complex Mureşul 

 Proiectul „Deschide-ţi mintea, nu fi închis!” cu Penitenciarul Tg-Mureş 

 Săptămâna Prevenirii Criminalităţii 

 Concursul judeţean „Copilărie în siguranţă” 

 Campania „Sergiu Ardelean” 

 Campania „Dăruieşte familiei tale sărbători liniştite!” 

Infracţiuni  contra  persoanei  

În anul 2012 au fost sesizate 3.060  infracţiuni contra persoanei, cu 150  mai puţi-

ne decât anul trecut , ceea ce reprezintă o scădere de 4,67%. 
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Conform datelor statistice existente, la nivelul judeţului Mureş, în anul 2012 au fost 

sesizate  8.736 infracţiuni contra patrimoniului, rezultând un plus de 590 de fapte, cea mai 

mare pondere având-o infracţiunile de furt. 

În 2012 au fost sesizate 6.145 infracţiuni de furt, cu 491 mai multe decât în anul 

2011, ceea ce reprezintă o creştere cu 8,68%.  

În creştere faţă de perioada similară a anului 2011 se remarcă:  

  Furturile de animale 

  Furturile de componente din exteriorul maşinii 

  Furturi de plăcuţe de înmatriculare 

În scădere faţă de perioada similară a anului 2011 sunt: 

  Furturile din societăţi comerciale 

  Furturi din buzunare, poşete, genţi 

 

Chiar dacă cifrele prezentate arată o creştere a numărului faptelor de furt în judeţul 

Mureş, la o analiză comparativă cu alte judeţe  putem observa că volumul criminalităţii 

sesizate în judeţul nostru este sub nivelul mediei rezultate la nivel naţional, la toate cate-

goriile de furturi. 

Printre factorii care au favorizat producerea acestor infracţiuni, se numără neasi-

gurarea căilor de acces în locuinţe (uşă neasigurată, geam deschis), în special în cazul 

furturilor comise la case sau la apartamentele de la parter, precum şi lipsa sistemelor de 

închidere ori existenţa unora rudimentare în mediul rural. 

Activitatea de urmărire a persoanelor 

În perioada de referinţă, a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 129 per-

soane şi  a fost revocată urmărirea naţională faţă de 129 persoane a căror situaţie a fost cla-

rificată.  Totodată au fost localizate sau arestate în alte state 23 persoane urmărite interna-

ţional. 

Activităţi pe linia găsirii persoanelor dispărute,  identificarea persoanelor şi a 

cadavrelor cu identitatea necunoscută 

Au fost soluţionate 101 cazuri de dispariţii, dintre care 38 minori, şi au fost 

identificate 40 cadavre cu identitate necunoscută şi 7 persoane cu identitate necunoscută. 

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase 

La sfârşitul anului 2012 sunt înregistraţi 3.846 posesori de arme care deţin 3.043 

arme letale şi 2.592 arme  neletale. În cursul anului 2012 solicitările pe linie de arme au 

înregistrat o creştere de aproximativ 45% faţă de anul 2011. În urma verificărilor 
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efectuate s-a dispus suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru 21 de 

deţinători legali şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor pentru 53 de deţinători 

legali. 

Situaţia activităţilor de constatare a infracţiunilor la regimul  armelor, explozivilor  

şi substanţelor periculoase în cursul anului  2012 se prezintă astfel : 

 

Infracţiuni constatate :   

           - 15  nerespectarea regimului armelor, 

           - 23 nerespectarea regimului materiilor  pirotehnice,  

          -   6 contrabandă,  

          - 14 braconaj la vânătoare şi piscicol 

          - 30 la Legea nr. 295/2004 modificată 

          - 12 la alte acte normative    

Organizarea dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 

Organizarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice  s-a realizat în 

cooperare cu structurile județene de jandarmi. 

Activitățile desfășurate și rezultatele obținute, în cursul anului 2012,  sintetizate în 

principalii indicatorii de eficiență, reflectă următoarea situație : 

 -cazuri prinderi în flagrant= 700 

 -infractori prinși în flagrant= 974 

 -mandate de aducere executate= 1.950 

 -mandate penale executate=10 

 -petiții/sesizări soluționate=585 

 -contravenții aplicate = 6.381,  

Este de remarcat faptul că, la nivelul județului, nu s-au săvârșit fapte prin care să fi 

fost afectată grav ordinea și siguranța publică ori fapte cu moduri de operare deosebite 

sau cu impact puternic în rândul comunității și mass-media. 

Criminalitatea economico – financiară 

Maniera de abordare a acestui tip de criminalitate a constat în direcţionarea efortu-

rilor spre combaterea faptelor ilegale grave, obiectivul prioritar de acţiune fiind menţine-

rea unui climat de legalitate în sfera afacerilor. 

În urma activităţilor desfăşurate, în anul 2012, la nivelul I.P.J. Mureş, s-a început 

urmărirea penală cu privire la 789 infracţiuni  economico – financiare.  Se impune a se 

ţine cont şi de infracţiunile declinate, în număr de 327, astfel că numărul total al infracţi-

unilor de natură economico-financiară constatate la nivelul IPJ Mureş se ridică la 1.116 

de infracţiuni. 
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În ceea ce priveşte prejudiciul cauzat în domeniul evaziunii fiscale la nivelul IPJ 

Mureş, în anul 2012, acesta este de 14.564,08  lei, din care au fost recuperaţi 5.884,04 

lei, în proporţie de 45 %. 

Tot la acest capitol, al recuperării prejudiciului, în cursul anului 2012, au fost dis-

puse măsuri asiguratorii în cadrul dosarelor penale pe linie de evaziune fiscală, până la 

concurenţa sumei de 5.309.722 lei , asupra a : 28 imobile; 12 autoturisme; 5 terenuri;  un 

cont bancar; 5 grupuri de instalaţii. 

Precizăm că, în dosarele instrumentate şi soluţionate, s-a pus accent în mod deose-

bit pe fermitate, fiind reţinuţi 41 învinuiţi, pe numele a 7 dintre aceştia fiind emise man-

date de arestare preventivă. 

Intervenţia la apeluri de urgenţă 

În anul 2012 la Centrul unic apeluri de urgenţă 112 au fost primite 19.676 apeluri 

telefonice prin care se solicita  intervenţia poliţiei, dintre acestea 17.278 necesitând 

intervenţia efectivă. 

Reacţia la evenimentele sesizate a fost în cele mai multe cazuri operativă, astfel încât 

la 13.720 solicitări -reprezentând 79,41% - s-a intervenit în maximum 10 minute. Au 

existat însă şi 952 de solicitări (5,5%)  în care timpul de reacţie a fost peste 20 de minute, 

cele mai multe dintre acestea în mediul rural, acest fapt datorându-se teritoriului extins de 

patrulare, raportat la configuraţia geografică şi răspândirea localităţilor în condiţiile în care 

posturile de poliţie erau desfiinţate.  

Siguranţa rutieră 

 În cursul anului  2012, pe raza de competenţă a judeţului Mureş s-au produs 176 ac-

cidente grave (+9), ceea ce reprezintă o creştere cu 5,38%, acestea fiind soldate cu 64  per-

soane decedate (+11), reprezentând o creştere cu 20.75% şi 148 rănite grav acelaşi număr, 

comparativ cu anul 2011. 
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  Din graficul prezentat rezultă următoarele concluzii: 

 numărul accidentelor rutiere grave produse pe fondul vitezei excesi-

ve(neregulamentare) a crescut cu 12,9%. 

 numărul accidentelor rutiere grave produse pe fondul indisciplinei pietonale a cres-

cut  cu 2,78%. 

 numărul accidentelor rutiere grave produse pe fondul neacordărilor de prioritate la 

pietoni a crescut cu 11,76%. 

 

În perioada de referinţă, la nivelul judeţului Mureş s-au derulat activităţi educativ- 

preventive cu tematică rutieră având drept  scop transmiterea către populaţie a unor mesaje 

pentru reducerea victimizării participanţilor la trafic, în speţă preşcolarii, şcolarii şi 

liceenii. 

În activitatea zilnică de supraveghere, îndrumare şi controlul traficului rutier, pre-

cum si in cadrul actiunilor organizate,  au fost aplicate 82.245  sancţiuni contravenţionale, 

fiind reţinute 3.403 permise de conducere şi retrase 1.201 certificate de înmatriculare, tot-

odată constatându-se 850 fapte penale, din care 436 la regimul circulației și 414 de altă 

natură (accidente de circulație) 

Pentru cumul de puncte penalizare au fost retinute 78 permise de conducere, iar pe 

bază de hotărâri judecătoreşti au fost anulate 882 permise de conducere. 

Au fost reţinute în total 3.403 permise de conducere, dintre care : 

          -562 pentru alcool (din care 273 infracţiuni şi 289 contravenţii) 

 -402 pentru viteza cu +50 km/h 

 -828 pentru neacordare prioritate la pietoni 

 -149  neacordare prioritate auto 
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 -1020 pentru depasiri neregulamentare 

 

Colaborare şi parteneriat 

Prin natura domeniului de activitate, Poliţia Mureşeană desfăşoară activităţi de co-

operare cu aproape toate instituţiile statului, accentul fiind pus pe cooperarea cu cele de 

aplicare a legii, cele din sectorul securităţii naţionale şi apărare, şi bineînţeles cu toate 

structurile MAI. 

Conform atribuţiilor instituţionale, colaborarea cea mai strânsă se realizează cu In-

spectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş  şi Brigada Mobilă de Jandarmi Tg-Mureş, aces-

te structuri contribuind din plin la  reuşita acţiunilor poliţieneşti care s-au desfăşurat în 

perioada supusă evaluării. 

În anul 2012, ca de altfel şi în anii precedenţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Mureş a primit un sprijin substanţial de la Consiliul Judetean şi de la unităţile administra-

tiv teritoriale,  în cadrul a două programe, astfel: 

1. Continuarea Proiectului   „POLIŢIE- AUTORITĂŢI  LOCALE SERVICII PU-

BLICE  ÎN PARTENERIAT ” 

În conformitate cu acest proiect, 68 unităţi administrativ teritoriale au acordat  

sprijin pentru completarea suportului  logistic al poliţiei prin: alocarea de carburant  pen-

tru autovehiculele folosite în cadrul acţiunilor comune desfăşurate; întreţinerea, repararea 

mijloacelor de transport şi a imobilelor.  

Foarte important este că, datorită acestui sprijin, a fost menţinut în parametri de 

performanţă optimă sistemul de intervenţie la evenimente, precum şi timpul de reacţie , 

realizându-se creşterea performanţei dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică. 

Totodată a  fost posibilă  eficientizarea şi intensificarea activităţii de patrulare pe 

teritoriul localităţilor  şi asigurarea permanenţei în teren a elementului poliţienesc 24 de 

ore din 24.  

2. Programul de interes public judeţean "OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE 

PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII"  

Scopul principal al acestui proiect a fost  îmbunătăţirea gradului de siguranţă pu-

blică, cu preponderenţă în mediul rural. Principalele obiective ale programului au constat 

în: îmbunătăţirea serviciului poliţienesc, creşterea calităţii serviciilor specifice oferite 

cetăţenilor şi eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii.  

Rezultatele acestui program s-au reflectat în creşterea procentului de identificare a 

autorilor infracţiunilor; creşterea capacitaţii de intervenţie şi a siguranţei în acţiune a 
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efectivelor Serviciului pentru Acţiuni Speciale; creşterea eficienţei de intervenţie a echi-

pelor operative pentru deplasarea la locul evenimentelor semnalate prin sistemul apel de 

urgenţă 112. 

 

Priorităţi instituţionale 

 

Activitatea ce va fi desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş în peri-

oada următoare va fi pusă în concordanţă cu Programul de Guvernare  2013 -2016 – 

domeniul afaceri interne,  concentrându-se spre combaterea infracţionalităţii de toate 

tipurile şi  creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului.  

Principalele obiective ce vor fi urmărite la nivel judeţean au fost stabilite prin Pro-

gramul managerial al şefului inspectoratului pentru anul 2013, după cum urmează: 

 1. Creştera gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea 

persoanei, protejarea patrimoniului şi siguranţa stradală. 

 2. Creşterea procentului de identificare a autorilor , în mod general şi a celor ce 

săvârşesc infracţiuni contra patrimoniului în special. 

 3. Creşterea eficienţei activităţilor preventive, îndeosebi în ceea ce priveşte  in-

fracţiunile cu violenţă, furturile şi delincvenţa juvenilă. 

 4. Creşterea nivelului de siguranţă în mediul rural. 

 5. Creşterea nivelului de prevenţie şi combatere a corupţiei în rândul persona-

lului propriu. 

 6. Creşterea nivelului de  operativitate şi celeritate în soluţionarea dosarelor 

penale.  

 7. Creşterea siguranţei rutiere şi reducerea victimizării populaţiei prin acciden-

te de circulaţie.  

 8. Creşterea nivelului de încasare al taxelor şi accizelor prin combaterea evazi-

unii fiscale şi a fraudelor. 

 9. Creşterea capacităţii de acţiune şi a performanţei resursei umane.  

 

În pofida dificultăţilor şi obstacolelor datorate dinamicii şi noilor valenţe ale fe-

nomenului infracţional, personalul Inspectoratului de Poliţie Judeţean , prin rezultatele 

obţinute, a dovedit că deţine potenţialul necesar asigurării tempo-ului impus de proble-

matica complexă cu care s-a confruntat. 
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Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş va depune în continuare eforturi susţinute  

conform  atribuţiilor sale, cu dorinţa de a menţine criminalitatea sub control şi pentru a 

asigura un nivel de ordine şi siguranţă publică care să satisfacă cerinţele comunităţii mu-

reşene.  

 

 

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI 

Chestor de poliţie 

PESCARI VALENTIN 


