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               INSPECTORATUL DE POLIŢIE        AUTORITATEA TERITORIALĂ      

                        JUDEŢEAN  MUREŞ                 DE ORDINE PUBLICĂ 

        Nr. 100.050 din 26.01.2015           Nr._________ din __________ 

 

 

 

PLANUL  STRATEGIC  2015 
AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ 

în slujba comunităţii şi pentru asigurarea 
ordinii şi liniştii publice 

 

Prezentul Plan a fost întocmit în baza şi conformitate cu prevederile legale în 

domeniu, respectiv Legea nr.218/2002 de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române 

şi Hotărârea  Nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică. 

 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Mureş 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: 

I. Prima parte prezintă obiectivele naţionale prioritare,  identificate în Programul 

de guvernare şi Planul Strategic Instituțional al Ministerului Afacerilor Interne 

pentru perioada 2014-2016; 

II. Partea a doua stabileşte priorităţile şi obiectivele de interes judeţean; 

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

poliţienesc; 

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

alocaţiilor bugetare şi a nevoilor de suplimentare a acestora din  surse 

extrabugetare. 
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CAPITOLUL I 

OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE  IDENTIFICATE ÎN PROGRAMUL DE 
GUVERNARE ŞI ÎN Planul Strategic Instituțional al M.A.I pentru perioada 2014-2016 

  
      

Prin Programul de guvernare 2014 - 2016, Guvernul României a stabilit la nivel 
naţional în domeniul Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, următoarele obiective 
şi direcţii de acţiune: 

 
OBIECTIVE DE GUVERNARE 
 

 Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante componente 
ale statului de drept şi presupune prestarea unui serviciu public de bază pentru 
populaţie cu finalitate în asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţeanului. Cetăţeanul 
contribuabil şi purtător al suveranităţii naţionale trebuie să fie principalul beneficiar al 
activităţii Ministerului Afacerilor Interne. 
 În acest scop, instituţiile publice din subordinea Ministerul Afacerilor Interne 
vor concentra toate resursele (umane, materiale şi financiare) pentru combaterea 
până la eradicarea infracţionalităţii de toate tipurile şi pentru soluţionarea eficientă a 
situaţiilor de urgenţă. 
    

  Obiective fundamentale 

    ● Creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului atât în mediul rural, cât 
şi în mediul urban. 

    ● Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii 
transfrontaliere, precum şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinătate. 

    ● Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, 
eficientizarea acestor structuri şi redirecţionarea din aparatul funcţionăresc către 
structurile operative. 

    ● Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele 
în domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă şi ale activităţilor 
instituţiei prefectului. 

    ● Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind 
pregătirea profesională, creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării 
statutului poliţistului, jandarmului, pompierului, precum şi al celorlalţi funcţionari 
publici din structurile Ministerului Afacerilor Interne. 
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 Priorităţi strategice 2014-2016 

 Conform Planului Strategic Instituțional al M.A.I.,  în perioada 2014-2016, 

eforturile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne vor evolua, printr-o abordare 

activă, coerentă şi concertată, care vizează construirea unui sistem eficient de ordine 

și siguranță publică, orientat proactiv către nevoile de securitate și în serviciul 

cetățenilor, contribuind astfel la crearea unui mediu sigur, în care oamenii să se simtă 

protejaţi şi să se poată bucura de viaţa de zi cu zi fără teamă. 

 În vederea creşterii nivelului de securitate pentru cetăţeni, acţiunea structurilor 

de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne se va focaliza cu prioritate pe : 

o prevenirea și combaterea infracționalității de toate tipurile, atât în mediul 

urban, cât şi în mediul rural; 

o prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor; 

o prevenirea, combaterea și reducerea impactului criminalităţii organizate;  

o prevenirea și combaterea criminalității cibernetice; 

o prevenirea și combaterea corupției; 

o creşterea nivelului de siguranţă rutieră, feroviară, navală şi aeriană; 

 

CAPITOLUL II 
 

PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE  DE INTERES JUDEŢEAN 
 

Rezultatele activităţii  desfăşurate în anul 2014 de către Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Mureş, pun în evidenţă capacitatea de mobilizare instituţională 

pentru combaterea eficientă a fenomenelor infracţionale. Activităţile realizate au fost 

planificate, organizate, desfăşurate şi evaluate pe criteriile eficacităţii, priorităţile 

fiind cele prevăzute în obiectivele strategice ale Poliţiei Române, în ceea ce priveşte 

activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii. 

Pentru realizarea obiectivelor specifice în anul 2015, Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş îşi propune următoarele priorităţi: 

 Stabilirea unor obiective eficiente pentru combaterea criminalităţii, sub toate 

formele sale de manifestare, în scopul asigurării unui control eficient al situaţiei 

operative şi evitarea evoluţiilor negative. 

 Exercitarea fermă a actului managerial şi responsabilizarea poliţiştilor de la toate 

nivelurile. 

 Acoperirea zonelor de competenţă cu risc criminogen ridicat, concentrarea pe 

identificarea şi destrămarea grupărilor infracţionale în paralel cu întreruperea 

surselor de finanţare ale acestora. 
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 Valorificarea la maxim a potenţialului uman, logistic şi financiar şi 

profesionalizarea poliţiştilor. 

 Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale şi continuarea activităţilor comune 

(BCCO Târgu-Mureş, SRI, SIPI, Parchet, ANV, STS etc). 

 Iniţierea proiectelor şi programelor cu finanţare europeană sau de cooperare 

poliţienească.  

 Realizarea dotărilor din fonduri atrase, îmbunătăţirea dotării materiale (spaţii de 

lucru, calculatoare şi autoturisme). 

 

 
CAPITOLUL III 

 
 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MINIMALI  

PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC 
 
În vederea evaluării performanţelor înregistrate pe linia prevenirii şi 

combaterii criminalităţii se va urmări: 

 Concentrarea pe cetăţean - acest domeniu este influenţat de toate 
celelalte aspecte ale performanţei şi reflectă aprecierile  populaţiei faţă de 
serviciile furnizate: încredere, corectitudine şi egalitate, precum şi 
aşteptările viitoare; 

 Reducerea criminalităţii – activitatea de reducere şi prevenire a 
criminalităţii, 

 Cunoaşterea fenomenului – activitatea informativă desfăşurată  de către 
toţi lucrătorii din cadrul I.P.J. Mureş; 

 Promovarea siguranţei – promovarea siguranţei publice şi reducerea 
comportamentelor antisociale; 

 Folosirea resurselor – rezultatele obţinute sunt influenţate de nivelul 
resurselor disponibile şi de  modul în care acestea sunt desfăşurate;  

 Investigarea criminalităţii – activitatea de soluţionare a cazurilor şi de 
trimitere în judecată a infractorilor prin colaborare eficientă cu structurile 
de Parchet, DIICOT - Serviciul Teritorial Tîrgu-Mureş, S.R.I., SIPI etc. 

 
Pentru evaluarea performanţelor în atingerea obiectivelor propuse au fost 

stabiliţi următorii indicatori de performanţă:  
 
1. Creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în poliţie, reflectată în 

sondajele de opinie. 

2. Menţinerea indicelui ce reflectă volumului criminalităţii în judeţul Mureş, 

sub nivelul mediu înregistrat la nivel naţional. 
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3. Sporirea şi diversificarea activităţilor în domeniul prevenirii criminalităţii. 

4. Menţinerea numărului infracţiunilor stradale la nivelul anului 2014.  

5. Menţinerea  numărului infracţiunilor descoperite în flagrant la nivelul anului 

2014. 

6. Creşterea nivelului de pregătire a personalului şi a performanţei resursei 

umane. 

7. Reducerea numărului accidentelor rutiere precum şi a numărului 

persoanelor decedate, ca urmare a accidentelor rutiere; 

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

conflicte stradale generate de acestea; 

9. Menţinerea unor  procente  de peste 90% pentru mediul urban şi 85% 

pentru mediul rural a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale 

cetăţenilor. 

Realizarea obiectivelor, a indicatorilor minimali propuşi poate fi influenţată de 
anumiţi factori de risc şi vulnerabilităţi care sunt mai jos prezentaţi. 

 
FACTORI DE RISC 
 aşezarea geografică a judeţului Mureş, care este străbătut de rute ce 

asigură din legăturile Transilvaniei şi implicit a Europei Occidentale cu Moldova şi 
Ucraina, şi este utilizat de către reţele ale criminalităţii organizate; 

 pericolul importului de criminalitate din ţările vest-europene, avându-se 
în vedere existenţa unor puternice legături infracţionale ale infractorilor români cu 
cei străini, în condiţiile aderării la Uniunea Europeană; 

 cadrul legislativ în continuă schimbare şi numărul redus de procurori din 
judeţul Mureş; 

 transformarea României - ţară membră a Uniunii Europene – din ţară de 
tranzit în ţară de destinaţie, existând riscul importului de criminalitate, în special din 
zona asiatică şi din spaţiul ex-sovietic; 

 libera circulaţie a persoanelor pe teritoriul statelor membre ale U.E. 
generează - fenomenul deja se manifestă – dificultăţi în instrumentarea cauzelor prin 
plecarea în străinătate a autorilor faptelor şi chiar a unor martori importanţi; 

 campaniile mediatice din ultimii ani, unele răuvoitoare, iar altele doar 
dornice de senzaţional, au afectat grav imaginea instituţiei Poliţiei Române prin 
generalizarea unor cazuri reale dar izolate sau prin prezentarea trunchiată şi 
tendenţioasă a unor aspecte, generând reticenţă şi, chiar mai mult, ostilitate 
manifestată de o parte a populaţiei. 
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   VULNERABILITĂŢI INTERNE 
 

 insuficienţa resurselor materiale, umane sau financiare; 
 probleme de adaptare la nou şi conştientizarea noilor realităţi economico-

sociale legate de noul statut de ţară membră a  Uniunii Europene; 
 asumarea unor obiective nerealiste; 
 lipsa de continuitate şi constanţă în pregătire; 
 reacţia negativă a structurii la noii indicatori de performanţă; 
 lipsa unei cooperări reale cu comunitatea; 
 fluctuaţii de personal, eşecuri în selecţionarea şi recrutarea personalului;  
 slabă cultură organizaţională; 
 perpetuarea, chiar în rândul personalului tânăr, a unor mentalităţi învechite, 

retrograde; 
 rezistenţa la schimbare a personalului şi lipsa motivaţiei eficiente; 
 rumoarea instituţională – acea comunicare gen „telefonul fără fir”, care 

provoacă şi propagă zvonuri contraproductive şi stări de incertitudine.  
 
În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de combatere a criminalităţii pe 

teritoriul judeţului Mureş, efectivele I.P.J. Mureş se bazează şi pe sprijinul cetăţenilor, 
în limitele legii, colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în 
domeniul apărării ordinii publice şi securităţii naţionale, cu organismele 
guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale, reprezentanţii societăţii civile, cu 
instituţii similare din străinătate şi cu alte organisme internaţionale, în baza 
înţelegerilor la care România este parte. 

 
 

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. 
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 Aşadar, sunt asigurate cheltuielile de personal, cheltuieli de întreţinere, 

carburanţi şi comunicaţii, orice alt proiect fiind condiţionat de obţinerea unor surse 

de finanţare extrabugetare. 

 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, în 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, 
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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 2015. 

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

intenţia de dezvoltare a unor proiecte ori programe vizând  prevenirea criminalităţii, 

acest lucru constituind 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. 

 

 Autoritatea  Teritorială de Ordine Publică va monitoriza în permanenţă 

realizarea prevederilor prezentului plan urmărind totodată identificarea de noi 

posibilităţi pentru îmbunătăţirea performanţelor poliţiei mureşene.  

 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 mureşene.  

 

 
 

 
ÎMPUTERNICIT ŞEF AL INSPECTORATULUI                        PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII    

 DE POLIŢIE JUDEŢEAN  MUREŞ                    TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ 
Comisar şef de poliţie                                          Consilier judeţean 
BÂLTAG DUMITRU                                                  BÂNDEA EUGEN 

 
 


