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AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ 

Nr. 50.004/02.02.2015                                                              APROBAT 

Dosar VI/D/22                                                                   PREŞEDINTE A.T.O.P   

                                                                                          Consilier Judeţean          

                                                                                            Bândea Eugen 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

pe anul  2014 
 

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 

Autorităţii Teritoriale 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 anul 2014 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  Mureş în colaborare cu 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a organizat şi desfăşurat activităţi specifice la 

nivelul judeţului Mureş, prin care se urmăreşte modul de asigurare a ordinii şi liniştii 

publice, creşterea gradului de siguranţă a persoanei, sporirea eficientizării serviciului 

poliţienesc, atragerea în colaborare a tuturor organizaţiilor şi O.N.G.-urilor cu atribuţii 

în domeniul siguranţei publice. 

Activităţile desfăşurate sunt cuprinse în Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş care se întocmeşte anual, în slujba comunităţii şi pentru 

asigurarea ordinii şi liniştii publice , plan prezentat şi analizat în prima şedinţă de 

Consiliul Judeţean Mureş. 

În cadrul Planului Strategic sunt prezentate obiectivele şi priorităţile de interes 

naţional privind activitatea poliţiei, obiective şi priorităţi de interes local privind 

creşterea capacităţii operative ale Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, în domenii 

ca:  

- combaterea criminalităţii organizate; 

- combaterea violenţei în familie; 

- protecţia patrimoniului; 

- creşterea gradului de siguranţă rutieră; 

- îmbunătăţirea relaţiilor poliţiei cu societatea civilă; 

- indicatori de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc; 

- bugetul şi dotarea poliţiei. 
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Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu Programul de Activitate întocmit anual, unde în şedinţele lunare pe 

comisii cât şi trimestrial în plen sunt prezentate şi analizate informările prezentate de 

reprezentanţi ai Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş privind modul de asigurare a 

ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor acestora, acordând  o 

atenţie sporită propunerilor făcute de către reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor 

cu atribuţii în domenii, invitaţi la aceste şedinţe. 

În cursul anului 2014 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a organizat şi 

desfăşurat un număr de 4 şedinţe de plen, fiind prezentate şi dezbătute 9 informări 

privind modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului şi a 

bunurilor persoanei iar pe cele trei comisii s-au organizat şi desfăşurat 36 de şedinţe, 

în care au fost prezentate 48 materiale având ca scop creşterea gradului de siguranţă a 

cetăţeanului precum şi siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ, atragerea la 

colaborare a tuturor instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în asigurarea ordinii şi 

liniştii publice. 

În cadrul acestor şedinţe pe lângă aspectele cuprinse în informările întocmite şi 

prezentate de şeful Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi preşedinţii comisiilor din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş au fost analizate şi clarificate 

următoarele probleme: 

- necesitatea colaborării dintre poliţia română, poliţia locală şi Inspectoratul  de 

Jandarmi Judeţean Mureş, privind constituirea de patrule mixte, pentru asigurarea 

ordinii şi liniştii publice în municipii, oraşele şi comunele din judeţul Mureş; 

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

Poliţie Judeţean  Mureş privind acordarea de sprijin financiar unităţilor de poliţie 

privind alocarea de carburanţi, revizii la autoturismele din dotarea poliţiei, birotică, 

mobilier, renovări la clădiri, etc. 

- sporirea eficinţei serviciului poliţienesc, creşterea încrederii populaţiei în poliţie, 

creşterea rolului opiniei publice; 

- prevenirea faptelor de cerşetorie şi posibilităţi de integrare în societate a 

persoanelor de etnie romă; 

La şedinţele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe lângă membrii acesteia au 

participat ca invitaţi: 

- reprezentanţi ai administraţiei publice locale; 

- reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 

- reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş; 

- şefii de servicii din cadrul Inspectoratului  de Poliţie Judeţean Mureş; 

- reprezentanţi ai poliţiei locale; 

- reprezentanţi I.S.U ,,HOREA,, Mureş. 

- reprezentanţi ai primăriilor, primari, viceprimari din mediul urban si rural. 
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Membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică în cursul anului 2014 au participat şi 

au acordat sprijin în cadrul  cursului de formare de formatori, organizat de 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş privind 

prevenirea violenţei în şcoli şi în preajma acestora, curs al cărui iniţiator a fost un 

reprezentant al poliţiei din Elveţia şi au participat peste 120 de cadre didactice şi 

poliţişti de proximitate. Acest  curs va continua şi în anul 2015 şi se desfăşoară în 

municipiul Tg Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni şi oraşul Luduş. 

Conform graficului întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş în 

colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş  pe parcursul anul 2014 s-au 

organizat şi desfăşurat un număr de 6 deplsări în  municipii şi oraşe unde funcţionează 

instanţe judecătoreşti, respectiv în municipiul Tg Mureş la data In cursul lunilor 

septembrie si octombrie 2014, membri si secretariatul ATOP Mures au desfasurat 

activitati prin deplasari in judet si intalniri in Ludus (10.09.2014), Tirnaveni 

(17.09.2014), Sighisoara (18.09.2014), Reghin (01.10.2014), Sovata (02.10.2014) si Tg. 

Mures (08.10.2014). 

- reprezentanţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş şi Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Mureş; 

- reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, primari, viceprimari; 

- şefii unităţilor de poliţie municipale, orăşeneşti; 

- şefii secţiilor de poliţie rurală; 

- reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş; 

- alţi invitaţi. 

Asemenea activităţi au desfăşurat şi membrii celor trei comisii ale Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică conform graficelor întocmite pe comisii, pe zone şi 

domenii de responsabilitate , luând legătura cu reprezentanţii adminstraţiilor publice 

locale constatarea la faţa locului problemele cu care se confrunta comunitatea, găsirea 

de soluţii optime şi operative de remediere a neregulilor constatate. 

Cu ocazia acestor întâlniri în centrele unde funcţionează instanţele judecătoreşti, 

precum şi în oraşelor Sovata, Sîngeorgiu de Pădure şi Miercurea Nirajului au fost 

ridicate şi dezbătute următoarele aspecte: 

- modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice; 

- siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor acestuia; 

- colaborarea dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş cu  consiliile locale,    

privind alocarea unei cote de carburanţi şi revizii la autoturismele din dotarea poliţiei; 

- colaborarea cu instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniul 

siguranţei publice; 

- eficienţa activităţii desfăşurate cu ocazia deplasărilor anterioare de 

către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş şi Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean  Mureş; 
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- prevenirea furturilor de material lemnos din păduri (de către romi); 

- funcţionarea centrelor de colectare de fier vechi; 

- prevenirea furturilor de fier vechi în special a capacelor de canal; 

- organizarea şi funcţionarea pazei pădurilor private; 

- modul de aplicare a sancţiunilor contravenţionale în bani şi procentul de   

încasare a acestora; 

- lipsa pazei pe timp de noapte în special la sate; 

La aceste intalniri au participat reprezentanti ai CJ Mures, Inspectoratului de Politie 

Mures, Subprefectul jud. Mures, Primari, Viceprimari, membri ATOP, directori ai 

unitatilor de invatamant, reprezentanti ai ONG-urilor, ai cultelor religioase, lideri ai 

comunitatilor de rromi, consilieri locali. 

Cele mai frecvente probleme cu care se confrunta societatea civila si politia sunt: 

 Lipsa personalului din posturile de politie comunale si orasenesti la nivelul 

     necesarului; 

●   Furtul din locuinte si al produselor agricole de pe camp; 

 12  posturi de Politie Rurala nu sunt dotate cu autoturisme; 

 Cresterea alarmanta a numarului accidentelor de circulatie grave datorita  

     indisciplinei soferilor; 

 Parcul auto din dotarea IPJ Mures este foarte uzat, mentenanta acestuia necesitand 

sume mari de bani, sume pe care IPJ Mures nu le detine, astfel  impunandu-se 

dotarea institutiei cu masini noi; 

 Multe posturi de politie necesita reparatii capitale la cladirile din dotare, insa nu au 

prevazute in buget sumele de bani necesare acestor reparatii; 

 Nu toate posturile de politie sunt prevazute cu minimul necesar de aparatura (fax, 

copiator, calculator, etc.) si a materialelor consumabile; 

 Procesele verbale intocmite de Politie cu ocazia savarsirii unor contraventii sau 

infractiuni ajung la Primarii, incasarea contravalorii amenzii este foarte greoaie, 

astfel se incarca arieratele Primariilor si de cele mai multe ori aceste amenzi raman 

neincasate; 

 Pe linie de Legislatie Rutiera exista o initiativa legislativa prin care conducatorii 

auto care nu isi plateau amenzile stabilite prin procesele verbale de contraventie, 

si-ar fi pierdut dreptul de a conduce autovehiculele pe o perioada de 1 – 3 luni de 

zile. Prin aceasta masura s-ar fi diminuat foarte mult accidentele de circulatie, insa 

forul legislativ nu a mai promovat aceasta initiativa. 

 Se solicita punerea in legalitate cu acte de identitate a cetatenilor de etnie rroma; 

 Reluarea infiintarii grupelor de voluntari la Primariile care nu dispun de aceasta 

formatiune; 

 Ar fi benefica instalarea de camera de luat vederi la intrarile si iesirile din judetul 

Mures pentru monitorizarea traficului auto. 
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In urma acestor intalniri se poate trage concluzia, ca au avut o eficienta deosebita, 

reprezentantii autoritatilor locale impreuna cu organele de politie au identificat 

problemele din teritoriu stabilindu-se rezolvarea acestora, s-a facut un schimb de 

experienta privind modul in care actioneaza organele de politie in colaborare cu 

autoritatile locale. 

 

De comun accord insa s-a stabilit ca legislatia in domeniu trebuie imbunatatita  

substantial, in caz contrar masurile luate de Politie nu vor avea impactul dorit de  

comunitatile locale. 

 

 

Probleme clarificate în cadrul acestor întâlniri: 

- continuarea colaborării dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Consiliile 

Locale, având ca scop asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa cetăţeanului; 

- constituirea în continuare de patrule mixte, de poliţie, poliţie locală, jandarmi; 

- desfăşurarea în continuare de activităţi de informare şi prevenire a populaţiei de a nu 

deveni victime ale unor infracţiuni; 

- măsuri de confiscare a căruţelor în cazul furturilor de material lemnos din pădure; 

Măsuri propuse: 

- creşterea numărului de agenţi de poliţie, poliţie locală, jandarmi; 

- sporirea numărului de patrule mixte şi în special de jandarmi; 

- atragerea şi altor forţe la măsuri de asigurarea ordinii şi liniştii publice (firme de pază 

private); 

- continuarea deplasărilor în judeţ a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Mureş pe zone de responsabilitate, localităţi, domenii de acţiune; 

- achiziţionarea şi montarea de camere de surpaveghere la intrările şi ieşirile din 

muncipii şi oraşe, precum şi în zonele aglomerate; 

Propuneri de modificare a legislaţiei în domenii ca: 

- transformarea amenzilor contravenţionale în muncă în folosul comunităţii în special 

pentru faptele de cerşetorie şi prostituiţie; 

- soluţionarea în termen cât mai scurt şi eficient a cauzelor penale de către instanţele 

judecătoreşti; 
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- modul de funcţionare a centrelor de colectare a fierului vechi, accesul mai uşor al 

autorităţilor (poliţie) la efectuarea de controale; 

Pentru creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate în cursul anului 2014 Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Mureş în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Mureş au analizat protocoalele de colaborare încheiate anterior, iar acolo unde a fost 

cazul acestea au fost actualizate cu următorii parteneri: 

- Consiliul Judeţean Mureş 

- Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş; 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 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 2014 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş a acordat o atenţie 

deosebită 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 dintre Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean  Mureş prin Compartimentul de Analiză şi  Prevenire a Criminalităţii. 

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii în colaborare cu structurile 

operative ale IPJ Mureş a elaborat şi implementat Proiecte locale de prevenire a 

criminalităţii orinetate 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 şi siguranţei civice, siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ şi în 

jurul acestora, totodată a manifestat receptivitate la problemele ridicate şi constatate 

prin dialog susţinut. 

În cursul anului 2014, la nivelul judeţului Mureş, priorităţile locale stabilite în urma 

consultărilor avute în cadrul grupului de lucru format de reprezentanţi ai IPJ şi ATOP 

au avut la bază următoarele genuri de fapte: 

 -  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: 
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- prevenirea furturilor din autoturisme , 

- 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 , 

- siguranţa elevilor în unităţile şcolare şi în preajma acestora , materiale ce au 

fost tipărite atât în limba română cât şi maghiară şi distribuite  elevilor prin 

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Mureş. 

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 şi membrii Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş. 

 

           

                                                       

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 1 persoane. 

Membrii Autoritatii Teritoriale 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 pe anul 2015. 

 

 

SECRETAR A.T.O.P 

Nemes Ileana Livia 


