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CAPITOLUL I.  

  

OBIECTIVE INSTITUŢIONALE   
 

Activitatea desfăşurată de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Mureş în anul 2014, a avut la bază legislaţia specifică, strategiile şi programele 

elaborate de MAI şi IGPR, privind dispoziţiile, normele interne de lucru 

specifice liniilor de muncă date în competenţă, planurile de măsuri şi de acţiune 

elaborate pentru contracararea criminalităţii, documente care au avut ca scop 

implementarea unui concept unitar de acţiune pentru prevenirea şi combaterea 

faptelor antisociale în acest sens. 

 

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 respectiv: 

 

a)Siguranţa cetaţeanului, prin: 

   -protejarea persoanei; 

   -protejarea patrimoniului; 

   -siguranţa stradală; 

   -siguranţa rutieră; 

   -siguranţa transporturilor; 

b)Prevenirea şi combaterea crimei organizate şi transfrontaliere, prin: 

   -combaterea traficului de droguri; 

   -combaterea criminalităţii informatice; 

   -combaterea traficului de fiinţe umane; 

   -combaterea criminalităţii itinerante; 

c)Siguranţa mediului de afaceri, prin: 

   -combaterea evaziunii fiscale; 

   -combaterea criminalităţii în domeniul achiziţiilor publice, a 

produselor puternic accizate(tutun,alcool,cafea),duty-free,creditelor pentru nevoi 

personale, privatizare şi post-privatizare, laboratoare clandestine de producţie a 

unor bunuri contrafăcute, protecţiei intereselor financiare ale UE; 
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   -combaterea rambursărilor ilegale de TVA, spălării banilor 

obţinuţi din contrabandă şi evaziune fiscală şi fraudarea bugetului de stat prin 

importul unor bunuri subevaluate, etc; 

d)Asigurarea mijloacelor necesare menţinerii şi dezvoltării capacităţii 

operaţionale a Poliţiei Române, prin: 

   -identificarea tuturor resurselor necesare menţinerii şi 

dezvoltării capacităţii operaţionale; 

   -atragerea în parteneriat a autorităţilor publice locale; 

   -atragerea de fonduri europene nerambursabile pe bază de 

proiecte; 

   -reducerea cheltuielilor prin găsirea unor soluţii care să nu 

afecteze capacitatea operaţională; 

   -prioritizarea activităţilor, astfel încât să rezulte o eficienţă 

corespunzătoare.  

 

 

CAPITOLUL II.  

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
  

  

 II. 1. Structura organizatorică 

Inspectoratul este organizat în subordinea Inspectoratului General al 

Poliţiei Române având următoarea structură organizatorică: 

Conducerea – şeful inspectoratului şi cei doi adjuncţi 

 Aparatul judeţean care include:  

  - 12 servicii  

  - 3 birouri 

  - 4 compartimente  

  

 Structurile teritoriale de poliţie: 

  - 4 poliţii municipale 

  - 7 poliţii orăşeneşti 

  - 14 secţii de poliţie rurală 

  - 91 de posturi de poliţie comunale 
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 Statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş la data 

de  31.12.2014  se prezintă astfel : Total posturi = 1.210 din care: 1.088 ocupate 

(89,91%); 122 vacante (10,09%) 

 

II.2. Eficientizare structurală 

 

 Având în vedere intrarea în vigoare, începând cu data de 01.02.2014, a 

noilor reglementări penale, procesual penale şi execuţionale, conducerea M.A.I. 

a aprobat înfiinţarea unor noi structuri organizatorice la nivelul unităţilor 

teritoriale de poliţie, cu atribuţii conturate în contextul noilor schimbări 

legislative (pe linia supravegherii judiciare şi pe linie criminalistică). 

 La finalul anului 2014, pentru punerea în aplicare a măsurilor de corecţie, 

statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, a suferit 

următoarele modificări: 

 înfiinţarea Biroului juridic; 

 desfiinţarea structurilor de cercetări penale; 

 înfiinţarea Biroului cercetări accidente rutiere cu victime, în cadrul 

Serviciului Rutier. 

 reorganizarea Serviciului de investigare a fraudelor şi schimbarea 

denumirii acestuia în „Serviciul de investigare a criminalităţii economice”  

 

II. 3. Gestionarea resurselor umane 

 

 În anul 2014, în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au fost 

încadraţi  4 ofiţeri şi 2 agenţi, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ ale M.A.I. 

 În aceeaşi perioadă au venit de la alte unităţi 4 ofiţeri şi 11 agenţi de 

poliţie.  Din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au fost mutaţi la 

alte unităţi un număr de 7 ofiţeri şi 13 agenţi de poliţie, dintre care 2 ofiţeri şi 2 

agenţi au fost mutaţi cu tot cu funcţii la U.T.A.I. ca  urmare a modificării 

structurii organizatorice a inspectoratului. 

 În perioada analizată, 8 poliţişti - 1 ofiţer, 6 agenţi şi 1 personal 

contractual - s-au pensionat, iar 3 agenţi de poliţie au încetat raporturile de 

serviciu prin demisie.  

 În cursul anului 2014, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 

au fost organizate 8 concursuri pentru ocuparea unor funcţii de conducere 

vacante, dintre care 7 pentru ofiţeri şi 1 pentru agenţi. În urma susţinerii 

concursurilor au fost ocupate 4 funcţii de ofiţer şi 1 de agent. 
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II. 4. Utilizarea resurselor financiare 

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a primit în anul  2014 credite 

bugetare, în valoare de 75.553.370 lei. 

Potrivit execuţiei bugetare, la 31.12.2014, plăţile nete de casă din creditele 

bugetare repartizate totalizează  75.553.366 lei. 

Execuția programului de cheltuieli al Inspectoratului  Judeţean  de  Politie 

Mureş, la 31.12.2014, este de 100 % atât pentru cheltuielile privind ordinea 

publică şi siguranţa naţională, cât şi pentru asistenţă socială şi pensii. 

 

II.5. Asigurarea resurselor logistice 

 

Activitatea de logistică s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 

legale, a ordinelor şi instrucţiunilor specifice acestui sector de activitate, 

acţionându-se cu fermitate pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale 

şi a fondurilor băneşti puse la dispoziţie, pentru încadrarea în normele de 

consum aprobate, întreţinerea şi repararea la timp şi de calitate a tehnicii şi 

mijloacelor din dotare, ţinând cont de bugetul asigurat pentru acest an. 

Deşi nici în anul 2014 alocările bugetare nu au permis realizarea de lucrări 

ample, în cadrul reparaţiilor curente s-a reuşit menţinerea în stare bună a tuturor 

clădirilor din patrimoniul unităţii. În acest sens s-au executat lucrări de reparaţii 

curente şi intervenţii la instalaţiile de apă, electrice, termice, s-au făcut 

igienizări, zugrăveli şi vopsiri ale unor spaţii de lucru şi administrative. 

 În vederea asigurării condiţiilor structurilor operative privind activitatea 

de cercetare penală, pentru amenajarea unei camere de anchetă cu destinaţia de 

recunoaştere în grup conform Legii nr.135/2010 privind noul cod de procedură 

penală, s-au efectuat lucrări de compartimentare a 12 încăperi aflate în folosinţa 

Serviciului de Investigaţii Criminale – I.P.J. Mureş şi Birourilor de Investigaţii 

Criminale din cadrul Poliţiilor municipale Tg.Mureş, Sighişoara, Târnăveni şi 

oraşelor Luduş şi Sovata. Lucrările au fost executate în antrepriză în valoare de 

82 500 lei. 

 

II. 5.1. Dotarea cu tehnică a structurilor de poliţie 

Gradul  de înzestrare  cu  mijloace  de  transport  este  de  42,75% 

(necesar: 482 mijloace de transport – existent: 206 mijloace de transport). 

Domeniile cele mai afectate de lipsa mijloacelor de transport sunt: Ordinea 

Publică unde, conform tabelei de înzestrare, ar trebui să avem 211 mijloace de 

transport, iar în exploatare există 118 de autovehicule – grad înzestrare de 56 % 

şi Serviciul Rutier unde, conform tabelei de înzestrare, ar trebui să avem 42 

mijloace de transport, iar în exploatare există 28 de autovehicule – grad 
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înzestrare de 66 %. 11 posturi de poliţie comunale nu au în dotare autospeciale 

de poliţie. 

Dotarea cu armament a cadrelor IPJ Mureş este de 90%, neavând 

armament în dotare personalul neoperativ. 

 

  

CAPITOLUL III.   

 

EVALUAREA CANTITATIV-CALITATIVĂ A 

ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE 
   

 Evaluarea a urmărit eficienţa activităţilor desfăşurate, modul în care au 

fost atinse obiectivele propuse, identificarea deficienţelor şi a modalităţilor de 

corectare a acestora, dar şi greutăţile întâmpinate pe parcursul perioadei 

analizate şi stabilirea măsurilor pentru eliminarea lor. 

 

a) Analiza periodică a evoluţiei infracţionalităţii: 

- analizele se efectuează semestrial, urmărindu-se gradul de realizare a 

obiectivelor propuse pentru anul în curs şi măsurile necesare eficientizării 

activităţilor pentru îndeplinirea acestora; 

- de asemenea, săptămânal are loc analiza activităţii desfăşurate de 

către efectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi planificarea 

activităţilor ce se vor desfăşura în săptămâna următoare. 

 

b) Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a populaţiei: 

Această activitate a fost orientată pe două direcţii principale: 

 

1.  Pregătirea profesională a poliţiştilor prin: 

- cunoaşterea situaţiei operative, a legislaţiei şi a modalităţilor de 

intervenţie în diferite situaţii; 

- pregătirea profesională în cadrul programului cadru stabilit de 

conducerea I.G.P.R. 

 

2. Desfăşurarea de acţiuni preventiv-educative care au avut ca scop 

pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a populaţiei, prin cooperare cu 

structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale Antidrog - Centrul Regional Tîrgu - 

Mureş, A.N.I.T.P.- Centrul Regional Târgu - Mureş, unităţi de învăţământ şi 

ONG-uri ce activează în domenii de interes pentru activitatea Poliţiei, unităţile 

bancare şi casele de schimb valutar, asociaţii de proprietari, parteneri privaţi şi 
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providerii de pe raza judeţului, prin structura de prevenire a criminalităţii, 

poliţiştii de proximitate şi structurile de ordine publică şi poliţie rurală, crescând 

astfel gradul de informare a populaţiei în acest sens. 

 

c) Crearea unui sistem de comunicare real şi eficient între factorii cu 

atribuţii în domeniu: 

- colaborarea permanentă cu 

structurile de parchet de pe raza judeţului 

Mureş; 

- efectuarea unor schimburi 

permanente de informaţii între poliţiştii 

din cadrul IPJ Mureş şi SIPI Mureş, SRI- 

Direcţia Judeţeană de Informaţii Mureş, 

ANP- Penitenciarul Tîrgu - Mureş, 

autorităţile vamale, Protecţia mediului, Sănătate publică, Inspectoratul teritorial 

de muncă, etc. 

 

d) Progrese realizate: 

- dezvoltarea capacităţii de acţiune la un nivel corespunzător, prin 

utilizarea tuturor mijloacelor specifice documentării activităţii infracţionale, 

supravegherea operativă a suspecţilor, organizarea prinderii în flagrant cu 

participarea structurilor specializate în domeniu, etc); 

- dezvoltarea colaborării între I.P.J. Mureş şi ceilalţi factori cu atribuţii 

în domeniu; 

- creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra 

consecinţelor infracţiunilor (în urma organizării şi efectuării unor acţiuni 

specifice în medii şi locuri de interes operativ, precum şi a instrumentării unor 

cauze cu impact asupra opiniei publice), toate acestea ducând la creşterea 

imaginii Poliţiei Române; 

- conştientizarea efectivelor cu privire la respectarea programului de 

pregătire profesională, fizică şi tragerea cu armamentul din dotare, potrivit 

dispoziţiilor în vigoare; 

- atragerea de fonduri suplimentare prin accesarea de fonduri europene, 

cât şi prin finanţarea unor proiecte de interes judeţean şi local de către 

autorităţile locale;  

- au fost încheiate 89 de acorduri de parteneriat cu consiliile locale , 

acorduri în baza cărora acestea ne-au sprijinit prin alocarea a 72.559 litri de 

carburant pentru desfăşurarea de activităţi în comun. 
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CAPITOLUL IV. 

 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 

A. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI 

INFRACŢIONAL 

 

IV. 1. Prevenirea criminalităţii 

 

Din analiza evoluţiei criminalităţii în anii anteriori, s-au stabilit ca şi 

priorităţi de acţiune pentru anul 2014 – prevenirea infracţiunilor contra 

patrimoniului, prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, precum 

şi prevenirea infracţiunilor cu violenţă.  

Activitatea structurii de profil a avut 

în vedere atât direcţiile de acţiune stabilite la 

început de an, cât şi evoluţia situaţiei 

operative. La acestea s-au adăugat 

activităţile dispuse  în cadrul a  3 campanii 

naţionale şi un sondaj de opinie, dispuse de 

IGPR.  

 Atingerea obiectivelor propuse în cele 

9 campanii/proiecte şi 4 planuri de măsuri 

locale a avut la bază colaborarea cu structurile operative, parteneriatul concret 

cu alte structuri MAI, instituţii, autorităţi, ONG-uri, parteneri privaţi, precum şi 

susţinerea din partea mass media locală.  

 În ceea ce priveşte indicatorii cantitativi, putem menţiona, în total, 

aproape 600 de activităţi, dintre care cca. 200 cu unităţi de învăţământ, având 

peste 100.000 de beneficiari, 20% fiind elevi. Colaborarea cu mass media  

însemnat peste 150 de materiale apărute în presa scrisă şi mai mult de 500 în cea 

online, iar ştirile/interviurile sau participările la emisiuni radio/TV au însumat 

aproape 600 de astfel de intervenţii. Spoturile difuzate au depăşit 7.000, 

majoritatea fiind cele la radio (7 posturi partenere în mod constant), precum şi 

cele din magazine sau ecrane stradale. 

 Printre proiectele cu impact mai ridicat, apreciate la nivel naţional ca bune 

practici, se pot aminti: 

 Campania „ 16 zile de activism împotriva violenţei” 

 Săptămâna Prevenirii Criminalităţii 

 Campania de informare „Siguranţa locuinţei târgmureşenilor” 

 Proiectul „Asigură-ţi o zi frumoasă!” – complex Mureşul Tg-Mureş; 
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 Proiectul „Micii Poliţişti” Cristeşti şi Fărăgău 

 Proiectul „Tineri pentru tineri!” – cu Universitatea D. Cantemir 

 Campania „Împreună pentru siguranţa celor mici!” 

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

Deasemenea, începând cu luna 

octombrie, Compartimentul de Analiză şi 

Prevenire a Criminalităţii a abordat şi 

domeniul online, prin crearea contului 

Siguranţa Mureşenilor, pe reţeaua de 

socializare Facebook, stabilind până în 

prezent legături cu cca. 1.800 de persoane. 

Scopul acestui demers este de a promova 

pentru un public cât mai numeros, fără 

costuri, mesaje preventive, precum şi activităţi derulate de Poliţie în domeniul 

preventiv. Feed-back-ul primit din partea cetăţenilor este unul foarte bun, 

iniţiativa fiind apreciată. 

 

IV. 2. Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice 

   

    IV.2.1. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice conform O.M.A.I. 

nr. 60/2010 

 

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

realizat în conformitate cu Planul unic/Planurile de ordine și siguranță publică, 

având în atenție, în permanență, respectarea prevederilor O.M.A.I. nr.60/2010 și 

cooperarea cu structurile județene de jandarmi, pentru realizarea unui sistem 

integrat în acest sens. 

Activitățile desfășurate și rezultatele obținute în dispozitivele curente de 

ordine publică, în cursul perioadei analizate,  sintetizate în principalii indicatorii 

de eficiență, reflectă următoarea situație : 

- cazuri prinderi în flagrant           =      887 

- infractori prinși în flagrant         =   1.015 

- mandate de aducere executate    =   1.292 

- mandate penale executate           =          6  

- petiții/sesizări soluționate            =      398 

- contravenții aplicate                    = 10.887, din care 6.845 la - Legea 

nr.61/1991. 
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V.2.2. Acţiuni organizate cu alte structuri  

 

La solicitările structurilor de poliţie, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Mureş a participat zilnic cu cca. 32-38 jandarmi în cadrul patrulelor mixte sau 

patrule independente de jandarmi pe întreg teritoriul judeţului. Aceste misiuni de 

menţinere au fost executate preponderent în localităţile Tg. Mureş, Reghin, 

Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Sângeorgiu de Pădure şi temporar în 42 de 

comune. 

Gruparea de Jandarmi Mobilă Tg.Mureş a executat în comun cu  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 41 misiuni (altele decât cele de 

menţinere a ordinii publice) pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale. 

De asemenea, în comun cu Poliţia Municipiului Târgu Mureş, au executat 321 

misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule mixte, iar în mediul rural 487 

astfel de misiuni.   

Acţiuni cu alte structuri s-au 

desfăşurat în cadrul mai multor planuri, după 

cum urmează: 

- Planul de măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea evenimentelor ce 

pot afecta grav siguranţa cetăţeanului şi 

siguranţa naţională. 

- Planul de cooperare operativă 

pentru combaterea migraţiei ilegale a 

străinilor şi traficului de imigranţi pe teritoriul României în anul 2014. 

- Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în 

incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

- Planul de măsuri privind asigurarea măsurilor specifice de 

ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării  Examenului de Bacalaureat şi 

Evaluării Naţionale – 2014. 

- Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă 

publică în zona centrelor, campusurilor universitare şi a căminelor studenţeşti.  

- Planul de măsuri pentru intensificarea activităţilor pe linia 

stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români originari din Republica 

Moldova. 

- Planul de măsuri pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în 

vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor 

de identitate în termenele prevăzute de lege.  

- Planul de acţiune "Scutul pădurii". 
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 IV. 2.3. Managementul situaţiilor de urgenţă 

 

Solicitările de urgenţă de competenţa poliţiei în perioada de referinţă au 

fost în număr de  15.589 (apeluri prin SNUAU 112), fiind urmate de tot atâtea 

intervenţii la faţa locului.  

În funcţie de mediul în care s-a solicitat intervenţia, 8.852 au privit mediul 

urban (58 % din totalul intervenţiilor) şi 6.737 (42 %) mediul rural.  

În funcţie de timpul de reacţie, rezultă că s-a intervenit cu maximă 

operativitate în 14.083  de cazuri, respectiv în maxim 10 minute (90 % din 

cazuri) , dar au existat şi 185 situaţii în care timpul de reacţie a fost de peste 20 

de minute ( 1 %), acest fapt datorându-se configuraţiei geografice şi răspândirii 

localităţilor. 

Atât în ceea ce priveşte 

numărul intervenţiilor, cât şi în ceea 

ce priveşte timpii de intervenţie, 

valorile indicatorilor au rămas 

aproximativ similare anului 

precedent.   

Pozitiv este faptul că 

obiectivul specific propus pentru 

acest domeniu şi anume acela de a 

menţine timpul de intervenţie sub 10 

minute pentru 90% dintre cazuri, a 

fost realizat, ceea ce nu înseamnă că va lipsi în viitor preocuparea pentru 

îmbunătăţirea timpilor de reacţie. 

Foarte importantă este colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, fiind 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. 

 

IV. 3. Criminalitatea stradală 

 

Au fost sesizate 706 infracțiuni stradale, cu 29 mai multe față de perioada 

similară a anului trecut, când s-au înregistrat 677 infracțiuni, creşterea fiind de 

4,28%. 

Din cele 706  infracţiuni sesizate, 68  sunt cu autori cunoscuţi în 

momentul înregistrării (9,68%) 
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59% dintre infracţiunile stradale s-au comis noaptea şi 89% în mediul 

urban;   

 

 

În perioada analizată nu s-au înregistrat infracţiuni stradale prin care să fi 

fost afectată grav ordinea şi siguranţa publică. În ceea ce priveşte faptele 

săvârşite cu violenţă, s-a înregistrat o infracţiune de omor ( săvârşită pe timp de 

noapte, în mediul urban), precum şi 4 tentative de omor, autorii fiind cunoscuţi. 

Nu s-au înregistrat infracţiuni de viol, tentativă de viol, lovituri cauzatoare de 

moarte, săvârşite pe stradă.  Au fost înregistrate 3 infracţiuni de ultraj, din care 2 

asupra poliţiştilor, faţă de 5 în 2013. 

 Au fost sesizate 50 fapte de tâlhărie stradale (-15 fapte; -23,08%), 18 

fapte fiind săvârşite prin modul de operare smulgerea obiectelor victimei faţă de 

40 (-22 fapte; -55%); 1 prin ameninţare cu cuţitul şi 1 asupra conducătorilor 

auto. Nu s-au înregistrat tâlhării urmate de moartea victimei, cu arme de foc sau 

asupra caselor de schimb valutar sau amanet. 

Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, ponderea cea mai mare o deţin 

furturile acestea fiind în număr de  642. 
 EXEMPLU: În urma activităților specifice desfășurate, lucrătorii din cadrul 
Serviciului de Investigații Criminale, Compartimentul Furturi – Tâlhării, au reușit 
identificarea a trei persoane care în perioada decembrie 2013 iulie 2014, au comis 
mai multe furturi din locuințe şi societăți comerciale atât pe raza județului Mureş, 
cât şi pe raza județelor Harghita şi Cluj. Astfel, în noaptea de 25/26.07.2014 , 
lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Serviciului de 
Operațiuni Speciale Mureş, au reuşit prinderea în flagrant a acestora pe raza 
orașului Luduș, la scurt timp după ce aceștia au comis un furt dintr-o locuință în 

Infracţiuni stradale 

sesizate – 2014 
2013 2014 

Evoluţie 

2014/2013 

+/- % 

Total 677 706 +29 +4.28% 

Urban 593 631 +38 +6.41% 

Rural 84 75 -9 -10.71% 

Noaptea 471 418 -53 -11.25% 

Ziua 206 288 +82 +39.81% 

Flagrant 
68 31 -37 -54.41% 
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localitatea Gilău jud. Cluj. Cu ocazia controlului efectuat asupra autoturismului şi a 
celor trei persoane a fost găsita suma de 2.200 lei și bunurile sustrase din locuință.  
Cele trei persoane au fost reținute pentru o perioada de 24 ore, ulterior fiind emis 
pe numele acestora mandat de arestare preventivă. 
În sarcina celor trei lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale au reușit 
probarea săvârșirii mai multor infracțiuni pe raza județelor Mureș,Cluj și Harghita 
ocazie cu care a fost cauzat un prejudiciu de 12000 euro,recuperat în totalitate. 
 

IV. 4. Criminalitatea în mediul rural 

 

În mediul rural activitatea celor 14 Secții de poliție rurale și a  celor 91 

posturi de poliție comunale subordonate acestora, a fost organizată în 

conformitate cu cadrul dispozițional și organizațional în vigoare. 

În ceea ce privește infracțiunile sesizate în anul 2014, în mediul rural, 

acestea au fost în număr de 5.348, cu 341 mai puține decât în anul 2013. În 

ansamblu a scăzut numărul infracţiunilor sesizate în mediul rural cu 5,99%, 

creşteri înregistrându-se doar la Secţia 2 Band şi Secţia 3 Râciu.   

Din totalul celor 5.348 infracțiuni 

sesizate, 3.651 sunt judiciare (+502, 

+14,99%), 283 economico-financiare (-

143, -33,57%) și 1.214 de altă natură (-

700, -36,57%). 

Dintre cele 3.651 infracțiuni 

judiciare sesizate, ponderea o dețin 

infracțiunile contra patrimoniului: 2.663 (- 

388), din care : 1.927 infracțiuni de furt (-

201), 15 infracțiuni de  tâlhărie (-3), 82 infracțiuni de înșelăciune (-2) și 435 

infracțiuni de distrugere (-70). 

Numărul infracţiunilor contra patrimoniului a scăzut la nivelul tuturor 

secțiilor de poliție rurală. 

Se resimte în continuare lipsa din organigrama acestor structuri a unui 

număr important de polițiști, precum și a unor mijloace auto, dar în unele 

situații şi a condițiilor optime de lucru, de locuit etc., ale polițiștilor și familiilor 

acestora, cauze care fac să rămână neatractivă această zonă de activitate. 

La finalul anului 2014, din cadrul structurilor de ordine publică din 

mediul rural, față de efectivul prevăzut, lipsesc 78 polițiști: 7 ofițeri din care 1 

șef de secție (Breaza), 6 agenți din cadrul aparatului secțiilor rurale și 66 agenți 
de la posturile de poliție comunale-ajutori șef de post.  
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IV.5. Siguranţa traficului rutier 

 

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor rutiere grave 

înregistrate în anul 2014, relevă că în perioada de referinţă s-au produs 279 

evenimente rutiere grave (+78, +38,80%) soldate cu 61 persoane decedate 

(+18, +41,86%) şi 281 rănite grav (+77, + 37,74%), comparativ cu  anul 2013. 

Din analiza efectuată se poate constata faptul că, în perioada supusă 

analizei, principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt : 

 indisciplină pietonală - la 19,71% din totalul accidentelor rutiere 

grave, respectiv 55 accidente grave, soldate cu decesul a 22 persoane și 35 rănite 

grav; 

 viteza excesivă/neadaptată -  la 17,20% din totalul accidentelor 

rutiere grave, care a stat la baza producerii a 48 accidente grave, soldate cu 

decesul a 7 persoane si 55 rănite grav; 

 neacordare prioritate pietoni  - la 10,39% din totalul accidentelor 

rutiere grave, respectiv la 29 accidente grave soldate cu decesul a 2 persoane, şi 

28 rănite grav.  

 

Există mai mulţi factori care au favorizat această dinamică negativă. 

Astfel: 

- în acest an au fost reabilitaţi peste 100 km de drum naţional şi s-a turnat 

covor asfaltic pe aproximativ 200 km de drumuri judeţene, ceea ce a condus la 

creşterea vitezei de deplasare cu consecinţe directe asupra numărului de 

accidente (ex.DN 15, tronsonul Tg.Mureş-Reghin-Lunca-limită jud. BN); 

- începând cu sfârşitul anului 2013, valorile de trafic au crescut  foarte 

mult, în special pe E 60 (Braşov-Cluj) şi pe E.578 care asigură tranzitul înspre 

Moldova; 

- reţeaua stradală din mediul urban este subdimensionată, raportat la 

valorile mari de trafic; 

- lipsa iluminatului public, lipsa trotuarelor şi insuficienţa trecerilor de 

pietoni din majoritatea localităţilor din mediul rural tranzitate de drumurile 

naţionale; 

- lipsa rutelor ocolitoare, atât pentru mediul urban cât şi pentru cel rural, 

ceea ce face ca tot tranzitul rutier să traverseze localităţile; 

- insuficienţa amenajărilor rutiere în intersecţiile cu valori ridicate de 

trafic;            
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- în prezent parcul auto este de 159.573 unități (din care 124.542 

autoturisme, 4.031 vehicule pe 2 roti), înregistrându-se o creştere cu 7.786 

unităţi raportat la 01 ianuarie 2014 (+ 5%) ;   

- la începutul anului 2014 existau în evidenţele Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule Mureș 

186.719 posesori de permise de conducere, iar în acest an au mai obţinut 

permisul de conducere încă 24.724 persoane, în prezent, în judeţul Mureş, 

existând 211.443 posesori permise de conducere.  

- reţeaua de drumuri din judeţul Mureş are o lungime totală de 4073,93 

km, şi este formată din 11 drumuri naţionale ( în lungime de 424 km), 41 

drumuri judeţene ( în lungime de 766 km), 178 drumuri comunale ( în lungime 

de 424 km), 746 km tramă stradală în mediul urban, ceea ce face ca raza de 

acoperire a unei patrule rutiere să fie, în medie, de 120 km de drumuri publice 

în supraveghere, respectiv o medie de 54 km de drumuri naționale. 

Activităţi de impunere a legii 

 
În concluzie, principalele 3 cauze generatoare de accidente rutiere grave 

reprezintă 47%  din totalul acestora, iar numărul sancţiunilor contravenţionale 

aplicate pe cele 3 cauze reprezintă 74% din total, rezultând un plus de 27%, ceea 

ce denotă implicarea poliţiei rutiere în combaterea acestor cauze în ansamblul 

lor. 

 

IV. 6. Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii 
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 În cursul anului 2014, activitatea celor 46 poliţişti de proximitate din 

judeţul Mureş a fost orientată cu precădere spre cercetarea/soluționarea  

infracțiunilor date în competență și pentru realizarea activităților de relaționare 

cu comunitatea, atragerea în acţiuni parteneriale a cât mai multor colaboratori, în 

scopul creşterii eficienţei activităţilor de prevenire şi descoperire a infracţiunilor 

şi altor fapte antisociale prin care este afectată siguranţa publică. 

Activitatea de cercetare penală desfășurată se prezintă astfel: 

 - Dosare penale existente                -    354 

 - Înregistrate     - 2.636 

 - Primite de la alte unităţi de poliţie   -        2 

 - Restituite                                       -      20 

 - Soluționate     - 2.320 (51,50/polițist) 

 - Trimise altor unităţi de Poliţie        -        6 

 - Declinate după competenţă  -      31 

 - Rămase              -    655 

Din cele 2.320 dosare penale soluționate, 116 au fost cu trimitere în 

judecată, 293 renunţare la U.P., 1.680 clasare şi 16 S.U.P., 196 N.U.P., 19 alte 

soluții legale propuse în luna ianuarie, conform prevederilor vechiului Cod 

penal. 

În plus, poliţiştii de proximitate au constatat 65 infracţiuni flagrante şi au 

desfășurat un volum important de muncă pentru soluționarea a 644 sesizări, 

reclamaţii ori scrisori ale cetățenilor, participarea la 3.852 activităţi desfăşurate 

în comunitate (270 cu administraţia publică locală, 2.062 în unităţile de 

învăţământ, 900 cu asociaţiile de proprietari,  41 cu O.N.G.-uri şi 579 cu alte 

instituţii).  

Pe parcursul anului 2014,  poliţiştii de proximitate au consiliat 4.497 

persoane care le-au solicitat sprijinul ori care au fost identificate ca vulnerabile, 

deasemenea au aplanat  821 stări conflictuale. 

În cursul anului 2014  a fost implementat în 31 de unităţi şcolare din judeţ  

Programul de interes public judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli” la care au 

participat 13.019 de elevi cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani. Programul se va 

derula şi în cursul acestui an, urmând a participa încă aproximativ 2.000 elevi. 

Pe parcursul anului 2014,  poliţiştii de proximitate au fost implicaţi în mai 

multe proiecte / programe şi au desfăşurat multiple activităţi de promovare a 

conceptului de proximitate şi a imaginii Poliţiei mureşene, aspecte care au fost 

mediatizate atât pe plan judeţean cât şi la nivel naţional în domeniul  bunelor  

practici.  

 



  
 
 
                                                      
 
 
 

"Poliţia în slujba cetăţeanului" 
   

Târgu Mureş , strada  Zefirului, nr.1 

Telefon 0265 202300;  fax 0265 311555 

R  O  M  Â  N  I  A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ 

POLIŢIA ROMÂNĂ 

18 

IV.7. Siguranţa în şcoli 

 

În acest domeniu au fost puse în aplicare  prevederile Sistemului – Cadru 

de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a 

personalului didactic în judeţul Mureş, printr-o colaborare permanentă cu 

reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, ai Inspectoratului Judeţean 

de Jandarmi Mureş şi cu cei ai administraţiei publice locale şi judeţene, fiind 

elaborate şi aplicate următoarele planuri: 

-  Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile 

în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

- Planul de măsuri privind asigurarea măsurilor specifice de ordine şi 

siguranţă publică pe timpul desfăşurării  Examenului de Bacalaureat şi 

Evaluării Naţionale – 2014.  

- Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică 

în zona centrelor, campusurilor universitare şi a căminelor studenţeşti. 

În cursul anului 2014 în unităţile de învăţământ preuniversitar au fost 

sesizate în total 34 fapte penale, toate în incinta unităţilor de învăţământ, 20 în 

mediul urban și 14 în rural. Cele mai numeroase infracţiuni sunt furturile - 19, 

fiind urmate de infracţiunile de lovire şi alte violenţe - 11 şi 2 distrugeri, o 

tâlhărie şi o tentativă de viol. 

În zona campusurilor, centrelor universitare şi a căminelor studenţeşti,  în 

anul 2014, nu au fost înregistrate fapte de natură penală. 

 

 

B. 
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COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

 

IV.8. Prezentare generală, evoluţie/activităţi/rezultate 

 

În anul 2014 la nivelul I.P.J. Mureş au fost sesizate 14.478  

infracţiuni, cu 343 mai multe decât în anul 2013, ceea ce reprezintă creştere 

cu 2,43 %. 

Pe genuri de fapte situaţia se prezintă astfel:  

 

 
 

La nivelul judeţului Mureş au fost înregistrate 2.460 infracţiuni la 

100.000 de locuitori, ceea ce ne situează pe locul 9 într-un clasament alcătuit 

în ordinea crescătoare a volumului criminalităţii. Cu alte cuvinte, există 

doar 8 judeţe care au un volum al criminalităţii mai redus decât judeţul 

Mureş. 

 
Evoluţia acestui indicator în ultimii cinci ani ne arată că ne menţinem într-

un trend descendent al volumului criminalităţii. 
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(Explicaţie: Chiar dacă numărul infracţiunilor sesizate a cunoscut o 

uşoară creştere, numărul populaţiei, la care se raportează aceasta cifră, este 

mai mare decât în anii anteriori) 

O constatare mai puţin îmbucurătoare este aceea că numărul infracţiunilor 

de natură judiciară a crescut semnificativ,  în timp ce numărul infracţiunilor de 

natură economico financiară a scăzut. 

Creşterea infracţionalităţii de natură judiciară se datorează însă în cea mai 

mare parte infracţiunilor de lovire şi alte violenţe (+ 783 de fapte) şi celor de 

ameninţare  (+86 de fapte)  care par a fi mai numeroase datorită modificărilor 

apărute în noile coduri, penal şi de procedură penală, referitor la modul de 

înregistrare. 

O evoluţie pozitivă se înregistrează la infracţiunile de tâlhărie, care scad 

de la 115 la 94, precum şi la infracţiunile contra patrimoniului, care scad cu 79, 

însă în cea mai mare măsură pe seama reducerii infracţiunilor de tulburare de 

posesie. 

 

  

IV.9. 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. 

În anul 2014 la nivelul I.P.J. Mureş au fost sesizate 1.287 infracţiuni 

economico-financiare faţă de 1.574 în 2013 ( -18.23%), cele mai numeroase 

fiind: 

 176  infracţiuni de evaziune fiscală; 

     6       infracţiuni la Legea nr. 571/2003, modificată (Codul fiscal); 

 169  infracţiuni de înşelăciune; 

   24  infracţiuni de delapidare; 

     6  infracţiuni de spălare a banilor; 

   24  infracţiuni prevăzute de Legea nr. 59/1934;  

     6  infracţiuni prevăzute de Codul vamal; 

     9  infracţiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990; 

   20  infracţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996; 

   59   infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: 

 

La începutul anului 2014, se aflau în lucru la nivelul IPJ Mureş 77 cauze 

complexe,  fiind înregistrate în cursul anului alte 18 astfel de cauze, una fiind 

restituită de către unităţile de parchet.  
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Au fost soluţionate 32 cauze complexe cu următoarele soluţii: 

   8 cu RTUP; 

 24 cu alte soluţii; 

   1 a fost declinată către DNA  

În dosarele penale soluţionate cu propunere de trimitere în judecată  au 

fost cercetate 16 persoane, dintre care 3 au fost reţinute pe o perioadă de 24 de 

ore, prejudiciul total reţinut fiind de 20.508.000 lei -  recuperat 9.857.200 lei. 

Soluţionarea cauzelor complexe constituie un obiectiv prioritar în 

prevenirea şi combaterea la nivel înalt a criminalităţii economico-financiare, sub 

toate formele ei de manifestare. La data de 31.12.2014, se aflau în lucru la 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, 62 cauze complexe de natură 

economico-financiară. 

 

 

 EVAZIUNEA FISCALĂ   

 

La începutul anului 2014, la nivelul IPJ Mureş, pe linie de evaziune 

fiscală se aflau în lucru 197 dosare penale cu IUP, au fost înregistrate 203 dosare 

penale cu IUP, soluţionate 146 dosare penale ( 16 RTUP, 13 cu renunţare şi 117 

cu clasare UP ), iar 30 de dosare au fost conexate, astfel încât la finalul anului au 

rămas în lucru 224 dosare penale cu urmărirea penală începută. 

În cursul celor douăsprezece luni, la nivelul I.P.J. Mureş au fost constatate 

(s-a început urmărirea penală ) 208 infracţiuni de evaziune fiscală. 

În anul 2014, în continuarea activităţilor pe linia prevenirii şi combaterii 

evaziunii fiscale, în urma activităţilor informativ operative şi de cercetare 

penală, a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de : 

- 4.203,5 litri alcool, în valoare de 82.095 lei ;  

- 274.956 ţigarete ( 13.522 pachete ), în valoare de 139.410 lei ;  

- 1.332,7 mc material lemnos, în valoare de 393.423 lei ; 

- legume şi fructe, în valoare de 30.483 lei ; 

- mărfuri agroalimentare în valoare de 600 lei; 

- 32 tone de cereale, în valoare de 16.000 lei ; 

- materiale de construcţii, în valoare de 1.000.000 lei. 

- trei autoturisme , în valoare de 23.000 euro ; 

- sumele de 172.022 lei, 30.566 euro, 600 forinţi, 438 USD, 570 

dolari canadieni, 3900 franci elveţieni, 1500 coroane norvegiene, 

1945 lire sterline, 100 dolari sloveni. 

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

evaziune fiscală, asupra sumei de 2.000 lei, în domeniul „Producerii şi 

valorificării alcoolului şi băuturilor alcoolice” şi asupra unui imobil casă de 
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locuit până la valoarea de 50.230 lei, în domeniul „Construcţiilor şi materialelor 

de construcţii”, fiind reţinuţi 11 suspecţi. 

În cursul anului 2014, procurorii de la unităţile de parchet din judeţul 

Mureş, au emis 17 rechizitorii pe linie de evaziune fiscală, pe următoarele 

domenii : 

- 2 în domeniul „Producerii şi comercializării mărfurilor agroalimentare”; 

- 9 în domeniul „Construcţiilor şi materialelor de construcţii” ; 

- 4 în domeniul „Exploatării şi prelucrării materialului lemnos”; 

- 1 în domeniul „Transporturilor”; 

- 1 în domeniul „Turismului” 

 

IV.10. Combaterea corupţiei din competenţa de cercetare a Poliţiei 

Române 

 

În perioada de referinţă, la nivelul I.P.J. Mureş au fost înregistrate 12 

dosare penale, reprezentând sesizări din oficiu, privind infracţiuni de corupţie, 

fapte prev. şi ped. de Legea nr. 78/2000 modificată şi infracţiunea de luare de 

mită, faptă prev. şi ped. de art. 289 Cod penal. 

De asemenea, au fost efectuate cercetări preliminare în mai multe dosare 

penale existente în lucru, în care organele de poliţie, au dispus, în 16 dintre 

dosare, declinarea competenţei în favoarea unităţilor de parchet competente, din 

care 7 declinate către DNA, pentru săvârşirea a 18 infracţiuni , după cum 

urmează: 

- 15 infracţiuni prev. şi ped. de Lg. 78/2000 modificată şi  completată,  

- 1 infracţiune de conflict de interese faptă prev. şi ped. de art. 301 Cod 

penal; 

- 1 infracţiune de trafic de influenţă, faptă prev. şi ped. de art. 291 Cod 

penal;   

- 1 infracţiune de luare de mită, faptă prev. şi ped. de art. 289 Cod penal. 

Numărul de persoane deferite parchetelor, în cursul anului 2014, a fost 18, 

din care 10 către DNA, pentru săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, acestea 

făcând parte din administraţia publică şi locală: 3 primari, 3 consilieri, un 

director general şi din alte categorii. 

La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub 

supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, 

ofiţerii de poliţie judiciară au desfăşurat activităţi de surprindere în flagrant a 

unui medic, şef de cabinet medicina muncii, care a solicitat şi primit suma de 

200 lei de la un pacient în scopul acordării avizului necesar pentru trecerea în 

gradul următor aferent pensiei de boală. Ulterior, pe baza activităţilor specifice 

desfăşurate, s-a reuşit probarea a 24 acte materiale ale infracţiunii de luare de 
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mită în formă continuată, suspecta fiind reţinută pentru 24 de ore şi prezentată 

instanţei, dispunându-se măsura preventivă a controlului judiciar.  

De asemenea, în cadrul unui alt dosar penal, ofiţerii de poliţie judiciară au 

fost autorizaţi de către procuror să efectueze unele activităţi investigativ 

operative privind săvârşirea infracţiunii de dare de mită. Dosarul a fost finalizat 

cu activităţi de prindere în flagrant a celor 3 suspecţi şi a culminat cu reţinerea 

acestora şi prezentarea lor instanţei de judecată pentru emiterea mandatului de 

arestare preventivă.  

 

IV.11. Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă 

 

Infracţiunile cu mare violenţă, înregistrează următoarea evoluţie faţă de 

2013.  

 

 

Se poate concluziona că în cauzele înregistrate în cursul anului 2014, 

lucrătorii de poliţie de la I.P.J. Mureş, au acţionat cu responsabilitate şi, 

împreună cu procurorii criminalişti de la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Mureş, au reuşit identificarea autorilor în toate cauzele grave înregistrate 

în această perioadă pe raza de competenţă. S-a reuşit documentarea 

activităţii infracţionale a autorilor acestor fapte şi trimiterea lor în 

judecată, faptele fiind soluţionate cu operativitate.  

Exemplificăm: identificarea autorilor infracţiunilor de omor deosebit de 

grav, omor şi tentativă la omor din: mun. Tg-Mureş, Sânpaul - satul Chirileu, 

comuna Acăţari - satul Roteni, mun. Târnăveni, com. Ogra şi altele, unde s-a 

depus un volum însemnat de muncă pentru identificarea autorilor şi probarea 

activităţii infracţionale a acestora, toţi autorii acestor infracţiuni grave fiind 

arestaţi preventiv, cu sprijinul unor lucrători de la subunităţi/posturi. 

I n f r a c ţ i u n e a 2013 2014 + / - 

Omor 10 9 -1 

Tentativă de omor 7 11 +4 

Loviri sau vătămări cauzatoare de 

moarte 
2 3 +1 

Uciderea nou născutului de către 

mamă 
0 1 +1 

Tâlhărie urmată de moartea victimei 0 0 0 

Viol / forma agravantă 14 24 +10 

T O T A L 33 48 +15 
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 EXEMPLU :La data de 28/29.01.2014 ofițerul de serviciul al Poliției Mun. 
Târgu-Mureș  a fost sesizat cu privire la faptul că într-un imobil de pe str. Mărăști 
nr. 27 a avut loc o explozie. Cu ocazia cercetării locului faptei a fost identificat în 
imobilul respectiv un cadavru de sex feminin aparținând numitei G.Z. de 23 de ani, 
prezentând totodată mai multe leziuni respectiv plăgi înțepate, tăiate (în număr de 
40), care i-au provocat decesul. În urma cercetărilor efectuate de lucrătorii 
Serviciului de Investigații Criminale și lucrători din cadrul Poliției Mun. Târgu-
Mureș s-a reușit identificarea autorului faptei în persoana numitului S.L. de 27 de 
ani, acesta fiind identificat în dimineața zilei de 29.01.2014 în Aeroportul Târgu-
Mureș încercând să părăsească țara cu destinația Anglia.  

S-a stabilit faptul că pe fondul unei stări de gelozie, susnumitul i-a aplicat 
victimei mai multe lovituri de cuțit după care pentru a-și ascunde urmele săvârșirii 
faptei , a incendiat apartamentul. 

Acesta fost arestat și trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de 
omor calificat. 

 

IV.12. Criminalitatea contra patrimoniului 

 

În anul  2014 au fost sesizate 7.499 infracţiuni contra patrimoniului, cu 

79 mai puţine decât în anul trecut, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,04 %. 

Cu excepţia infracţiunilor de furt care sunt în creştere şi a celor de 

distrugere care stagnează, toate celelalte infracţiuni contra patrimoniului 

au scăzut. 

Numărul infracţiunilor de furt în ansamblu a crescut cu 3,73%, 

evoluţia acestora fiind diferenţiată în raport de natura lor astfel: 

 

 În creştere faţă de anul 2013 se remarcă:  

 Furturile din locuinţe : +17,12 %  

 Furturile din societăţi comerciale:  +21,83 % 

 Furturile din autovehicule : +24,38%  

 Furturi de animale: +42,27%  

 

În scădere faţă de anul 2013 sunt: 

 Furturile de componente din exteriorul maşinii: -25,90%  

 Furturi de plăcuţe de înmatriculare: -18,18%  

 Furturile din buzunare poşete genţi: -6,59%  

 Furturi de/din bancomate : -33,33%  
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 EXEMPLU: La data de 20.11.2014, orele 01.30, organele de poliție din cadrul 
IPJ Mureș, au fost sesizate cu privire la faptul că la Clubul Attitude din Tg Mureș, str. 
Pavel Chinezu, nr. 10 din Tg Mureș, aparținând unei societăți cu sediul în Piatra 
Neamț, a izbucnit un incendiu. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă compusă 
din lucrători din cadrul Serviciului Investigații Criminale și Poliția municipiului Tg 
Mureș - Biroul Investigații Criminale, care împreună cu lucrătorii criminaliști din 
cadrul IPJ Mureș au efectuat o complexă cercetare a locului faptei. În urma 
cercetărilor și a investigațiilor efectuate de lucrătorii Serviciului Investigații Criminale 
au reușit identificare și reținerea autorului faptei în persoana numitului Etveș Dorin 
Leonard de 29 de ani din Sângeorgiu de Mureș. Acesta la data de 20.11.2014 a pătruns 
pe  timp de noapte prin forțarea ușii de acces cu un levier în incinta Clubului Attitude 
din Tg Mureș, de unde a sustras băuturi alcoolice  după care cu ajutorul unei substanțe 
inflamabile a provocat un incendiu, cauzând un prejudiciu de cca. 145.000 de Euro. 

 

IV.13. Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase 

 

 La baza activităţilor desfăşurate în acest domeniu au stat acţiunile 

declanşate la nivel naţional respectiv „OFENSIVA”, “BRACONAJ 

CINEGETIC 2014”, „Planul de acţiune privind deţinătorii de arme neletale”, 

„Planul de acţiune privind prevenirea folosirii armelor de către persoanele 

implicate în stări conflictuale”, „Planul de acţiune privind deţinătorii de arme şi 

muniţii neletale înscrise în certificatul de deţinător”, „ACŢIUNEA 

POLIGOANE SI ARMURIERI”, ”FITOS”, „ARMURIER 2014”, „FOC DE 

ARTIFICII 2014” , „STARI CONFLICTUALE” şi „IMPORT 2014". 

 În anul 2014 au fost înregistrate pe linie de arme 758 solicitări: 

 447 autorizări pentru drept de port şi folosinţă arme letale şi 

neletale  

 121 cereri radieri  arme; 

 12 cereri reparaţii arme; 

 178 solicitări prelungire valabilitate permis port armă; 

Au fost ridicate în vederea confiscării 219 arme letale şi neletale, fiind 

suspendat dreptul de port şi folosire a armelor pentru 18 deţinători legali. De 

asemenea, a fost luată măsura anulării dreptului de port şi folosire a armelor 

pentru 189 deţinători. 

Situaţia activităţilor de constatare a infracţiunilor la regimul  armelor, 

explozivilor  şi substanţelor periculoase în anul  2014 se prezintă  astfel: 187 

total infracţiuni constatate, din care: 

- 123 infracţiuni nerespectarea regimului armelor,conform art. 342 C. 

penal 
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-     3 infracţiuni de uz de armă art. 343 C.p. 

-   24 infracţiuni nerespectarea regimului materiilor  pirotehnice,   

-   10 infracţiuni braconaj la vânătoare  

-   18 infracţiuni la regimul produselor fitosanitare 

-     2 infracţiuni de contrabandă; 

-     1 infracţiune  deţinere ilegală de mercur 

 

IV.14. Infracţionalitatea în domeniul silvic 

 

În cursul anului 2014, la nivelul judeţului Mureş au fost sesizate 137 

infracţiuni prevăzute în Codul silvic. Pentru combaterea ilegalităţilor din acest 

domeniu au fost organizate şi efectuate  1.234  acţiuni şi controale, ocazie cu 

care au fost aplicate 696 sancţiuni contravenţionale în valoare de 346 450 lei şi 

confiscată cantitatea de  2651,742 mc material lemnos în valoare de 457.260 lei. 

Tot cu această ocazie s-a dispus confiscarea a 64 atelaje hipo, 24 harnaşamente, 

26 moto-fierăstraie şi 22 topoare. 

 

IV.15. Criminalitatea transfrontalieră 

 

 IV.15.1. Criminalitatea itinerantă 

 Din analiza activităţilor desfăşurate pe această linie de muncă şi a 

structurilor cu care s-a colaborat,  s-a constatat că în această perioadă, 

aproximativ 157 cetăţeni români au fost semnalaţi pentru încălcarea legislaţiei 

pe teritoriul altor state, comparativ cu 179, cetăţeni în anul precedent, (-21).  

În topul ţărilor care au sancţionat prin diverse proceduri legale interne şi 

internaţionale activităţile ilegale ale cetăţenilor români din judeţul Mureş în 

perioada analizata, enumerăm: UNGARIA, FRANŢA, OLANDA, 

DANEMARCA, GERMANIA, SPANIA,  ITALIA, BELGIA,  MAREA 

BRITANIE şi ELVEŢIA. 

În prezent în evidenţele proprii, se află 1.186 persoane, fiind suspecţi 

sau cercetaţi de către autorităţile străine şi române, pentru comiterea a 1.232 de 

fapte. Totodată Direcţia de Investigaţii Criminale prin serviciul de specialitate, a 

transmis 12 solicitări pentru verificări şi investigaţii faţă de mai mulţi cetăţeni 

români de pe raza judeţului Mureş şi totodată persoane necunoscute care sunt 

suspectaţi de autorităţile străine de comiterea unor infracţiuni sau apartenenţa la 

diferite grupări infracţionale organizate pe teritoriul acestor state. 

Pentru combaterea fenomenului infracţional, Centrul de Cooperare 

Poliţienească Internaţională a transmis Serviciului de Investigaţii Criminale 48 

Cereri de Asistenţă Poliţienească Internaţională, pentru verificări şi investigaţii 
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pe raza de competenţă a judeţului Mureş, faţă de 59 de persoane cercetate sau 

suspecte de comiterea unor infracţiuni de către autorităţile străine. 

În perioada analizată, Serviciul Public pentru Eliberarea Paşapoartelor 

Mureş, a transmis Serviciului de Investigaţii Criminale 79 de persoane care au 

fost arestate condamnate de către autorităţile judiciare ale altor state. 

Cu privire la cetăţenii români expulzaţi de pe teritoriul altor state în 

perioada suspusă analizării,  au fost transmise 5 astfel de persoane domiciliate în 

judeţul Mureş, în evidenţa proprie figurând în prezent 78 astfel de persoane. 

 

 IV.15.2. Urmărire şi extrădare 

 

La începutul perioadei analizate existau în evidenţa inspectoratului 112 

persoane urmărite la nivel naţional, 65 fiind în lucru la structurile de 

investigaţii criminale. La nivel internaţional se află în urmărire 98  persoane, 

dintre care 59 la structurile de investigaţii criminale. 

În cursul anului 2014 a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 

48 persoane condamnate, 26 dintre acestea fiind în lucru la structurile de 

investigaţii criminale. În această perioadă a fost revocată urmărirea faţă de  71 

persoane urmărite naţional, 42 fiind depistate de lucrătorii de investigaţii 

criminale. 

La sfârşitul anului 2014 rămân în evidenţa inspectoratului 89 persoane 

urmărite naţional care posedă mandate de executare a pedepsei cu închisoarea 

(56 la nivelul structurilor de investigaţii criminale). De asemenea se desfăşoară 

activităţi informativ-operative faţă de 73 persoane urmărite la nivel internaţional 

(43 la nivelul structurilor de investigaţii criminale). 

Totodată, împreună cu lucrătorii de la subunităţi, au fost executate 10 

mandate europene de arestare emise de alte state, faţă de cetăţenii români ori 

străini despre care se deţin date că s-ar afla pe teritoriul României, în vederea 

extrădării acestora. 

  

 

IV.16. Dinamica lucrărilor şi dosarelor penale 

 

În perioada februarie-decembrie 2014, structurile din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au desfăşurat activităţi de cercetare 

penală într-un număr de 20.969 dosare penale în care urmărirea penală nu era 

începută. La începutul perioadei erau înregistrate 7.053 de dosare la care pe 

parcursul perioadei s-au mai adăugat 13.915. Din totalul de dosare, 4.116 au fost 

înaintate la procuror cu propunere de clasare, iar în 12.196 s-a început urmărirea 

conform art. 305 alin. 1 din CPP.  
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În referire la dosarele penale cu urmărirea penală începută, la începutul 

lunii februarie existau în evidenţele structurilor inspectoratului 22.242 de dosare 

dintre care 1.580 cu urmărirea penală începută împotriva suspectului. Pe 

parcursul anului s-au mai adăugat alte 12.292 de dosare fiind soluţionate 14.148. 

Referitor la soluţionare, precizăm că 1.091 au fost soluţionate prin 

trimitere în judecată, 1.573 prin renunţare la urmărirea penală, iar 11.484 prin 

clasare.   

Vechimea dosarelor aflate în lucru la sfârşitul anului 2014, raportată la 

momentul începerii urmăririi penale, se prezintă după cum urmează: 

- dosare cu o vechime între 0 şi 6 luni    = 2.991 

- dosare cu o vechime între 6 luni şi un an   = 2.031 

- dosare cu o vechime de peste un an    = 1.241 

  

 

C. ACTIVITATEA STRUCTURILOR DE SUPORT  

  

IV.17. Criminalistică 

 

În perioada evaluată au fost efectuate 4.147 deplasări pentru investigarea 

tehnico-ştiinţifică a locului faptei, fiind ridicate mai multe urme criminalistice, 

dintre care au rămas în evidenţă pentru valorificare 18.133.  

Prin metode şi mijloace specifice au fost identificaţi 365 autori în 293 

cauze. Aceste identificări au fost realizate astfel: 167 prin sistemul AFIS; 95 prin 

expertize; 4 prin capcane criminalistice, 31 prin sistemul CDN, 23 persoane au 

recunoscut faptele urmare a supunerii la testele poligraf. 

Baza de date AFIS a fost actualizată cu impresiunile a 2074 persoane, iar 

în cartoteca locală au fost desfăşurate activităţi specifice pentru întocmirea 

fişelor şi desfăşurarea întregii game de activităţi pentru identificarea prin 

mijloace tehnico - criminalistice a C.I.N., P.I.N. şi P.D., urmare a exploatării 

cartotecilor locale, realizându-se 31 identificări . 

În sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK au fost implementate 

1.143 fişe, din care 203 pentru persoane liberate din penitenciar. Au fost  

întocmite 4 portrete robot în 4 cauze şi au fost verificate 2.609 persoane. 

În laboratorul poligraf din cadrul serviciului au fost testate 176 de 

persoane dintre care 44 persoane au fost diagnosticate ca fiind nesincere, 23 

dintre ele recunoscând faptele comise şi furnizând probe materiale. 

În această perioadă au fost efectuate 561 expertize şi rapoarte de 

constatare criminalistică: 124 dactiloscopice, 133 grafice/examinare documente, 

40 traseologice, 155 balistice, 109 poligraf. 
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IV.18. Structuri de intervenţie 

 

În perioada analizată s-au executat 239 misiuni dintre  care 96 de 

patrulări independente în mediul urban, prin care au fost vizate zonele si mediile 

cu infracţionalitate ridicată precum şi locurile unde s-au săvârşit acte cu 

violenţă, tâlhării, scandaluri, furturi de şi din auto sau din societăţi comerciale. 

De asemenea, ca urmare a solicitărilor primite de la formaţiunile operative 

ale poliţiei, au fost executate alte 143 de misiuni în sprijinul acestora, s-a 

asigurat protecţia poliţiştilor de la celelalte formaţiuni operative ale poliţiei cu 

ocazia efectuării unor percheziţii la domiciliile persoanelor suspectate de 

contrabandă cu ţigarete ori produse alcoolice accizabile, ori s-a asigurat 

escortarea unor persoane aflate în stare legală de deţinere sau reţinere, la 

instanţele de judecată sau în teren, cu ocazia efectuării unor acte procedurale, 

despre care existau date şi informaţii că intenţionează să evadeze sau că au un 

comportament violent. 

Rezultatele acestor misiuni s-au concretizat în acordarea de sprijin de 

specialitate în cazul desfăşurării a 77 de acţiuni şi razii în medii cu 

infracţionalitate cu violenţă ridicată, menţinerea ordinii publice la diverse 

manifestări sau prezentarea tehnicii din dotare cu ocazia diverselor evenimente, 

în 19 situaţii, executarea unui număr de 32  mandate emise de instanţele de 

judecată, participarea la 45 percheziţii domiciliare, 8 filtre rutiere  precum şi 

aplanarea unui număr de 26 conflicte spontane.  

Au fost conduse la sediu 419 persoane în vederea efectuării unor cercetări 

în cauzele penale aflate în instrumentarea organelor de cercetare penală sau 

luarea unor măsuri de sancţionare contravenţională, fiind utilizate metodele 

tactice specifice, fără a fi însă necesară utilizarea forţei ori a materialelor şi 

mijloacelor din dotare pentru imobilizare sau încătuşare. 

 

 

IV.19. Juridic 

 

La data de 01.01.2014 erau înregistrate la compartimentul juridic un 

număr de 2.453  de plângeri contravenţionale.    

Volumul lucrărilor cu caracter juridic în domeniul contravenționale 

înregistrate la Compartimentul juridic în anul 2014 a fost de 3.034, dintre care: 

-  1.341 plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale încheiate 

ca urmare a nerespectării normelor legale referitoare la regimul circulației pe 

drumurile publice; 
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-   190 plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale încheiate ca 

urmare a nerespectării normelor legale referitoare respectarea normelor de 

ordine şi siguranţă publică; 

-    23 plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale încheiate ca 

urmare a nerespectării normelor legale referitoare la regimul silvic; 

-    15 plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale încheiate ca 

urmare a nerespectării normelor legale referitoare la paza obiectivelor; 

-   643 cereri de reexaminare a sancţiunii contravenționale şi înlocuirea 

acesteia cu în munca în folosul comunității;  
-    439 recursuri şi 333 apeluri declarate împotriva soluțiilor pronunțate 

de către instanțele de judecată pe fond; 

Dintre plângerile contravenţionale aflate pe rolul instanţelor de judecată 

au fost soluţionate, până la data analizei, 1.703 din care: 

-  1.012 au fost respinse; 

-    467 plângeri au fost admise în sensul anulării proceselor verbale;  

-   224 plângeri au fost admise în parte, în sensul înlocuirii sancţiunii 

amenzii ce a fost aplicată, cu sancţiunea avertismentului şi menţinerea ca legal şi 

temeinic a procesului verbal şi a celorlalte măsuri dispuse prin acesta. 

 

 

IV.20. Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative 

 

Principala preocupare a lucrătorilor  pe linie de statistică din cadrul 

serviciului, a constituit evidenţierea corectă a situaţiei operative complexe din 

judeţ.  

Compatibilizarea activităţii de cazier judiciar cu cea a structurilor similare 

din ţările europene presupune realizarea şi operaţionalizare Sistemului Naţional 

de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, creşterea nivelului de pregătire 

al personalului, elaborarea unor proceduri de lucru în baza unei legislaţii 

conforme cu cea comunitară şi asigurarea suportului uman şi logistic adecvat. 

Obiectivul prioritar pe linie de evidenţă nominală a fost în anul 2014 alimentarea 

sistemului ROCRIS  cu datele înscrise în fişele  cu valoare de cazier, obiectiv 

realizat până în luna noiembrie, când au fost  implementate cele 10.613 persoane 

cu condamnări, totul fiind posibil prin implicarea atât a lucrătorilor serviciului, 

cât şi a poliţiştilor delegaţi pentru această misiune. 

S-au primit la ghişeul serviciului 39.979 cereri pentru certificate de cazier 

judiciar pentru persoane fizice persoane juridice, au fost eliberate 39.850 

certificate necunoscuţi şi 558 cunoscuţi la ghişeele Târgu Mureş,  Reghin,  

Sighişoara,  Târnăveni,  Luduş,  Sovata şi Iernut. 
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Au fost operate în evidenţa nominală 2.759 menţiuni cu privire la 

puneri în mişcare a acţiunii penale, 19.461 menţiuni de pe extrase sau copii de 

pe hotărâri penale definitive, 8.741 de puneri în libertate, comunicări privind 

arestarea preventivă sau începerea executării pedepsei închisorii 9.219, fiind 

eliberate 4.952 copii de pe cazierul judiciar, situaţii generale ale cazierului 

judiciar din aplicaţia ROCRIS, pentru organele de cercetare penală, instanţele de 

judecată, organe militare de cercetare penală. 

 

IV.21. Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă 

 La Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Mureş în 

această perioadă  au fost încarcerate 368 de persoane pentru săvârşirea unor 

fapte de natură penală, astfel :  

- 264  persoane au fost reţinute în baza ordonanţei de reţinere, 152 fiind 

puse în libertate la expirarea ordonanţei, iar 112 au primit mandat de arestare 

preventivă; 

- 59  persoane încarcerate în baza mandatelor de arestare preventivă fără 

a fi fost anterior reţinute; 

- 45  persoane încarcerate în baza mandatelor de executarea pedepsei 

închisorii.    

Printre persoanele  încarcerate în această perioadă s-au aflat  22 persoane 

de sex feminin şi 8 minori, pentru care a fost necesară asigurarea unor condiţii 

specifice de deţinere, ceea ce a impus eforturi suplimentare. 

Faţă de anul anterior a crescut numărul persoanelor încarcerate şi 

numărul activităţilor desfăşurate, fiind necesară prezentarea arestaţilor în faţa 

instanţelor de judecată, atât pentru emiterea mandatelor de arestare preventivă, 

soluţionarea recursurilor în termen de 24 ore, prezentarea la pronunţările 

instanţelor de judecată, precum şi pentru verificarea legalităţii măsurii arestării 

preventive de către instanţele de judecată.  

În condiţiile mai sus amintite au fost efectuate 760 de escorte, dintre 

care: 

- 619 la instanţele de judecată , parchete, unităţi spitaliceşti din Tg. 

Mureş; 

- 104 la instanţele de judecată şi parchetele  din judeţ, Reghin  

Sighişoara, Târnăveni , Luduş,  respectiv reconstituiri; 

- 37   transferuri sau escorte exterioare ( alte judeţe) 

Au fost transferate la Penitenciarul Aiud 107 persoane, la Centrul de 

Detenţie Tg.Mureş – un minor, iar 16 persoane au fost extrădate autorităţilor 

judiciare străine. Conform dispoziţiilor şi instrucţiunilor de linie s-au efectuat 52 

percheziţii în camerele de arest şi asupra arestaţilor, ocazie cu care nu au fost 

identificate obiecte interzise.    
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CAPITOLUL V. 

 

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 
În anul 2014, pe linia accesării şi implementării proiectelor finanţate din 

fonduri europene nerambursabile au fost depuse 5 proiecte (Protejează-ţi datele 

personale, Succes şi independenţă, Îmbunătăţirea  serviciilor de ordine şi 

siguranţă publică  în comuna Ernei, Îmbunătăţirea  serviciilor de ordine şi 

siguranţă publică  în comuna Petelea,  Dezvoltarea în judeţul Mureş a Reţelei 

interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei asupra 

copiilor). Dintre acestea, 3 proiecte au fost depuse în parteneriat cu diverse 

instituţii, iar în 2 proiecte I.P.J. Mureş are calitatea de aplicant; 

- nu au primit finanţare în urma evaluării un nr. de 3 proiecte, în valoare 

totală de 11.894.850 lei, proiecte în care  I.P.J. Mureş avea calitatea de partener; 

- 2 proiecte în valoare totală de 14.000 CHF au primit finanţare în 

Programul de Cooperare Româno – Elveţian, respectiv în cadrul Proiectului 

“Promovarea conceptului de Poliţie de Proximitate în zonele rurale, îndeosebi în 

comunităţile de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic” , respectiv 

microproiectele: 

- ,,Îmbunătăţirea  serviciilor de ordine şi siguranţă publică,  în comuna 

Ernei"  

- ,,Îmbunătăţirea  serviciilor de ordine şi siguranţă publică,  în comuna 

Petelea” 

Din fondurile europene nerambursabile obţinute s-a renovat şi reamenajat 

spaţiului interior la Postul de Poliţie Petelea şi s-a dotat logistic Postul de Poliţie 

Ernei cu echipamente: 1 aparat de măsurare a alcoolemiei, 1 aparat de vedere 

nocturnă, 1 laptop, 1 ecran de proiecţie mobil, 1 videoproiector, 1 aparat foto 

digital.   

 

 

 

 

 



  
 
 
                                                      
 
 
 

"Poliţia în slujba cetăţeanului" 
   

Târgu Mureş , strada  Zefirului, nr.1 

Telefon 0265 202300;  fax 0265 311555 

R  O  M  Â  N  I  A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ 

POLIŢIA ROMÂNĂ 

33 

CAPITOLUL VI. 

COOPERAREA INTERINSTITUŢUIONALĂ ŞI 

INTERNAŢIONALĂ 

 
VI.1.Cooperarea interinstituţională 

 

            Echipa managerială a pus un accent deosebit pe activitatea de cooperare 

interinstituţională, înţelegând importanţa acesteia în realizarea unui front 

comun împotriva criminalităţii, în coeziunea de acţiune a tuturor factorilor 

responsabili de aplicarea legii. 

 În acest sens, a fost redimensionat sistemul relaţional cu celelalte instituţii 

de aplicare a legii,  pe diferite domenii specifice de activitate şi mai ales, sub 

aspectul schimbului de date şi informaţii, în acord cu noile realităţi şi exigenţe 

ale muncii de poliţie, prin încheierea de protocoale de colaborare. 

Astfel, lucrătorii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au colaborat 

eficient cu:  

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu – Mureş, 

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, 

- D.I.I.C.O.T- Serviciul teritorial Mureş, 

- Direcţia Naţională Anticorupţie Mureş, 

- Direcţia Generală Anticorupţie - Serviciul Teritorial Anticorupţie Mureş, 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu – Mureş, 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin, 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş, 

- Serviciul Român de Informaţii – Direcţia Judeţeană de Informaţii Mureş, 

- Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Mureş, 

- Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Mureş, 

- Serviciul Operaţiuni Speciale Tg. Mureş,  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, 

- Consiliul Judeţean Mureş, 

- Primăria municipiului Târgu – Mureş, 

- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş, 

- Serviciul de Protecţie şi Pază Mureş 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Mureş, 

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „col. Sabin Motora” Mureş,  

- Gruparea Mobilă de Jandarmi “Regele Ferdinand I”, 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, 
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- Garnizoana Târgu – Mureş, 

- Centrul Militar Judeţean Mureş, 

- Penitenciarul Târgu – Mureş, 

- Direcţia Poliţia Locală Târgu – Mureş, 

- Serviciul pentru Probleme Speciale Mureş, 

- Oficiul Român Pentru Imigrări – Serviciul Pentru Imigrări Mureş, 

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor Mureş, 

- Punct Poliţie de Frontieră Aeroport Târgu – Mureş,  

- Institutul de Medicină Legală Mureş, 

- Agenţia Naţională Antidrog - Centrul Regional Tg. Mureş,  

- Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional 

Tg. Mureş, 

- Arhivele Naţionale Mureş, 

- Centrul Medical Judeţean Mureş, 

           - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş,  

           - Biroul Vamal Târgu - Mureş,  

           - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, ş.a. 

 

Una dintre misiunile de mare importanţă desfăşurate în cooperare de către 

toate structurile Ministerului Afacerilor Interne şi care a fost încheiată cu succes 

a fost aceea de  menţinere şi asigurare a ordinii publice, premergător şi pe timpul 

desfăşurării alegerilor membrilor din România pentru Parlamentul European din 

anul 2014 şi cele două tururi de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României. 

În anul 2014, ca de altfel şi în anii precedenţi, Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş a primit un sprijin substanţial de la Consiliul Judeţean şi de la 

unităţile administrativ teritoriale,  în cadrul a două proiecte:  

 1. Programul de interes public judeţean "OPERATIVITATE ÎN 

INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII" aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 164 din 31 oct 2013, şi în cadrul căruia din 

totalul cheltuielilor,  Consiliul Judeţean Mureş a asigurat  finanţare cu 360.000 

lei. (120.000 lei în anul 2013 şi 240.000 în anul 2014) 

 Este neîndoielnic faptul că fără acest sprijin, rezultatele obţinute în acest 

domeniu şi performanţa realizată nu ar fi aceleaşi. 

 2. Proiectului   „POLIŢIE - AUTORITĂŢI  LOCALE SERVICII 

PUBLICE  ÎN PARTENERIAT ” în cadrul căruia consiliile locale au acordat 

sprijin pentru completarea suportului  logistic al Poliţiei prin: alocarea de 

carburant  pentru autovehiculele folosite în cadrul acţiunilor comune 

desfăşurate, întreţinerea, repararea mijloacelor de transport şi a imobilelor.  
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IV.2. Cooperarea internaţională 

 

În ceea ce priveşte cooperarea internaţională, lucrătorii IPJ Mureş au 

colaborat în plan regional, european şi internaţional cu instituţii având atribuţii 

similare, respectiv S.E.C.I., Interpol, Europol şi Punctul comun de contact 

Artand pentru zona noastră specifică, respectiv pentru Ungaria, prin intermediul 

Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională. 

De asemenea, în anul 2014, s-a reuşit dezvoltarea unor relaţii de 

parteneriat cu structuri similare din Republica Moldova, sens în care în 

perioada 08-11.06.2014, a fost organizată o vizită de lucru în Republica 

Moldova, la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Anenii Noi. Această deplasare a 

marcat începutul unor relaţii de colaborare şi parteneriat în vederea 

implementării unor proiecte şi campanii care să abordeze dezvoltarea durabilă, 

schimbul de experienţă, 

promovarea activităţilor 

poliţieneşti cât şi a celor 

culturale şi sportive între 

cele două inspectorate de 

poliţie. Conform 

mandatului, în cadrul 

acestei vizite s-a urmărit 

identificarea posibilităţilor 

de cooperare în domeniul 

furtului şi traficului de 

autoturisme, prevenirea şi 

combaterea infracţiunilor, 

schimbul de bune practici şi 

identificarea oportunităţilor 

de colaborare ulterioară.  

Din cadrul I.P.J. Mureş, 2 agenţi şi 2 ofiţeri au desfăşurat misiuni 

internaţionale: o misiune ONU de menţinere a păcii în Haiti (Minustah), o 

misiune operativă temporară de cooperare poliţienească (specialist suport 

operativ), în Danemarca (Copenhaga),  o misiune operativă  de prevenire şi 

combatere a fenomenului infracţional generat de cetăţenii români, o misiune 

temporară cu caracter operativ în Austria (Viena), o activitate de cooperare 

poliţienească internaţională pentru combaterea infracţionalităţii de sorginte 

românească, activităţi de patrulare  şi misiuni de siguranţă publică, o misiune cu 

caracter operativ de patrulare în Franţa (Paris). Un ofiţer a participat la cursul cu 

tema „Drepturile de proprietate intelectuală”, desfăşurat în cadrul Academiei 

Ilea din Ungaria (Budapesta). 
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CAPITOLUL VII. 

ASIGURAREA MANAGEMENTULUI COMUNICĂRII 

 
VII.1. Informare şi relaţii publice 

Activitatea I.P.J. Mureş s-a bazat pe performanţă, imagine şi eficienţă 

urmărindu-se analizarea, programarea şi controlul resurselor aflate la dispoziţie. 

Astfel s-a urmărit realizarea obiectivelor propuse, punându-se permanent accent 

în activitatea noastră pe creşterea capacităţii operaţionale, dezvoltarea relaţiilor 

inter-instituţionale cu structurile cu atribuţii în domeniu şi creşterea imaginii 

instituţiei, fiind preocupaţi pentru obţinerea informaţiilor de valoare în fiecare 

cauză, iar acţiunile noastre au fost caracterizate printr-o documentare calificată, 

prin folosirea tuturor mijloacelor moderne de poliţie, urmărind maximizarea 

rezultatelor obţinute. 

 În vederea asigurării dreptului la informare al cetăţeanului, stipulat în 

Constituţie, au fost transmise în mod transparent către mass-media informaţiile 

de interes public din activitatea Poliţiei, cu respectarea reglementărilor interne 

din acest domeniu. 

 În acest scop au fost redactate şi difuzate către mass-media: 

 buletine de presă, care se regăsesc în presa scrisă în numeroase - 102

articole; 

- 105 de comunicate de presă; 

- 470 ştiri de presă;  

- insert-uri la posturile locale/regionale/centrale de radio şi televiziune; 

Deasemenea, s-a urmărit organizarea a 11 conferinţe de presă, realizarea 

a 29 briefing-uri de presă şi participarea la 619 emisiuni radio/tv. 

 

 

Buletine de presă Comunicate de presă Stiri Conferinte/Briefinguri Emisiuni radio/tv

102 

105 

470 

29 

619 

Buletine de presă Comunicate de presă Stiri Conferinte/Briefinguri Emisiuni radio/tv
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 Au fost iniţiate 28 acţiuni şi campanii lansate de către Compartimentul 

de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Serviciul Rutier, cu invitarea 

jurnaliştilor pentru a participa la desfăşurarea acestora, imaginile fiind difuzate 

în prime-time pe posturile centrale Antena 1, ProTV, Digi 24 şi la jurnalele de 

ştiri ale posturilor locale : TTM, Ştii TV. 

Bilunar, în cadrul rubricii „INFOTRAFIC” TVR 3 şi Transilvania 

Live, sunt prezentate date de interes pentru participanţii la trafic.     

Au fost promovate activităţile desfăşurate de către poliţişti, ocazionate 

de diferite evenimente cuprinse în Calendarul activităţilor de relaţii publice 

pentru anul 2014: „155 de ani de la Unirea Principatelor Române”, ”Evaluarea 

activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş pe anul 2014”, ”1 martie”, 

„8 martie”, „25 martie Ziua Poliţiei Române”, „Promovarea profesiei de 

poliţist”, „192 de ani de la înfiinţarea Poliţiei Române”, „Porţi deschise de 1 

iunie”, „Asigură-ţi o zi frumoasă”, „Săptămâna prevenirii criminalităţii”, „16 

zile de activism împotriva violenţei asupra femeilor”,  „Ziua Naţională a 

României”. 

Zilnic, conform 

prevederilor art.8, pct.5 

din Legea 544/2001 

privind liberul acces la 

informaţiile de interes 

public, datele solicitate 

verbal de către mijloacele 

de informare în masă au 

fost comunicate imediat 

sau în cel mult 24 de ore, 

existând 12 solicitări 

scrise în baza Legii 

544/2001, la care s-au 

redactat răspunsuri.  

 

Media cazurilor mediatizate zilnic prin intermediul Buletinului de Presă 

este de 5, iar în baza unor solicitări verbale a căror medie zilnică este 26, sunt fie 

legate de cazurile mediatizate în cadrul Buletinelor de Presă, fie subiecte de 

interes imediat legate de alte cazuri, opinii, păreri.  

În marea lor majoritate informaţiile solicitate sunt valorificate imediat 

în cadrul unor ştiri ample cu opinii din mai multe sfere. 
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VII.2. Relaţia cu publicul 

 

Conştienţi fiind că activitatea de relaţii cu publicul are un impact major 

asupra imaginii instituţiei, că acţiunile specifice de verificare a petiţiilor şi 

sesizărilor influenţează comportamentul cetăţenilor şi relaţiile cu societatea 

civilă, întregul personal al instituţiei noastre s-a preocupat pentru a răspunde 

prompt solicitărilor legitime venite din partea cetăţenilor. 

Pe parcursul întregului an, 5.597 persoane au fost primite în audienţă la 

diferitele structuri din cadrul inspectoratului, fiind consiliate pentru rezolvarea 

problemelor. Dintre acestea, 1.205 au fost consiliate de personalul de relaţii cu 

publicul şi au depus 999 petiţii, iar 119 persoane  au fost reîndrumate către alte 

instituţii / structuri MAI pentru competenta soluţionare a solicitărilor. 

Din totalul de petiţii depuse cu ocazia audienţelor, au fost soluţionate: 581 

pozitiv sau parţial pozitiv; 251 negativ; în 70 cazuri s-a declinat competenţa 

către alte instituţii,  iar 97 erau în curs de soluţionare la sfârşitul anului. 

 

 

CAPITOLUL VIII. 

RISCURI INTERNE LA NIVEL INSTITUŢIONAL 
 

VIII.1. 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 
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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. 

 

   VIII. 2.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. 
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CAPITOLUL IX. 

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 

 
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. 

 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) . 

În vederea evaluării performanţelor înregistrate pe linia prevenirii şi 

combaterii criminalităţii se va urmări efectuarea unor analize echilibrate pe 

următorii indicatori de performanţă, respectiv: 

 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. 
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CAPITOLUL X 

CONCLUZII 
 

În urma analizei activităţii desfăşurate în anul  2014, putem formula 

următoarele concluzii: 

 Analiza permanentă a situaţiei operative, cooperarea între structurile 

de poliţie implicate şi dispunerea eficientă a forţelor de poliţie în teren au 

asigurat menţinerea criminalităţii în limite acceptabile. 

 Tendinţa elementelor infractoare este de a se organiza în grupuri de 

infractori, de a acţiona calificat pentru săvârşirea infracţiunilor, infractorii  

regăsindu-se din ce în ce mai mult în rândul persoanelor cu mari posibilităţi 

financiare, dispunând de dotări de ultimă generaţie. Acest fapt îngreunează 

descoperirea acestora şi documentarea activităţii lor infracţionale, sens în care 

este necesar să ne preocupe permanent situaţia operativă pe liniile noastre de 

muncă şi să acţionăm calificat folosind toate metodele, mijloacele şi tehnicile de 

care dispunem pentru descurajarea lor şi creşterea încrederii populaţiei în 

acţiunile poliţiei, pentru acest lucru fiind necesară o permanentă preocupare a 

tuturor efectivelor pe linia îmbunătăţirii pregătirii profesionale şi a dobândirii 

experienţei profesionale în domeniu. 

 

La sfârşitul  anului 2014, putem afirma că I.P.J. Mureş este în măsură să 

realizeze indicatori de performanţă la un nivel corespunzător, în pofida unor 

evoluţii şi mutaţii continue în plan social, economic şi instituţional, cât şi a 

manifestărilor din ce în ce mai acerbe ale infracţionalităţii pe plan mondial, iar 

pentru anul 2015 efectivele I.P.J. Mureş sunt în măsură să-şi îndeplinească cu 

succes obiectivele şi ţintele propuse care sunt în concordanţă cu obiectivele 

strategice ale Poliţiei Române în această perioadă. 
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