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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 2015 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş în colaborare cu
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta ,
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi si Politia Locala a Municipiului Tg Mures 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, ISU , IJJ si Politiei Locale, 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.
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
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prezentate de reprezentanţi ai Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş,
Insepctoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Judetean de Jandrami
Mures si Politiei Locale a Municipiului Tg Mures, 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 2015 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 12 de şedinţe, în care au fost prezentate 28 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, ISU , IJJ si Politia
Locala a Municipiului Tg Mures şi preşedinţii comisiilor din Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Mureş au fost analizate şi clarificate următoarele probleme:
- colaborarea dintre poliţia română, poliţia locală, ISU 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, ISU, IJJ si Politia Locala a Municipiului Tg
Mures, 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;
- reluarea înfiinţări grupelor de voluntari în sprijinul poliţiei din mediul rural.
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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.
Conform graficului întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Mureş în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş pe parcursul anul
2015 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 de
03 noiembrie 2015 – Ludus, 04 noiembrie 2015 – Tarnaveni, 10 noiembrie 2015 –
Reghin, 11 noiembrie 2015 – Sovata, 18 noiembrie 2015 – Tg Mures, 19 noiembrie
2015 – Sighisoara la care au fost invitaţi şi au participat:
- membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş şi Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Mureş, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mures,
Inspectoratul Judetean de Jandarmi Mures si Politia Locala a Municipiului Tg
Mures;
- reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, primari,
viceprimari;
- şefii unităţilor de poliţie municipale, orăşeneşti;
- şefii secţiilor de poliţie rurală;
- reprezentanţi ai cultelor;
- 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.
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Cu ocazia acestor întâlniri în cele 5 centre 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, ISU si IJJ 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;
- 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;

REGHIN

SOVATA

Probleme clarificate în cadrul acestor întâlniri:
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- continuarea colaborării dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, ISU , IJJ
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;
- 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 2015
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş în colaborare cu Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Mureş, ISU, IJJ si Politia Locala a municipiului Tg Mures 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;
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- Direcţia de Sănătate Publică Mureş.
În anul 2015 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, ISU , IJJ si Politia Locala.

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.

SIGHISOARA
În cursul anului 2015, la nivelul judeţului Mureş, priorităţile locale stabilite în
urma consultărilor avute în cadrul grupului de lucru format de reprezentanţi ai
IPJ, ISU, IJJ si Politia Locala a municipiului Tg Mures 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:
- prevenirea furturilor din autoturisme ,
- circulaţia rutieră (viteza şi indisciplina la pietoni),
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- 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.
- prevenirea incendiilor de orice fel:
- acordarea unei mai mari atentii la autorizatiile eliberate pe
teritoriu:
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.

TG. 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 2
persoane.
Membrii Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş sunt
repartizaţi pe trei comisii de lucru, astfel:
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a). Comisia nr.1 – comisia de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru
petiţii, este compusă din:
- 2 consilieri judeţeni,
- şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean
- şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta
- 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
- şeful Poliţiei Locale a municipiului Tg Mureş
- 1 reprezentant al societăţii civile.
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
- şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş
- 1 reprezentant al societăţii civile.
Prezentam mai jos rapoartele de activitate ale Inspectoratul de Politie Judetean
Mures, Inspectoratul pentru Situratii de Urgenta Mures , Inspectoratul Judetean de
Jandarmi Mures si Politia Locala a Municipiului Tg Mures.
EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN MURES
În anul 2015, datorită continuităţii obiectivelor şi priorităţilor, efortului depus de
poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, precum şi asigurării resurselor
necesare desfăşurării activităţilor curente, s-a reuşit să se asigure siguranţa
cetăţeanului la un nivel superior.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, în cursul anului 2015, a avut 4 obiective
majore:
- creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea vieţii,
integrităţii corporale şi a patrimoniului acestora, precum şi sporirea gradului de
siguranţă rutieră şi a transporturilor;
- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere,
destructurarea grupărilor infracţionale;
- asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea
evaziunii
fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din
domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale
Uniunii Europene;
- asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale
necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.
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Activitatea s-a axat, în principal, pe prevenirea infracţionalităţii şi întărirea
gradului de siguranţă în cadrul comunităţii. Printre proiectele cu impact mai
ridicat, se pot aminti:
- “Un plus de informare înseamnă un plus de siguranţă!”
- „Maşina ta e în siguranţă acum?”
- „Deschide-ţi mintea, nu fi închis!”, în parteneriat cu Penitenciarul Tg-Mureş
- „Copilărie fără delincvenţă”
- „Şcoala altfel”
- „Asigură-ţi o zi frumoasă!” în Complexul Mureşul Tg-Mureş
- „10 pentru siguranţă” – siguranţa copiilor şi familiei
- „Să ne ferim de hoţii călători!”
- „Fii vizibil în trafic!”
- „Petrece timp cu copilul tău!”
- Săptămâna prevenirii criminalităţii.
Infracţiuni stradale
La nivelul judeţului Mureş criminalitatea stradală este caracterizată, în general,
de infracţiuni fără un pericol social deosebit, însă prin locul în care sunt săvârşite,
creează o stare de disconfort şi nesiguranţă în rândul cetăţenilor.
Cele mai frecvente infracţiuni stradale sesizate sunt reprezentate de furturile din
auto, care procentual reprezintă 46,76% din total infracţiuni stradale sesizate,
urmate fiind de furturi din buzunare, poşete, genţi cu 15,16% şi de furturile de
componente din exteriorul maşinii cu 12,69%.
Criminalitatea în mediul rural
În ceea ce priveşte infracţiunile sesizate în mediul rural, în anul 2015, acestea au
avut o scădere de 10.55%. Infracţiunile economico-financiare înregistrează o
scădere cu 43.46%, cele de natură judiciară cu 8,26%, iar cele de altă natură o
scădere de 10,13%.
Siguranţa traficului rutier
Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor rutiere grave înregistrate în anul
2015, a avut ca obiect cele 319 evenimente rutiere grave, soldate cu 61 de
persoane decedate şi 325 rănite grav.
Pe parcursul anului 2015, a crescut semnificativ activitatea de impunere a legii şi
implicit prezenţa în trafic a poliţiştilor rutieri, fiind aplicate cu 21,75% mai multe
sancţiuni contravenţionale faţă de anul 2014, respectiv 79.239 de sancţiuni. De
asemenea, au fost constate 1.385 de infracţiuni, au fost ridicate 1.476 certificate
de înmatriculare şi 4.395 de permise auto.
Din analiza efectuată se poate constata faptul că, în perioada supusă analizei,
principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt:
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viteza excesivă/neadaptată (60 de accidente)
indisciplină pietonală (59 de accidente)
neacordare prioritate pietoni (32 de accidente)
abateri biciclişti (28 de accidente)

Poliţiştii rutieri au abordat şi partea preventivă, participând la campanii de
informare dedicate siguranţei rutiere, atât în trafic cât şi în şcoli. Amintim în
acest sens proiectele în care au avut activităţi: “Ştiu să circul în siguranţă”,
„Educaţie rutieră - educaţie pentru viaţă”, „Şcoala altfel”, „Fii vizibil în trafic!”,
„10 pentru siguranţă – siguranţa copiilor şi familiei”, precum şi Săptămâna
prevenirii criminalităţii, pe parcursul căreia au transmis recomandări pentru
siguranţa conducătorilor auto, bicicliştilor şi pietonilor.

Combaterea criminalităţii
Indicatorii statistici înregistraţi de I.P.J. Mureş în anul 2015, indică o scădere a
infracţionalităţii sesizate cu 413 fapte. Infracţionalitatea judiciară, a înregistrat o
scădere faţă de 2014 cu 625 de infracţiuni.
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă
În judeţul Mureş, acest gen de fapte a cunoscut o scădere semnificativă în anul
2015, cu 50%, respectiv de la 24 de fapte la 12. De menţionat în aceste sens sunt
infracţiunile de omor, care scad de la 9 la 3 fapte şi cele de tentativă de omor
care scad de la 11 la 5 fapte.
Infracţiuni economico-finaciare
În anul 2015 s-a acţionat pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea
activităţilor ilicite ale agenţilor economici şi ale persoanelor fizice în toate cele 9
domenii prioritare:
- „Producerea şi comercializarea mărfurilor agroalimentare”
- „Producerea şi comercializarea alcoolului şi băuturilor alcoolice”
- „Construcţiile şi materialele de construcţii”
- „Producerea şi comercializarea produselor energetice”
- „Utilizarea forţei de muncă la negru şi la gri”
- „Exploatarea şi prelucrarea materialului lemnos”
- „Transporturi”
- „Turism”
- „Producerea şi comercializarea produselor din tutun”De asemenea, activităţile
specifice au fost desfăşurate in baza planurilor de măsuri întocmite la nivel
naţional!
Poliţiştii specialişti pe linie de criminalitate au ridicat în vederea confiscării:
- 12.646 grame bijuterii din aur
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819.549 lei; 27.400 euro; 1.100.000 forinţi; 1.000 lire sterline; 600 USD
bunuri contrafăcute, în valoare de 100.000 lei
9.522 litri alcool, în valoare de 156.590 lei
520.570 ţigarete, în valoare de 506.085 lei
50 porci, în valoare de 2.500 lei
mărfuri agroalimentare, în valoare de 22.577 lei
22.102 kg porumb, în valoare de 13.300 lei
325 litri motorină, în valoare de 1.658 lei
alte bunuri şi mărfuri confiscate în valoare de 7.050 lei

Au fost dispuse măsuri asiguratorii în cadrul dosarelor penale pe linie de evaziune
fiscală, asupra a 5 imobile, 2 autoturisme, 2 conturi bancare, 1 garaj şi 11 kg de
aur, până la concurenţa sumei de 1.229.745 lei, iar 37 de suspecţi au fost reţinuţi
(ulterior 6 au fost arestaţi preventiv, iar 8 s-au aflat sub control judiciar).
Criminalitatea contra patrimoniului
În anul 2015 la nivelul judeţului Mureş au fost sesizate 6.899 de infracţiuni contra
patrimoniului, cu 600 mai puţine decât în anul precedent. Categoriile de furturi
care au înregistrat scăderi sunt:
- Furturile de auto: -73,68 %
- Furturi de plăcuţe de înmatriculare: -41,67%
- Furturi de animale: -21,01%
- Furturi de păsări :-25,42%
Furturile din locuinţe şi furturile din autovehicule se menţin cam la acelaşi nivel
cu anul precedent, iar furturi de bunuri culturale mobile din biserici, muzee, alte
locuri de păstrare a obiectelor de patrimoniu şi furturi de/din bancomate nu s-au
înregistrat.
Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase
În evidenţele inspectoratului figurează înregistrate până la sfârşitul anului 2015:
 2982 persoane deţinătoare de arme, dintre care 79 persoane juridice care
deţin 1098 arme letale şi neletale.
 4 societăţi comerciale autorizate să comercializeze arme
 1 societate pentru curs de iniţiere teoretică şi practică pentru arme şi muniţii
letale
 3 poligoane
 25 societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe linie de materii
explozive.
Pe linie de explozivi au fost constatate 38 de infracţiuni, fiind confiscate 162 kg
de obiecte pirotehnice din categoria 2, iar la regimul armelor, au fost constatate
116 infracţiuni.
Infracţionalitatea în domeniul silvic
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În cursul anului 2015, au fost sesizate 185 de infracţiuni prevăzute în Codul silvic.
Cu ocazia acţiunilor şi controalelor desfăşurate pentru combaterea ilegalităţilor
din domeniu, au fost aplicate 851 sancţiuni contravenţionale în valoare de 639.600
lei.
De asemenea, au fost confiscate 32.802,83 mc material lemnos, în valoare de
3.257.920 lei, 4 autoutilitare, 55 atelaje hipo, 33 harnaşamente, 28 motofierăstraie şi 22 topoare, precum şi un număr de 3.205 pomi de crăciun în valoare
de 80.120 lei.

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii
Pe parcursul anului 2015, poliţiştii de proximitate au consiliat un număr de 4.317
persoane care le-au solicitat sprijinul ori care au fost identificate ca potenţiale
victime ale unor infracţiuni. Au fost aplanate un număr de 736 stări conflictuale,
din care 222 intrafamiliale, 198 interfamiliale şi 316 de alte natură.
Structura de intervenţie
În cursul anului 2015 au fost executate un total de 392 misiuni, dintre care 80 de
patrulări independente în mediul urban prin care au fost vizate zonele si mediile
cu infracţionalitate ridicată. De asemenea ca urmare a solicitărilor primite de la
formaţiunile operative ale poliţiei, au fost executate alte 312 misiuni în sprijinul
acestora.
Apeluri 112
La Dispeceratul integrat 112, au fost înregistrate 14.737 de apeluri vizând strict
atribuţiile poliţiei, fiind realizat obiectivul propus pentru acest domeniu şi anume
acela de a menţine timpul de intervenţie sub 10 minute pentru 90% dintre cazuri.
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice
Activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice pe raza judeţului Mureş, a
fost orientată pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, realizându-se întrun sistem integrat şi într-un mediu comun de operare a structurilor M.A.I. şi a
altor autorităţi de securitate şi ordine publică.
Activităţi desfăşurate şi rezultatele obţinute:
- infractori prinşi în flagrant delict = 1.044
- mandate de aducere executate = 1.289
- petiţii/sesizări soluţionate = 620
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- contravenţii aplicate = 12.723
- urmăriţi prinşi = 16
- stări conflictuale aplanate = 2.875
- intervenţii la evenimente = 10.638.

Criminalistic
În cursul anului 2015, poliţiştii criminalişti au participat la 2.665 cercetări la faţa
locului. Prin metode şi mijloace specifice au fost identificaţi 317 autori în 241
cauze.

Cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative
Obiectivul prioritar pe linie de evidenţă nominală a fost în anul 2015 alimentarea
sistemului ROCRIS cu datele de cazier judiciar şi evidenţe operative din fişele de
carton, fiind implementate 10.613 persoane cu condamnări, precum şi 21.121 fişe
cu evidenţă operativă.
Accesarea fondurilor europene
În cursul anului 2015 au fost închise 2 micro-proiecte la care I.P.J. Mureş a avut
calitatea de beneficiar, respectiv:
- ,,Îmbunătăţirea serviciilor de ordine şi siguranţă publică, în comuna Petelea"
- ,,Îmbunătăţirea serviciilor de ordine şi siguranţă publică, în comuna Ernei".
Urmare a obţinerii finanţării, s-a început implementarea Proiectului iniţiat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, denumit
„Dezvoltarea in judeţul Mureş a Reţelei inter-instituţionale de prevenire,
intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor", proiect la care inspectoratul
are calitatea de partener alături de Organizaţia Salvaţi Copiii filiala Mureş.
Asigurarea managementului comunicării
În vederea asigurării dreptului la informare al cetăţeanului, au fost transmise în
mod transparent către mass-media, informaţiile de interes public din activitatea
inspectoratului, cu respectarea reglementărilor interne în acest domeniu.
În acest scop, au fost difuzate peste 500 de materiale de presă şi s-au acordat
1.018 interviuri radio/tv. Toate solicitările mass-media s-au regăsit în peste 3.000
de materiale difuzate în scris/online sau radio/tv.
În anul 2015, pe lângă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş au fost acreditaţi
58 de jurnalişti, reprezentând 38 de trusturi media (presă scrisă/online, radio/tv).
Resursele logistice
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În anul 2015, au intrat în parcul activ al I.P.J. Mureş un număr de 52 de mijloace
auto: 51 de autospeciale şi o motocicletă.
Pentru realizarea obiectivelor specifice în anul 2016, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Mureş îşi stabileşte următoarele priorităţi:
 Siguranţa cetăţeanului, asigurarea climatului de ordine publică pe raza
întregului teritoriu de competenţă;
 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii comise cu violenţă, destructurarea
grupărilor infracţionale;
 Combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri,
a infracţiunilor din domeniul economico-financiar
 Reducerea numărului accidentelor rutiere produse pe raza de competenţă
 Desfăşurarea activităţilor conform cerinţelor noului sistem penal, procesual
penal şi execuţional penal
 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a poliţiştilor şi creşterea calităţii
serviciului poliţienesc pentru îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor ce ne revin
 Asigurarea măsurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale si
parlamentare, precum şi a altor evenimente majore
 Atragerea fondurilor nerambursabile necesare dezvoltării capacităţii
operaţionale a IPJ Mureş şi adaptarea acesteia la evoluţia fenomenului infracţional.
EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA
JUDETEAN MURES
Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş
s-a desfăşurat în baza prevederilor art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.363/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.25/2004 aprobată prin Legea nr.329/200, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
aprobată prin Legea nr.15/2005, Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 cu
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului României
nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste.
Situaţia intervenţiilor
Din totalul celor 18.747 cazuri de urgenţă la care a fost solicitată unitatea în anul
2015, 1477 au fost în cazul situaţiilor de urgenţă, iar 17.270 au fost solicitări de
asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare, în medie 51,3 intervenţii pe zi,
numărul solicitărilor crescând cu 22,29%, comparativ cu anul 2014 când am fost
solicitaţi la 15.505 cazuri de urgenţă (din care 1383 situaţii de urgenţă şi 14.122
solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare).
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Tabel 1. Situaţia intervenţiilor 2014 – 2015
Categorii de intervenţii
Total intervenţii altele decât
SMURD
Intervenţii SMURD
Total intervenţii

2014
1383

2015
1477

14122
17270
15.505 18.747

Variaţia
+6,79%
+22,29%
+20,9%

Numărul total de intervenţii altele decât SMURD pe luni
Cele mai multe intervenţii în anul 2015 s-au înregistrat în luna Martie – 203 de
intervenţii iar ceea mai mare creştere a numărului de intervenţii / lună
comparativ cu anul 2014 a fost în luna Aprilie ( creşterea fiind de 74,82%).

Tabel 2. Numărul total de intervenţii altele decât SMURD pe luni
Număr de
Număr
Număr de
Număr
intervenţii
mediu de
intervenţii
mediu de
LUNA
pe luni
intervenţii
pe luni
intervenţii
2014
pe zi
2015
pe zi

Variaţia

111

3,58

117

3,77

65

2,32

87

3,1

155

5,00

203

6,54

91

3,03

160

5,33

87

2,81

121

3,9

106

3,53

129

4,3

+ 21,7 %

139

4,48

121

3,9

-11,95
%

AUGUST

145

4,68

140

4,5

-3,45 %

SEPTEMBRIE

122

4,07

112

3,73

-8,2 %

111

3,58

95

3,06

110

3,67

82

2,73

141

4,55

110

3,54

1383

3,79

1477

4,04

IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE

OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
TOTAL

+ 5,41 %
+
33,85%
+ 30,97
%
+ 74,82
%
+ 39,08
%

-14,41
%
-25,45
%
-21,99
%
+6,8 %
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Intervenţii S.M.U.R.D.
S.M.U.R.D. a fost solicitat să intervină în 17.270 cazuri (în medie 47,31 pe zi),
faţă de anul 2014 a crescut cu 22,29% numărul intervenţiilor la care au intervenit
echipajele S.M.U.R.D.
Indicatori de performanţă
Indicatori de performanţă
2014 2015 Variaţia
Număr de intervenţii la 100.000 locuitori
2567 3143 + 22,43%
2
Număr de intervenţii la 1000 de km
2109 2590 + 22,80%
Timp mediu de răspuns în mediu urban (minute) 5:01 5:14 + 4,31%
Timp mediu de răspuns în mediu rural (minute) 12:30 12:24
- 0,8%

Numărul total de intervenţii SMURD pe luni şi zile
Tabel 3. Numărul total de intervenţii SMURD pe luni
LUNA

Număr de
intervenţii
pe luni 2014

Număr
mediu de
intervenţii
pe zi

Număr de
Număr
intervenţii mediu de
pe luni
intervenţii
2015
pe zi
1293
41,7

Variaţia

IANUARIE

1092

35

FEBRUARIE

949

33

1377

49,17

+45,10%

MARTIE

1161

37

1376

44,38

+18,52%

APRILIE

1122

37

1402

46,73

+24,96%

MAI

1190

38

1386

44,7

+16,47%

IUNIE

1202

40

1424

47,46

+18,47%

IULIE

1322

42

1773

57,19

+34,11%

AUGUST

1300

41

1725

55,64

+32,69%

SEPTEMBRIE

1235

41

1372

45,73

+11,09%

OCTOMBRIE

1183

38

1423

45,9

+20,29%

NOIEMBRIE

1138

37

1340

44,66

+17,75%

DECEMBRIE

1228

39

1379

44,48

+12,30%

TOTAL

14122

38,69

17270

47,31

+22,29%

+18,41%

Tabel 4. Situaţia persoanelor asistate
Anul

2014

2015

Aduţi

12631

16025

Variaţia
+26,87%
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Copii

1236

1551

+25,48%

Total

13867

17576

+26,74%

ACTIVITATEA DE PREVENIRE
Obiectivul şi direcţia prioritară de acţiune avută în vedere în anul 2015
Obiectiv:
Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor inspectoratului
în vederea gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de
pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Direcţie prioritară de acţiune:
Asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local prin
diversificarea acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare şi educare a
populaţiei.
Tabel 5. Activităţi desfăşurate în perioada ianuarie – noiembrie 2014 comparativ
cu ianuarie – noiembrie 2015
ACTIVITATEA
2014
2015
Variaţia
p.s.i.
152
127
- 16,44 %
Avize emise
p.c.
1
1
p.s.i.
75
110
+ 46,66
Autorizaţii
%
emise
p.c.
3
1
- 66,67 %
Avize la planuri de urgenţă internă
2
2
Avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă
116
37
- 68, 1 %
Avize la transportul deşeurilor periculoase
124
157
+ 26,61
%
Societăţi/instituţii de proiectare
2
0
Obiective de investiţii
12
32
+ 166,66
%
Operatori economici
532
643
+ 20,86
%
Obiective cu substanţe periculoase
10
11
+ 10 %
Controale
P.S.I.
Instituţii
409
318
- 22,24 %
Construcţii hidrotehnice
33
14
- 57,57 %
Puncte de comandă
6
10
+ 66,66
%
Localităţi
102
115
+ 12,74
%
Adăposturi
61
15
- 75,4 %
Controale P.C. Localităţi în zona de planificare la urgenţă
24
18
- 25 %
Localităţi în zona de inundabilitate
164
106
- 35,36 %
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Deficienţe

Zone cu alunecări/prăbuşiri de teren

47

32

Localităţi afectate de alunecări/prăbuşiri
de teren
Verificări sirene
Spaţii de evacuare verificate

22

32

212
592

232
422

Apărarea împotriva incendiilor
Protecţie civilă

4015
946

3831
810

Apărarea împotriva incendiilor
Protecţie civilă
Avertisment
Amenzi
Apărarea impotriva
incendiilor
Cuantum

1244
72
2752
129

1070
60
2602
235

22650
0

809862

767
7
6500

688
8
4200

- 10,29
+ 14, 28
- 35,38

303

447

34
151

26
204

+ 47,52
%
- 23,52 %
+ 35, 09
%

153

202

254
1168
5765
352
598
459
317
569
563
873
3461
252
160
221
70

220
126
5047
203
429
247
172
178
202
10
1043
36
149
107
58

Constata
te
Soluţiona
te

Sancţiuni

Protecţie civilă

În caz de incendiu
Exerciţii de
alarmare

Situaţii
de
protecţi
e civilă

Alarmare publ.
Ex. de evacuare
Articole presă

Apărare
împotriv
a
incendiil
or
Informare
preventivă

Protecţi
e civilă

Avertisment
Amenzi
Cuantum

Emis.radio tv
Broşuri
Pliante
Afişe
Instr. Op. Ec.
Instr. instituţii
Instr. localităţi
Articole presă
Emis. radio tv
Broşuri
Pliante
Afişe
Instr. Op. Ec
Instr. instituţii
Instr. localităţi
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- 31, 91
%
+ 45,45
%
+ 9, 43 %
- 28, 71
%
- 4, 58 %
- 14, 37
%
- 13,98 %
- 16,66 %
- 5,45 %
+ 82, 17
%
+ 257,55
%

+ 32,02
%
- 13,38%
- 89,21 %
- 12,45 %
- 42,32 %
- 28,26 %
- 46,18 %
- 45,74 %
- 68,71 %
- 64,12 %
- 98,85 %
- 69,86 %
- 85,71 %
- 6,87 %
- 51,58 %
- 17, 14
%

Deficienţe constatate – înlăturate
Atributul de control şi îndrumare s-a materializat prin depistarea unui număr de
3831 deficienţe constatate privind apărarea împotriva incendiilor, în scădere
uşoară faţă de 4014 deficienţe constatate în anul 2014 şi 810 din punct de vedere
al protecţiei civile, în scădere faţă de 946 deficienţe constatate în anul trecut.
Dintre deficienţele constatate 1070 au fost înlăturate, adică 27,93%, din punct de
vedere a apărării împotriva incendiilor, iar din punct de vedere al protecţiei civile
au fost soluţionate 60, adică 7,40%.
Petiţii – sesizări: 42 pe linia securităţii la incendiu şi 6 în domeniul protecţiei
civile . Nu au fost înregistrate reveniri ca urmare a unor răspunsuri incomplete sau
necorespunzătoare.
Sancţiuni:
Pentru încălcările normelor ce au constituit contravenţii s-au aplicat un număr
2602 avertismente şi 235 amenzi pe linia apărării împotriva incendiilor în cuantum
de 809.862 RON respectiv 668 avertismente pe linia protecţiei civile şi 8 amenzi în
cuantum de 4.200 RON. Cuantumul amenzilor aplicate în 2015 a crescut cu 249,38
% faţă de anul 2014.
Avize – autorizaţii:
Activitatea de avizare şi autorizare s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale
şi reglementărilor tehnice privind categoriile de construcţii şi instalaţii specifice,
fiind emise :

127 avize de securitate la incendiu

1 aviz de protecţie civilă

110 autorizaţii de securitate la incendiu

45 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii

260 adrese pentru obiective care nu se încadrează în prevederile H.G.R.
1739/2006,

200 solicitari in scris pentru emitere punct de vedere

1 autorizaţie de protecţie civilă

38 acorduri pentru comercializarea articolelor pirotehnice

2 avize plan urgenţă internă,

37 avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă

157 avize transporturi periculoase.

2 aviz raport de securitate

737 notificări transporturi deşeuri periculoase
De asemenea un număr de 40 avize de securitate la incendiu, 2 avize de protecţie
civilă si 58 autorizaţii de securitate la incendiu au fost respinse, datorită
nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare.
Relaţii internaţionale

19/35

Anul 2015 a reprezentat pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea”
al judeţului Mureş o continuare firească a relaţiilor internaţionale demarate
anterior.
În perioada 21-28 iunie 2015 o delegaţie din partea Departamentului de Pompieri
din Shropshire şi Departamentului de Pompieri din Merseyside (Liverpool), Marea
Britanie a sosit în judeţul Mureş pentru a aduce în judeţul Mureş 5 autospeciale
pentru stins incendii pentru Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din
Band, Batos, Gornesti, Ibanesti si Riciu. Pompierii din Shropshire şi Liverpool au
desfăşurat programe de pregătire a personalului S.V.S.U. pentru familiarizarea
acestora cu echipamentele din dotarea autospecialelor.
Membrii celor 2 servicii de pompieri din Marea Britanie au revenit în luna
noiembrie cu încă 2 autospeciale pentru stins incendii pentru Serviciile Voluntare
pentru Situaţii de Urgenţă din Bala si Vatava precum si cu 2 autoturisme pentru
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş.
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare reprezintă un model de
urmat pentru multe ţări, atât din Europa cât şi de pe alte continente, fapt
demonstrat de vizitele de documentare avute în acest an. Delegaţii din mai multe
ţări au vizitat unitatea pentru a vedea la faţa locului dotarea şi echipamentele
avute la dispoziţie pentru ca acest serviciu să poată acorda asistenţa optimă în
caz de nevoie, unul dintre cei mai inalti oaspeti fiind Alteta Sa Regala Printesa
Muna al Hussein din Iordania.
Toate aceste activităţi desfăşurate pe linia relaţiilor internaţionale au adus un
plus de cunoştinţe pentru toţi participanţii, fiecare având câte ceva de învăţat de
la colegii pompieri din celelalte ţări.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
Gestionarea resurselor umane
Tabel 6 Procentul încadrării pe categorii de personal
2013
Categorii
de personal

Procent
încadrat
la data de
31.12.2013

2014

2015

Procent
încadrat
la data de
31.12.2014

Procent
încadrat
la data de
31.12.2015
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TOTAL
97,84%
Utilizarea resurselor financiare

95,40%

95,69%

Tabel 7. Situaţia indicatorilor
BUGET
FINAL
2014

INDICATORI

BUGET
INITIAL
2015

32.623,
43

CAP.61.05

BUGET
FINAL
2015 (mii
lei)
36.200,42

ASIGURAREA MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
Activitatea de informare şi relaţii publice s-a desfăşurat în baza prevederilor Legii
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Instrucţiunilor
nr. 171 din 21.11.2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii
publice, tradiţii, educaţie şi sport în Ministerul Administraţiei şi Internelor, după
cum urmează:
 În mass-media centrală şi locală au apărut 3936 referiri la Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş faţă de 2243 în anul 2014.
Din acestea 1608 au fost în presa scrisă faţă de 1062 în anul 2014, 1474 la
posturile de televiziune faţă de 805 în anul 2014 şi 854 la posturile de radio faţă
de 376 în anul 2014;
Tabel 8. Situaţia comparativă 2014 – 2015 a referirilor la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş
Mass-media 2014 2015

Variaţia

Presa scrisă

1062

+51,41%

Televiziune
Radio
Total

805 1474 +83,10%
376
854 +127,12%
2243 3936 +75,47%

1608

Grafic 1. Situaţia comparativă 2014 – 2015 a referirilor la ISU Mureş

Din cele 3936 de apariţii în mass-media, în anul 2015, referitoare la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, 638 au fost
favorabile (16,2%), 3298 au fost neutre (83,8%), fără a fi referiri defavorabile la
adresa instituţiei;
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Grafic 2. Situaţia comparativă 2014 – 2015 privind apariţia mass-media
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EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN MUREŞ ÎN
ANUL 2015, PE LINIE DE ORDINE PUBLICĂ
În baza competenţelor stabilite prin lege, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Mureş a gestionat misiunile încredinţate în anul 2015, plecând de la necesitatea
creşterii siguranţei cetăţeanului, prevenirii şi combaterii mai eficiente a
infracţionalităţii, în special stradale, a consolidării încrederii şi respectului
populaţiei faţă de instituţie.
DIRECŢII DE ACŢIUNE, PROGRAME, SUBPROGRAME urmărite în anul 2015:
creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin întrebuinţarea eficientă a
structurilor de ordine publică în zonele de competenţă;

eficientizarea procesului de planificare şi organizare a misiunilor;

eficientizarea şi angrenarea activităţilor de dialog ca metodă de gestionare a
adunărilor/ manifestărilor publice;

stabilirea unui concept tactic dinamic, care să asigure o acţiune eficientă,
suficientă, proporţională şi garantată pentru gestionarea evenimentelor, în special
cele spontane sau a situaţiilor de criză, bazat pe principiul „intelligence led
policing”;


realizarea unui climat de siguranţă a turiştilor în zona staţiunilor turistice/
balneare;

îmbunătăţirea activităţii de constatare a faptelor antisociale prin
implementarea unui sistem de lucru bazat pe legătura dintre conceptele
informaţie – acţiune – rezultat;
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îmbunătăţirea lucrului cu date şi informaţii precum şi a instrumentelor de
analiză a acestora în cadrul activităţilor de cercetare-documentare;

eficientizarea sistemelor de prevenire şi a mecanismelor de alertă timpurie
în scopul anticipării ameninţărilor, prevenirii, depistării şi urmăririi infracţiunilor;

aplicarea şi perfecţionarea principiului complementarităţii, dezvoltarea şi
consolidarea modului integrat de patrulare poliţie-jandarmerie pentru creşterea
eficienţei în combaterea faptelor antisociale în comunităţile urbane şi rurale;

consolidarea şi optimizarea cooperării şi colaborării între structurile de
jandarmi şi celelalte instituţii ale judeţului din sistemul naţional de ordine şi
siguranţă publică, prin diversificarea dispozitivelor adoptate, formelor şi
procedeelor de acţiune pe baza unor planuri de cooperare/ colaborare, acorduri,
parteneriate viabile;

asigurarea coordonării în mod unitar a structurilor de ordine publică şi
protecţie institutionala, pentru întrebuinţarea cu maximă eficienţă a forţelor şi
mijloacelor avute la dispoziţie;

intervenţii în sprijinul populaţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
situaţiilor de urgenţă;

intensificarea măsurilor pentru prevenirea delictelor în domeniul protecţiei
mediului înconjurător prin punerea în aplicare a Planului comun de acţiune pentru
prevenirea şi combaterea faptelor antisociale ocazionate de activităţile de picnic
sau alte acţiuni care pot afecta mediul înconjurător, ordinea şi liniştea publică,
specifice sezonului estival desfăşurate pe raza judeţului Mureş.


1.

Ordine şi siguranţă publică

În anul 2015, IJJ Mureş a fost direct implicat în organizarea şi executarea unor
misiuni specifice pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine şi
siguranţă civică, acoperirea eficientă a spaţiului public printr-o prezenţă vizibilă a
elementelor de dispozitiv în raport cu dinamica situaţiei operative, contribuind la
diminuarea fenomenului infracţional stradal din zona de responsabilitate.
Activitatea unităţii a fost orientată spre gestionarea eficientă a misiunilor
desfăşurate în spaţiul public în domeniul ordinii şi siguranţei publice din zona de
responsabilitate, utilizând toate capabilităţile avute la dispoziţie, asigurându-se
protecţia sporită a participanţilor la manifestările publice desfăşurate, un grad
sporit de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice în zona instituţiilor de
învăţământ şi implicit respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor.

Obiectivele specifice prevăzute în
pentru anul 2015, au fost realizate
executarea unui număr de 10.340
jandarmi, faţă de 4.891 de misiuni
reprezintă o creştere cu 108%.

Planul de management al inspectoratului
în totalitate, acestea fiind concretizate în
de misiuni cu un număr total de 27.834
în anul 2014 cu 23.524 jandarmi, ceea ce
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Asigurarea şi restabilirea ordinii publice
În anul 2015 au fost executate un număr de 773 de misiuni de asigurare a ordinii
publice, faţă de 654 în anul 2014, reprezentând o creştere cu 18,19 %. Pe timpul
misiunilor de asigurare a ordinii publice, au fost aplicate un număr de 29 de
sancţiuni contravenţionale.
Un segment aparte al misiunilor de asigurare a ordinii publice l-au constituit
manifestările sportive, inspectoratul asigurând în perioada de referinţă, măsurile
de ordine şi siguranţă publică la un număr de 130 manifestări sportive, care s-au
desfăşurat în zona de competenţă.
Utilizarea câinilor de serviciu în îndeplinirea misiunilor specifice a constituit un
sprijin real pentru efectivele participante la misiune şi un factor de descurajare
pentru potenţialii contravenienţi. Astfel, în anul 2015 au fost executate 140
misiuni specifice în care au fost folosiţi câinii de serviciu, faţă de 40 de misiuni în
2014, însemnând o creştere cu 250%.
Pe parcursul perioadei analizate, forţele de jandarmi din cadrul inspectoratului au
executat un număr de 54 misiuni de restabilire a O.P. .
Menţinerea ordinii publice
Misiunea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat a fost
tratată cu maximă responsabilitate, având o pondere însemnată în cadrul
misiunilor unităţii.
I.J.J. Mureş a executat misiuni de menţinere a ordinii publice în baza solicitărilor
săptămânale ale I.P.J. Mureş, cu o medie zilnică de 54,39 jandarmi, acţionând în
cadrul dispozitivelor de ordine şi siguranţă pe întreg teritoriul judeţului, în
principal în municipii, dar şi în mediul rural, în funcţie de situaţia operativă şi
deciziile adoptate în cadrul şedinţelor desfăşurate săptămânal, de analiză tactică
şi trasare a sarcinilor.
În perioada analizată au fost executate 9.061 de misiuni de menţinere a ordinii
publice, faţă de 4.012 executate în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu
125,84%.
2.
Principalele direcţii pentru creşterea performanţei în anul 2016, privind
creşterea performanţei activităţilor operative
creşterea eficienţei şi eficacităţii pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de ordine
publică;
 creşterea rolului activităţilor preventive în acţiunile desfăşurate de către
jandarmi în spaţiul public pe următoarele direcţii:

prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice, manifestărilor
sportive şi cultural-artistice;

prevenirea criminalităţii stradale;

prevenirea violenţei în unităţile de învăţământ;

prevenirea delincvenţei juvenile;

prevenirea violenţei în familie;
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promovarea şi respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti;
prevenirea consumului de droguri şi altor substanţe halucinogene.
 asigurarea creşterii eficacităţii pazei şi protecţiei obiectivelor din competenţa
unităţii prin:

adaptarea dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică în proximitatea
obiectivelor;

implementarea sistemelor tehnice de securitate la obiectivele proprii.
 creşterea siguranţei stradale cu accent pe mediul urban prin asigurarea unei
prezenţe mai vizibile în zonele cu risc infracţional ridicat în strânsă cooperare cu
elementele de dispozitiv ale poliţiei;
 consolidarea managementului integrat al situaţiei operative, prin derularea
activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în mod integrat;
 asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică la toate evenimentele care
aduc pe spaţiul public un număr mare de persoane, în situaţii operative cu grad
ridicat de risc;
 creşterea
aportului biroului cercetare-documentare la identificarea,
prevenirea, minimizarea riscurilor şi ameninţărilor privind securitatea
obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa unităţii;
 asigurarea continuităţii parametrilor de calitate a fluxurilor informaţionale
potrivit dinamicii situaţiei operative şi specificităţii unor evoluţii cu relevanţă
pentru ordinea publică;
 aprofundarea şi intensificarea cooperării la nivel judeţean, inclusiv cu
structurile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în scopul asigurării
securităţii în zona de responsabilitate şi gestionării eficiente a situaţiilor speciale
sau de criză din domeniul de competenţă al inspectoratului.



EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG MURES PE ANUL
2015

Obiectivul prioritar al anului 2015 pentru Direcţia Poliţia Locală Tîrgu Mureş a fost
continuarea implementării măsurilor pentru funcţionarea unei structuri de poliţie
modernă, democratică, având ca scop principal respectarea prevederilor
constituţionale, a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevenirea şi
descoperirea faptelor antisociale prin exercitarea actului de autoritate
poliţienească, precum şi aplicarea întocmai a legilor, hotărârilor legislativului
local şi dispoziţiilor Primarului Municipiului Tîrgu Mureş.
Poliţiştii locali au acţionat cu discernământ, profesionalism şi obiectivitate prin
asumarea riscurilor şi responsabilităţilor, având la bază îndeplinirea scopului
esenţial, acela de a deservi cetăţeanul.
În anul 2015, Direcţia Poliţia Locală a reuşit cu sprijinul nemijlocit acordat de
către conducerea executivă a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş şi a
Consiliului Local să obţină performanţe profesionale, menţinându-şi poziţia de
„instituţie etalon la nivel naţional”. Relevant în acest sens este faptul că pe
parcursul anului trecut, 5 delegaţii din ţară, respectivdouă din străinătate, au
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efectuat deplasări în municipiul nostru pentru a lua ca „model de funcţionare”,
Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mureş.
Deasemenea, instituţia noastră a organizat şi efectuat cursuri de pregătire şi
iniţiere pentru 4 agenţi din structura Poliţiei Locale Odorheiu Secuiesc.
Prin modificarea H.G. nr. 787/2002, respectiv prin efectul prevedrilor
H.C.L.M. nr. 71/2015, directorul executiv al Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu
Mureş, este membru titular al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, fapt ce
a produs efecte pozitive la nivelul activităţii de ordine publică al instituţiei
prin creşterea nivelului de cooperare cu celelalte structuri cu atribuţii în
domeniu.
Nivelul de încadrare cu personal şi managementul resurselor umane
Organigrama Direcţiei Poliţia Locală, aprobată prin HCLM nr.111 din 16 aprilie
2014 prevede 142 de funcţii dintre care 128 de execuţie şi 14 de conducere;
situaţia încadrării cu personal la începutul anului 2015, era următoarea:
din 128 de posturi de execuţie erau ocupate 118 ;
din 14 posturi de conducere erau ocupate 13, dintre care 2 de către
angajaţi cu numire temporară în funcţie.
La sfârşitul anului, din 142 de funcţii existente erau ocupate 140, din 128 de
posturi de execuţie erau ocupate 127, iar din 14 posturi de conducere erau
ocupate 13, dintre care 2 de către angajaţi cu numire temporară în funcţie.
Conform „Raportului privind necesarul de formare profesională a personalului
din subordine” aferent anului 2015, 40 de agenţi au participat la cursuri de
formare profesională în domeniile „siguranţă rutieră” şi „ordine publică”,
domenii considerate prioritare conform articolului 18, alineatele 1, 2, 4, 6 şi 7 din
Legea nr.155/2010 – Legea Poliţiei Locale.
În cadrul sesiunii de formare de bază în domeniul drogurilor adresată poliţiştilor
locali , 20 de agenţi au obţinut certificate de participare la cursurile iniţiate de
,,Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului ”.
Pe baza rezultatelor obţinute la testarea cunoştinţelor profesionale coroborate cu
îndeplinirea obiectivelor, sarcinilor de serviciu şi indicatorilor de bază ai
activităţii profesionale pentru perioada de referinţă, a fost întocmit „Raportul de
evaluare a performanţelor profesionale individuale” ale fiecărui angajat,
calificativele obţinute fiind următoarele: 121– foarte bine (86,43%) ; 19 – bine
(13,57%) .
Activităţi de informare şi prevenire
Având ca obiectiv principal acţiunile preventive, Direcţia Poliţia Locală Tîrgu
Mureş reprezintă şi pe această linie o instituţie etalon la nivel naţional,
tîrgumureşenii fiind informaţi constant cu privire la normele juridice
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sancţionatorii în materie contravenţională, raportate la competenţele Poliţiei
Locale în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 .
Astfel, în anul 2015 luna Iunie a fost desemnată ,,Luna Informării şi a Prevenirii”,
obiectivul prioritar al acestei campanii fiind reducerea contravenţiilor pe raza
Municipiului Tîrgu Mureş. Pentru îndeplinirea sarcinilor acestei campanii, şi-a
adus aportul şi structura de voluntari din cadrul instituţiei.
Pe parcursul anului 2015, s-au iniţiat activităţi educativ-preventive în toate
instituţiile de învăţământ gimnaziale şi liceale. Evidenţiem acţiunile desfăşurate
în cadrul Programului„Şcoala altfel: Săştii mai multe, să fii mai bun!” cadrele
instituţiei fiind implicate în diferite activităţi la următoarele şcoli : Gimnaziul
,,Serafim Duicu”, Colegiul ,,Al.Papiu Ilarian”, Gimnaziul ,,Nicolae Bălcescu”,
Şcoala de Artă şi Gimnaziul ,,Bernady Gyorgy”.
De asemenea, în baza protocoalelor de colaborare, am participat ca şi partener la
diferite acţiuni, care au vizat combaterea cerşetoriei, prevenirea furturilor din
autoturisme, din buzunare, a violenţei in familie, păstrarea curăţeniei,
respectarea disciplinei în construcţie, a afişajului stradal, a comerţului.
Relaţia cu mass-media
Direcţia Poliţia Locală Tîrgu Mureş şi-a făcut cunoscută activitatea în presa
autohtonă de limba română - 261 articole şi în cea de limba maghiară - 162
articole, atingând cifra de 423 de apariţii pe an, prin intermediul ,,comunicatelor
de presă” emise săptămânal, cât şi a unor ,,materiale media” punctuale,
aducându-se astfel la cunoştinţa opiniei publice acţiunile şi evenimentele derulate
în anul 2015, la care personalul Poliţiei Locale a fost angrenat.
În intervalul de referinţă directorul instituţiei a participat la 45 de emisiuni
televizate, 27 emisii radiofonice şi a acordat362 interviuri, cuantificate audiovideo, toate acestea ducând la informarea corectă şi rapidă a cetăţenilor cu
privire la iniţiativele şi activităţile întreprinse de Poliţia Locală, precum şi la
promovarea imaginii direcţiei noastre atât la nivel local cât şi naţional.
În scopul popularizării activităţii instituţiei au fost publicate pe pagina oficială de
Facebook- https://www.facebook.com/pltgm, comunicate de presă, înregistrări
ale emisiunilor televizate, imagini cu acţiunile poliţiştilor locali, urmărindu–se
asigurarea informării operative a cetăţenilor cu privire la evenimentele ce au avut
loc pe raza municipiului, toate acestea atingând cifra de 135.326 vizualizări/an.
Activitatea pe linie de ordine publică, intervenţie şi siguranţă rutieră
Pe această linie de muncă, principalul obiectiv al Serviciului OP şi Intervenţie l-a
constituit realizarea siguranţei publice la nivelul municipiului Tg. Mureş,
perfecţionarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat cu societatea civilă
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pentru a se identifica cele mai eficiente soluţii de apărare a ordinii şi liniştii
publice, a proprietăţii publice şi private.
În acest scop, pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice, în baza Planului de
pază şi ordine publică, au desfăşurat activitatea, zilnic, 18 patrule de siguranţă
publică, intervenţie şi rutieră, precum şi 10 şefi de zonă în cartierele Rovinari,
Băneasa, Mureşeni, Dîmbu Pietros, Tudor, Valea Rece, 7 Noiembrie. Aleea Carpaţi,
Unirii şi zona centrală, iar în perioada 01.05 – 31.10.2015, a funcţionat cel de-al
11-lea post zonal de poliţie înfiinţat în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”.
De asemenea, în perioada sezonului estival, şi-au desfăşurat activitatea şi două
patrule ecvestre în zona Platoului Corneşti.
Totodată, am participat la asigurarea măsurilor de ordine publică la un număr de
132 manifestări culturale, artistice, comemorativ-istorice, 25 manifestări sportive
cu prilejul meciurilor echipei de fotbal A.S.A. Tîrgu-Mureş, în Liga I-a şi Cupa
României „Timişoreana”, 34 acţiuni în spijinul A.D.P. Tg.Mureş, 17 acţiuni în
sprijinul SC Electrica SA, 204 acţiuni în sprijinul SC Transport Local SA.
Pe timpul îndeplinirii acestor misiuni au fost constatate 40 fapte penale.
Pe linia combaterii cerşetoriei, vagabondajului şi a prostituţiei, au fost depistate
360 persoane care apelau la mila publicului şi 39 prostituate, în zona Calea
Sighişoarei şi pe str. Călăraşilor, cărora le-au fost întocmite un număr de 372
procese-verbale de sancţionare.
Personalul Biroului Siguranţă Rutieră a fost angrenat la buna fluidizare a
traficului rutier în orele de vârf şi în zonele aglomerate, au fost luate măsuri de
constatare şi sancţionare a participanţilor la trafic care nu au respectat actele
normative în vigoare (opriri, parcări, staţionări neregulamentare, accesul interzis,
nerespectare tonaj, pietoni, biciclişti, căruţaşi). De asemenea, împreună cu
Administraţia Domeniului Public s-a stabilit şi realizat modul de semnalizare a
lucrărilor care s-au executat pe B-dul Cetăţii, P-ţa Bernády György, străzile
Alexandru Papiu Ilarian, Târgului, Mihail Kogălniceanu, Victor Babeş, Nicolae
Grigorescu, Gheorghe Marinescu, Livezeni, Cutezanţei, Gloriei şi Lalelelor.
De asemenea, împreună cu Biroul Control Comercial s-au efectuat un număr de
21acţiuni, iar pentru recuperarea daunelor materiale produse în urma
accidentelor uşoare de circulaţie, s-au luat măsuri de depistare a şoferilor care au
produs asemenea fapte, informând poliţia rutieră şi serviciile din cadrul Primăriei
în scopul recuperării pagubelor.
Activitatea de Transport Valori a fost atent monitorizată, fiind cuantificată
printr-un număr de 1.258 de transporturi cu sume de bani şi valori importante de
la casieriile aparţinând municipalităţii la Primărie, respectiv la Trezoreria Tîrgu
Mureş, nefiind semnalat nici un fel de incident.
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În perioada de referinţă, activitatea Biroului Dispecerat şi Supraveghere
Teritorială (D.S.T.) a fost orientată în vederea respectării Constituţiei, legilor,
hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor primarului Municipiului Tîrgu Mureş.
În acest sens sunt relevante eforturile responsabililor de cartiere, care au aplicat
un număr considerabil de sancţiuni, concretizate printr-un aport financiar la
bugetul local în cuantum de 36.750 lei. În acelaşi timp, agenţii Biroului D.S.T. au
înmânat 2.693 cărţi de alegător şi 7.459 somaţii tinerilor care au împlinit vârsta
de 18 ani, precum şi persoanelor care nu şi-au preschimbat actul de identitate,
pentru a se prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a
Persoanelor. Au fost distribuite un număr de 11.241 înştiinţări pentru diferite
activităţi
sau evenimente şi soluţionate 1.163 sesizări scrise din partea
cetăţenilor.
În perioada analizată, Ofiţerii de serviciu au depus eforturi susţinute pentru
preluarea a 9.850 sesizări telefonice ale cetăţenilor şi a 1.060 de sesizări ale
cadrelor instituţiei aflate în timpul liber. De asemenea, cei în cauză au asigurat în
permanenţă legătura cu firmele de utilităţi şi furnizorii de servicii - Electrica,
E.ON GAZ, Aquaserv, Salubriserv etc. - şi au solicitat intervenţia acestora ori de
câte ori a fost nevoie.
Agenţii din cadrul Dispeceratului ”112” au înregistrat un număr de 8.975
sesizări telefonice, iar imaginile surprinse de camerele video, amplasate pe
domeniul public, au avut un rol esenţial în soluţionarea şi identificarea autorilor a
428 evenimente, respectiv 173 accidente rutiere, soldate cu victime, pagube
materiale, ori în urma cărora s-au produs distrugeri ale bunurilor aparţinând
domeniului public, 56 blocări căi de acces sau 199 parcări neregulamentare.
În acelaşi interval de timp, agenţii din cadrul Dispeceratului propiu al Poliţiei
Locale au efectuat verificări cu privire la un număr de 10.099 persoane şi
11.447 autoturisme, ceea ce a permis depistarea a 34 de persoane cu actele de
identitate expirate şi a 528 de proprietari de maşini cu certificate de
înmatriculare nule.
În 217 cazuri, imaginile surprinse de camerele video de supraveghere au fost
furnizate Poliţiei Municipiului Tg.Mureş sau operatorilor de date cu caracter
personal, pentru a proba faptele săvârşite.
Activitatea Biroului Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal s-a concretizat în
efectuarea a 1.678 verificări la diverse şantiere de pe raza municipiului, în urma
cărora au fost aplicate amenzi contravenţionale în cuantum de 215.300 lei.
De asemenea, au fost inventariate 169 de clădiri care necesită reparaţii sau
renovări şi au fost identificaţi 320 dintre proprietarii acestora, persoane fizice sau
juridice.
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În ceea ce priveşte activitatea Biroului Control Comercial, cadrele acestuia au
efectuat 1.046 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi contravenţionale în
valoare totală de 270.817 lei şi s-au recuperat taxe şi debite în valoare de
144.639 lei. Comparativ cu anul 2014, în 2015 cuantumul sumelor încasate de
către municipalitate, ca urmare a consilierii agenţilor economici şi a impunerii
intrării în legalitate, au crescut de la 71.924 lei, la 144.639 lei.
Compartimentul Protecţia Mediului a efectuat atât controale tematice, cât şi
inopinate, la diverşi agenţi economici, precum şi la persoane fizice de pe raza
municipiului, în vederea rezolvării unui număr de 132 sesizări primite din partea
concetăţenilor. Pe parcursul perioadei de timp supusă analizei, 74 de
administratori de societăţi comerciale au fost invitaţi la sediul instituţiei pentru a
fi consiliaţi în legătură cu obligativitatea deţinerii unui contract încheiat cu firma
de salubritate abilitată şi a euro-pubelei pentru depozitarea deşeurilor menajere
rezultate din activitatea proprie.
Compartimentul Juridic a avut ca obiectiv prioritar respectarea prevederilor
Constituţiei şi dispoziţiilor legale în vigoare. Activitatea structurii s-a reflectat în
întocmirea a 731 documente (adrese, răspunsuri, note interne etc.) în cadrul unei
corespondenţe purtate cu persoane fizice şi juridice în urma sesizărilor acestora.
O latură importantă a activităţii s-a reflectat în cadrul ”audienţelor” desfăşurate
cu implicarea directă a juristului instituţiei, în urma cărora s-au rezolvat
doleanţele a 102 cetăţeni care s-au prezentat la sediul instituţiei. Concomitent,
au fost formulate un număr de 27 plângeri penale la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Tîrgu Mureş, iar în cele 133 dosare în care instituţia noastră a fost
parte, au fost câştigate 111 cauze.
În perioada de referinţă, instituţia noastră a contribuit la buget prin sumele
rezultate din achitarea proceselor verbale de contravenţii încheiate de poliţiştii
locali astfel:
- procese verbale încheiate: 12.097, din care: 10.159 cu amendă
contravenţională şi 1.938 cu avertisment scris;
- procese verbale pentru executare silită: 5.155;
- suma stabilită a se achita:1.950.137lei.
La sfârşitul anului 2015, Structura de Voluntari din cadrul instituţiei noastre era
de 54 persoane, din care 9 femei şi 45 bărbaţi, de diferite naţionalităţi şi din
toate categoriile sociale
Pe parcursul anului 2015, Direcţia Poliţia Locală a avut o cooperare la standarde
înalte cu Poliţia Română, Serviciul Român de Informaţii, Jandarmeria Română,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, structurile Ministerului Apărării
Naţionale, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi alte instituţii publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
În concluzie putem aprecia că rezultatele Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu Mureş, sau înscris şi în acest an pe un trend ascendent, având la bază eforturile întregului
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personal, beneficiind de sprijinul conducerii executive a municipalităţii precum şi
a Consiliului Local.
Anul 2015 a consfinţit încheierea unei etape importante în procesul modernizării
instituţiei, cu efecte deosebite în planul imaginii publice, a recunoaşterii de
către societatea civilă şi structurile similare din ţară şi străinătate a poziţiei de
”instituţie etalon” în plan naţional.
Alăturat anexăm Planul Strategic şi Programul de Activitate al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş pe anul 2015.

SECRETAR A.T.O.P
Nemeş Ileana Mia

PLANUL STRATEGIC 2016
AL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ
în slujba comunităţii şi pentru asigurarea
ordinii şi liniştii publice

Prezentul Plan a fost întocmit în baza şi conformitate cu prevederile legale în
domeniu, respectiv Legea nr.218/2002 (actualizată) de organizare şi funcţionare a
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Poliţiei Române şi Hotărârea Nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Mureş; Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş; Inspectoratul Pentru Situaţii de
Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş şi structurile de poliţie locală fac tot posibilul
ca persoanele din judeţ să beneficieze de cele mai bune servicii de ordine
siguranţă publică.
Acest Plan strategic formulează o viziune conform căreia toate instituţiile cu
atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice vor acţiona performant şi
responsabil faţă de întreaga comunitate.
Planul este format din patru părţi distincte:
1. Prezintă obiectivele naţionale prioritare, identificate în Programul de
guvernare şi Planul Strategic Instituțional al Ministerului Afacerilor Interne pentru
perioada 2014-2016.
2. Stabileşte priorităţile şi obiectivele de interes judeţean;
3. Stabileşte indicatorii minimali de performanţă pentru serviciul poliţienesc.
4. Face referire la bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare
şi a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare.
CAPITOLUL I
OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE IDENTIFICATE ÎN PROGRAMUL DE
GUVERNARE ŞI ÎN "Planul Strategic Instituțional al M.A.I pentru perioada
2014-2016"

Conform Planului Strategic al Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2016
priorităţile strategice sunt:
A. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor;
B. Combaterea criminalităţii economico-financiare, a evaziunii fiscale, a
corupţiei şi asigurarea unui mediu de afaceri competitiv;
C. Combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi fenomenului
radicalizării;
D. Combaterea migraţiei ilegale, a traficului de persoane şi a altor riscuri
cu impact asupra securităţii naţionale.
E. Asigurarea desfăşurării în bune condiții a alegerilor pentru autorităţile
publice locale şi pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului României, a
corectitudinii şi transparenţei acestora;
CAPITOLUL II
PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE DE INTERES JUDEŢEAN
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Pentru atingerea acestor obiective stabilite la nivel naţional, la nivelul
judeţului Mureş au fost stabilite următoarele priorităţi:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Intensificarea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi
combaterii infracţiunilor stradale, a faptelor antisociale, în zonele
publice, în instituțiile de învățământ și mediul rural;
Combaterea infracţionalităţii contra persoanei, patrimoniului şi în
domeniul armelor și munițiilor;
Reducerea timpului de intervenție la evenimente și creșterea calității
serviciului prestat cetățeanului;
Întărirea cooperării inter-instituționale (BCCO Târgu-Mureş, SRI, SIPI,
Parchet, ANV, ANAF, STS, etc.) în domeniu combaterii criminalităţii şi
în special a celei economico-financiare;
Eficientizarea activității de identificare, în vederea confiscării, a
bunurilor provenite din infracțiuni;
Menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe timpul campaniei electorale
şi alegerilor, precum şi protecţia sediilor birourilor electorale de
circumscripţie, respectiv a oficiilor electorale şi ale secţiilor de
votare;
Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, comunități locale, asociații,
mass-media etc. pentru implementarea la nivel local de proiecte,
acțiuni comune, campanii de informare, educare, conştientizare și
prevenire în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru reducerea
riscului de victimizare sau de implicare în activități infracționale;
Valorificarea la maxim a potenţialului uman, logistic şi financiar şi
profesionalizarea poliţiştilor.

CAPITOLUL III
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC
Pentru evaluarea performanţelor în atingerea obiectivelor propuse au fost
stabiliţi următorii indicatori de performanţă:
1. Creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în poliţie, reflectată în
sondajele de opinie.
2. Menţinerea indicelui ce reflectă volumului criminalităţii în judeţul
Mureş, sub nivelul mediu înregistrat la nivel naţional.
3. Sporirea şi diversificarea activităţilor în domeniul prevenirii
criminalităţii.
4. Creşterea nivelului de pregătire a personalului şi a performanţei resursei
umane.
5. Reducerea numărului accidentelor rutiere precum şi a numărului
persoanelor decedate, ca urmare a accidentelor rutiere;
6. Ţinerea sub control a grupărilor infracţionale, astfel încât să nu
înregistrăm conflicte stradale generate de acestea.
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7. Menţinerea unor procente de peste 90% pentru mediul urban şi
85% pentru mediul rural a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile
de urgenţă ale cetăţenilor.
CAPITOLUL IV
BUGETUL ŞI DOTAREA POLIŢIEI, CU SPECIFICAREA ALOCAŢIILOR BUGETARE
ŞI A NEVOILOR DE SUPLIMENTARE A ACESTORA DIN SURSE EXTRABUGETARE
Strategia de ordine publică implică, în general, activităţi care vor fi realizate
în limitele cheltuielilor adoptate anual, prin legea bugetului de stat, precum
şi prin realizarea absorbţiei fondurilor europene şi asigurarea resurselor
financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor realizate cu acestea.
Bugetele alocate instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice
asigură la un nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice, numai
pentru destinaţiile ce sunt prevăzute în bugetul aprobat în condiţiile
prevăzute de normele legale.
Aşadar, sunt asigurate cheltuielile de personal, cheltuieli de întreţinere,
carburanţi şi comunicaţii, orice alt proiect fiind condiţionat de obţinerea unor
surse de finanţare extrabugetare.
Principalele activităţi propuse pentru acest domeniu sunt următoarele:
a) Utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi asigurarea deplinei legalităţi
şi a transparenţei privind procedurile de achiziţii publice.
b) Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, prin continuarea
programului de investiţii la imobilele din administrare şi instalaţiile aferente
acestora şi menţinerea capacităţii funcţionale şi a condiţiilor de rezistenţă,
confort şi aspect estetic al construcţiilor, modernizarea spaţiilor cu destinaţie
de arest şi a celor de primire a publicului, precum şi a posturilor de poliţie,
funcţie de fondurile alocate.
c) Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor şi asigurarea
mobilităţii terestre, prin exploatarea raţională şi eficientă a parcului existent
şi asigurarea necesarului de carburanţi necesari funcţionării acestora.
d) Promovarea unei atitudini responsabile şi conştiente privind modul în
care trebuie utilizate toate categoriile de bunuri din dotare.
e) Asigurarea echipamentelor, mijloacelor tehnice şi materialelor
destinate dotării structurilor cu atribuţiuni în domeniul cercetării şi
investigării criminalistice, în vederea probării faptelor infracţionale.
Pentru asigurarea cantităţilor de carburanţi necesar utilizării parcului auto la
parametri cât mai ridicaţi va fi necesară continuarea programelor
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parteneriale pe care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş le are cu
autorităţile publice locale, acorduri de parteneriat în baza cărora acestea şiau asumat responsabilităţi pentru suplimentarea cotelor de carburanţi ale
autovehiculelor de patrulare ale poliţiei în beneficiul comunităţii.
Datorită faptului că în bugetul unităţii nu sunt prevăzute suficiente fonduri
pentru derularea campaniilor, proiectelor sau programelor de prevenire a
criminalităţii, aceste activităţi sunt condiţionate de obţinerea unor resurse
financiare din resurse extrabugetare, aşa cum s-a procedat şi în anii anteriori.
Pentru acest lucru va fi necesară atât consolidarea parteneriatelor existente
cu ATOP şi alte instituţii sau organizaţii, cât identificarea de noi parteneri în
vederea susţinerii financiare a proiectelor de prevenire a criminalităţii în anul
2016.
Nevoia de resurse financiare din surse extrabugetare este dată în principal de
intenţia de dezvoltare a unor proiecte ori programe vizând prevenirea
criminalităţii, acest lucru constituind în continuare o prioritate a poliţiei
mureşene.
Continuarea şi
dezvoltarea de noi proiecte de informare a
cetăţenilor/prevenire a criminalităţii presupune identificarea de resurse
financiare pentru:
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică va monitoriza în permanenţă
realizarea prevederilor prezentului plan urmărind totodată identificarea de
noi posibilităţi pentru îmbunătăţirea nivelului de ordine şi siguranţă publică la
nivelul judeţului Mureş.
PREŞEDINTE A.T.O.P
Consilier Judeţean
Bândea Eugen
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