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                         AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ 

                         Nr. înreg. 05/26.01.2016 

                                                                            

                                                                                           

 

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 

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. 
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CAPITOLUL I 

OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE  IDENTIFICATE ÎN PROGRAMUL DE 

GUVERNARE ŞI ÎN "Planul Strategic Instituțional al M.A.I pentru perioada 
2014-2016" 

 

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 

Pentru atingerea acestor obiective stabilite la nivel naţional, la nivelul 

judeţului Mureş au fost stabilite următoarele priorităţi: 

1. Intensificarea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii 

infracţiunilor stradale, a faptelor antisociale, în zonele publice, în 

instituțiile de învățământ și mediul rural; 

2. Combaterea infracţionalităţii contra persoanei, patrimoniului şi în 

domeniul armelor și munițiilor; 

3. Reducerea timpului de intervenție la evenimente și creșterea calității 

serviciului prestat cetățeanului; 

4. 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; 

5. Eficientizarea activității de identificare, în vederea confiscării, a 

bunurilor provenite din infracțiuni; 

6. 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; 
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7. 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; 

8. 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. 

 

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. 
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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. 
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Pentru asigurarea cantităţilor de carburanţi necesar utilizării parcului auto la 

parametri cât mai ridicaţi va fi necesară continuarea programelor parteneriale 

pe care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş  le are cu autorităţile publice 

locale, acorduri de parteneriat în baza cărora acestea şi-au asumat 

responsabilităţi pentru suplimentarea cotelor de carburanţi ale autovehiculelor 

de patrulare ale poliţiei în beneficiul comunităţii. 

Datorită faptului că în bugetul unităţii nu sunt prevăzute 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:  

 tipărirea de materiale preventive (afişe, fluturaşi, pliante, 

publicaţii etc); 

 realizarea de panouri stradale şi bannere; 

 organizarea de concursuri cu premii;  

 organizarea de campanii de prevenire; 

 organizarea de dezbateri, reuniuni, schimburi de experienţă etc. 

 

Autoritatea  Teritorială de Ordine Publică va monitoriza în permanenţă 

realizarea prevederilor prezentului plan urmărind totodată identificarea de noi 

posibilităţi pentru îmbunătăţirea nivelului de ordine şi siguranţă publică la 

nivelul judeţului  Mureş.  

   

PREŞEDINTE A.T.O.P 

Consilier Judeţean  

Bândea Eugen                                                                            

    


