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IINNTTRROODDUUCCEERREE  
 
           În conformitate  cu Legea nr.218 din 23 aprilie 2002 cu modificările ulterioare, 
privind organizarea  şi funcţionarea Poliţiei Române,poliţia este instituţia specializată a 
statului care exercită atribuţii   privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanei,a proprietăţii private şi publice,prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor,respectarea ordinii şi liniştii publice. Pentru îndeplinirea acestor atribuţii 
poliţia colaborează cu toate celelalte instituţii ale statului cu atribuţii pe linia 
menţinerii,asigurării şi restabilirii ordinii publice,însă colaborează şi cu cetăţenii,în 
limitele prevăzute de lege,folosindu-se de sprijinul  acestora pentru  realizarea integrală 
a legalităţii. Dintotdeauna activitatea poliţiei a constituit serviciul public specializat ce se 
realizează  în interesul comunităţii ,şi nu în ultimul rând ,în sprijinul instituţiilor statului. 
         Pentru a obţine  succes în activitatea sa   poliţistul trebuie să  posede o calitate  
importantă şi anume :competenţa. În afară de  cunoştinţele pe care le posedă,acesta 
trebuie să dezvolte  o trăsătură de personalitate ,cum este sociabilitatea. Adică să poată  
stabili cu uşurinţă relaţii civilizate cu toţi cetăţenii cu care vine în contact, indiferent de 
sex, religie, etnie, cultură, etc. 
      Prin  statutul şi rolul pe care îl are în societate,poliţistul ca reprezentant  al unei 
instituţii fundamentale a statului social,democratic ,de drept,trebuie să fie în măsură să 
relaţioneze legal ,moral,cu toate  categoriile de cetăţeni cu care vine în contact,cu toţi  
cei cărora le prestează servicii  specializate iar pentru a-şi îndeplini atribuţiile,este 
necesar  să stăpânească bine comunicarea. Înainte de a fi poliţist ,acesta este un 
om;necesitatea de a comunica,de a interacţiona cu ceilalţi fiind evidentă,iar în funcţie de 
necesitatea de a comunica , de a interacţiona cu ceilalţi fiind evidentă,iar în funcţie de  
modul cum va şti să aplice regulile comunicării va putea să se integreze  corect în 
comunitatea căreia îi aparţine. 
     Contextul  social în care ne aflăm,ne determină să facem faţă, să ne adaptăm atât ca 
simpli cetăţeni cât şi ca poliţişti – la afluxul informaţional căruia îi suntem  supuşi şi faţă 
de care trebuie să luăm o atitudine,să adoptăm o anumită conduită. 
     Relaţia poliţist cetăţean   nu este mereu o  relaţie amicală,deşi ar trebui să fie 
.Poliţistul  acţionează exclusiv în beneficiul oamenilor,apără interesele legitime ale 
acestora,dar nu întotdeauna acţiunile sale sunt apreciate de toţi membrii comunităţii. 
Pentru o  interacţiune socială concretă,el trebuie să-şi acomodeze comunicarea la 
contextul în care  aceasta se desfăşoară ,iar pentru  a deveni armonioasă,comunicarea are 
nevoie  de sincronizare,acomodări şi ajustări atât la nivelul  modului de exprimare,cât şi 
la nivelul percepţiilor şi trăirilor subiective. 
       Noua concepţie de lucru în Poliţia Română este axată pe  apropierea de cetăţean,de 
problemele acestuia şi acest lucru se poate realiza   numai prin comunicare. Interacţiunea 
socială pozitivă presupune  din partea poliţistului : respectarea  drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale,respectul faţă de cetăţean şi problemele acestuia ,disponibilitate ,spirit 
civic. Legat de acesta din urmă,putem afirma că  reprezintă o coordonată esenţială a 
activităţii poliţistului .Spiritul civic sau  civismul presupune în primul rând o acţiune. 
Acţiune concretă ,orientată spre societate  în care individul să devină prosocial  ,adică să 
mute  accentul dinspre ego spre ceilalţi. Civismul se formează doar în condiţiile 
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interacţiunii intense ale cetăţenilor. Din acest  punct de vedere, poliţistul este privilegiat 
pentru că el este permanent  şi direct în mijlocul societăţii având astfel toate premisele  
pentru a fi un cetăţean  cu un înalt  spirit civic. 

Evaluarea activităţii pe 3 luni  la nivelul Poliţiei municipiului Târnăveni şi a 
posturilor de poliţie din zona de responsabilitate  este prilej de a constata că activităţile 
desfăşurate de instituţia noastră au avut la bază respectarea legalităţii, a drepturilor  şi 
libertăţilor cetăţeneşti , principii aplicate în cooperare cu toate instituţiile chemate să 
aplice legea  în folosul cetăţeanului. 

În această perioadă prioritar a fost prezenţa în stradă a poliţiei, a desfăşurării la 
vedere a acţiunilor poliţieneşti, prezenţă menită a descuraja activităţile antisociale şi de a 
crea un sentiment de siguranţă civică şi încredere a populaţiei, acţiunea STRADA 2009 
fiind menită  să asigure aceste deziderate. 

Anul 2009 a fost anul  încercărilor mari  în ceea ce privesc  ansamblul măsurilor 
luate de către poliţie pe linia  tuturor manifestărilor de amploare organizate pe raza de 
responsabilitate, a  celor 2 mari campanii electorale şi alegerilor aferente. 
        Starea şi practica disciplinară au fost analizate periodic la nivelul conducerii 
unităţii pentru prevenirea abaterilor comise de către poliţişti. 
       În perioada analizată, am avut momente în care lucrători din cadrul poliţiei 
municipale au fost atenţionaţi cu privire la necesitatea  intensificării eforturilor de 
perfecţionare a pregătirii şi a îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 

 
Situaţia operativă în perioada analizată se prezintă după cum urmează: 
 
 
 
1.Infracţiuni sesizate 
 
În primele 3 luni ale anului 2009, în evidenţele Poliţiei Târnăveni au fost 

înregistrate un număr de 245 infracţiuni (191 cu AC şi 54 cu AN)*, din care 26  
Biroul de Poliţie Rurală ( 20 cu AC şi 6 cu AN) şi 4 de Biroul transporturi feroviare (3 
cu AC si 1 cu AN ) , comparativ cu perioada similară a anului precedent când au fost 
înregistrate un număr de 279  infracţiuni (212 cu AC şi 67 cu AN)*, din care 23 la 
Biroul de Poliţie Rurală ( 15 cu AC şi 8 cu AN) si 4 de Biroul transporturi feroviare (3 
cu AC si  1 cu AN ) Rata criminalităţii infracţiunilor sesizate la nivelul municipiului 
Târnăveni este astfel de 907,4 la suta de mii de locuitori, faţă de o rată de 1033,3 în 
perioada similară a anului 2009. 

Din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Poliţiei Târnăveni 190 au fost 
înregistrate de Biroul de Investigaţii Criminale ( 155 cu AC şi 35 cu AN), 24 cu AC  şi  
1 AN de Biroul Poliţiei Rutiere, 26 de Biroul de Poliţie Rurală (21 cu AC şi 5  cu AN) 
şi 4  Biroul TF (3 cu AC şi 1  cu AN).  
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* AC= autori cunoscuţi 
   AN= autori necunoscuţi 
 
 
În ceea ce priveşte infracţiunile sesizate comise pe raza municipiului  Târnăveni, pe 

genuri ,situaţia comparativă la 3  luni , se prezintă conform tabelului de mai jos:  
 

 
Genul 2009 2010 COMPARATIV 

infracţiunii AC AN TOTAL AC AN TOTAL (+ / -) 

Furt 31 54 85 46 37 83 -2 

Lovire 25 0 25 16 1 17 -8 

Ultraj contra bunelor moravuri 1 0 1 1 0 1 0 

Violare de domiciliu 7 0 7 2 1 3 -4 

Vătămare corporală 2 0 2 3 0 3 +1 

Lipsire de libertate 0 0 0 0 0 0 0 

Tâlhărie 0 2 2 0 0 0 -2 

Viol 1 0 1 0 0 0 -1 

Prostituţie 0 0 0 0 0 0 0 
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Şantaj 2 0 2 2 0 2 0 

Ucidere din culpă 0 1 1 2 1 3 +2 

OUG 195/2002 art.79 al.1 20 0 20 19 0 19 -1 

Legea nr.8/1996 6 0 6 1 0 1 -5 

Înşelăciune 5 9 5 6 0 6 +1 

Dare de mită 0 0 0 0 0 0 0 

Luare de mită 0 0 0 0 0 0 0 

Legea nr.241/2005 1 0 1 11 0 11 10 

Legea nr.87/1994 0 0 0 0 0 0 0 

Legea nr.84/1998 0 0 0 0 0 0 0 

Delapidare 0 0 0 0 0 0 0 

Trafic de influenţă 0 0 0 0 0 0 0 

Legea nr.78/2000 0 0 0 0 0 0 0 

Altele 120 1 121 81 15 96 -27 

TOTAL: 212 67 279 119 54 245 -34 
         
 2.Infracţiuni constatate. 

 
În perioada analizată s-a începută urmărirea penală pentru 143 infracţiuni (+22) 

faţă  de primele  3 luni ale anului 2009.  
Pe formaţiuni:  Biroul de Investigaţii Criminale 109 (+24), Biroul de Poliţie Rurală 

12 (-2) infracţiuni, Biroul Poliţiei Rutiere 22 (0). 
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Rata criminalităţii în ceea ce priveşte infracţiunile constatate la nivelul Poliţiei 

mun. Târnăveni este de 529,6  infracţiuni la 100.000 de mii de locuitori. 
 Pe genuri ,situaţia se prezintă astfel: 
-  infracţiunile de natură economico-financiară au scăzut de la 12 la 5 (-7) 
-  infracţiunile de natură judiciară au crescut  de la 68 la 102 (+34) 
- infracţiunile de altă natură au scăzut la  41 la 36 (-5). 

 
 
       3.Infracţiuni soluţionate. 

 
- 160  faţă de 121 infracţiuni în aceeaşi perioadă a anului precedent (+39).  
Pe formaţiuni :Biroul de Investigaţii Criminale 111 (+20), Biroul de Poliţie Rurală 

18 (+6) infracţiuni, Biroul Poliţiei Rutiere 21 (+3). 
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Rata criminalităţii  infracţiunilor soluţionate  este de 595,5 infracţiuni la  100.000  
de locuitori. 

Din totalul celor 160 infracţiuni soluţionate,pe genuri de infracţiuni situaţia se 
prezintă astfel: 

-  infracţiunile de natură economico-financiară au crescut de la 7 în primele  
3luni   la 12   (+5). 

- infracţiunile de natură judiciară au crescut de la 44 la 65  (+21). 
- infracţiunile de altă natură au crescut de la 39 la  62 (+21). 
Faţă de primele 3 luni ale anului 2010 a crescut numărul persoanelor cercetate care 

au fost prinse în flagrant de la 54 la 69 (+15), a celor aflate în atenţia poliţiei  au  scăzut 
de la 15 la 11 (-4), iar numărul persoanelor reţinute sau arestate a crescut  cu 7 de la 3 la 
10.  
 

4.Cauze cu autori necunoscuţi: 
 
 La începutul perioadei, au existat un număr de 441 cauze, au fost înregistrate 54 şi 

soluţionate prin identificarea autorilor 36 (67%)  din  care 6 aflate în evidenţa pasivă 
rămânând în lucru  459( +18) . 

Pe  birouri , situaţia cauzelor cu autori necunoscuţi din evidenţa analizată, se 
prezintă astfel: 

 Biroul de investigaţii criminale:   existente 294 
                                                          Înregistrate 35 
                                                          Sol. 23 prin identificarea  autorilor  
                                                          Rămase 306 +  167 în ev . pasivă 
          
 
 
Schematic, dinamica cauzelor cu autori necunoscuţi la Poliţia Târnăveni şi posturile 

de poliţie arondate în evidenţa activă pentru perioada analizată, se prezintă conform 
tabelului următor: 

 
  2009 2010 Comparativ 

Înregistrate urban 
Biroul de investigaţii criminale 32 35 +3 

TOTAL: 32 35 +3 
             Soluţionate  urban 71,87% 65,71% -6,16% 
Biroul de investigaţii criminale 23 23 0 
TOTAL: 23 23 0 

Înregistrate rural 
Biroul de poliţie rurală 8 6 -2 
Posturi de poliţie 60 31 -29 
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TF 1 1 0 

TOTAL: 9 38 +29 
Soluţionate rural         75% 42,3% -23,4 

Biroul de poliţie rurală 6 1 -5 
Posturi de poliţie 36 15 -21 
TF 0 0 0 

TOTAL: 42 16         -26  
 

                  5 .Infracţiuni stradale sesizate: 
 
În primele 3 luni ale anului 2010, pe raza municipiului au fost comise 12 infracţiuni 

stradale, cu 2  mai  mult  decât în perioada similară a anului 2009. 
Infracţiunile stradale sunt repartizate astfel: 11 furturi(+1 ) şi un ultraj  ultraj contra 

bunelor  moravuri.(+1) 
Grafic, situaţia comparativă a infracţiunilor stradale se prezintă astfel: 

 
 

 
 

 
 

În perioada analizată  au fost aplicate  1380  sancţiuni în valoare de 99,8 mii lei, 
din care 1044  la regimul circulaţiei rutiere în valoare de 79,1 mii lei, 263 conform 

Legii 61/1991, 13 conform Legii 12/1990, 10 conform Legii 333/2003, şi 50 la alte acte 
normative. 

 
Pe linie de secretariat şi relaţii cu publicul, în perioada analizată au fost 

primite în audienţă un număr de 34 persoane, au fost înregistrate un număr de 39 petiţii 
din care 0 împotriva poliţiştilor şi au fost soluţionate 27. La data evaluării existau în curs 
de soluţionare un număr de 12 petiţii, din care 0 cu termenul de soluţionare prelungit. 
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De asemenea, activitatea de secretariat a mai constat în înregistrarea 406 
documente  şi a 52 mandate de aducere. 

În perioada analizată au fost eliberate la solicitarea cetăţenilor, un număr de 580 
certificate de cazier judiciar. 
 
 
          II.CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERATIVE ŞI INSTITUŢIONALE ÎN  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ŞI PROTECŢIA 
PATRIMONIULUI 

 
 

Pentru creşterea capacităţii operative şi instituţionale de prevenire şi combatere a 
criminalităţii, a fost monitorizat permanent sistemul de ordine şi siguranţă publică, 
vizând în principal eficientizarea serviciului poliţienesc prin suplimentarea cu efective a 
dispozitivelor, astfel  realizându-se  dispozitivul de ordine şi siguranţă publică   cu 
patrule mixte poliţişti –jandarmi . Deasemenea  în cadrul biroului rutier sunt realizate şi 
patrule mixte  cu poliţişti comunitari. 

Biroul de investigaţii criminale,  în cooperare cu celelalte birouri şi formaţiuni a 
acţionat pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură judiciară, desfăşurând 
în acest sens numeroase acţiuni, controale şi descinderi. Au fost intensificate de 
asemenea acţiunile în mediul urban şi rural, pe linia combaterii consumului exagerat de 
băuturi alcoolice, a consumului de alcool de către minori, a scandalurilor generatoare de 
violenţă şi a prostituţiei.  

Infracţiunile cu autori necunoscuţi înregistrate în perioada analizată sunt distribuite 
după cum urmează: 

 
- infracţiuni cu violenţă : 0 tâlhării ,0 violuri , 0 ucidere din culpă şi  28  

loviri si alte violente; 
- furturi: din locuinţe 5  fără mod de operare deosebit, 5 furturi din auto 

furturi din dependinţe 9,distrugeri 2, furturi din buzunare, poşete  6. 
La începutul perioadei au existat în lucru 68 lucrări penale cu autori cunoscuţi, s-au 

înregistrat 145, au fost soluţionate 159 şi au rămas în lucru 54. 
Ofiţerii desemnaţi cu cercetarea penală au soluţionat 84 cauze penale, din care 

61 cu propunere de trimitere în judecată şi 7 cu propunere de scoatere de sub urmărire 
penală, 16 cu propunere scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea sancţiunii 
administrative,1  cu alte soluţii si 4 cu NUP. 

Au fost efectuate un număr de 4 extinderi ,au fost arestaţi un număr  de 4 învinuiţi 
şi au fost reţinute 8 persoane. 

În ceea ce priveşte mandatele de executare a pedepsei închisorii, la începutul 
perioadei au existat în lucru 9 mandate. În cursul perioadei s-au înregistrat 3 mandate  de 
executare a pedepsei închisorii. Au fost executate 1 mandate prin încarcerare şi au rămas 
în lucru 11, toate mandatele de executare a pedepsei închisorii  privind un număr de 10 
persoane ,fiind date in urmărire. 
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Lucrătorii biroului au desfăşurat activităţi de supraveghere judiciară faţă de 4 
persoane faţă de care instanţele de judecată au dispus măsura preventivă a interzicerii 
părăsirii localităţii sau tarii.  

Alte activităţi operative desfăşurate de lucrătorii biroului s-au concretizat în 3 
deplasări la penitenciare din judeţ şi judeţele limitrofe, 7 deplasări la arestul IPJ Mureş, 
9 escorte cu persoane arestate sau condamnate şi 4 comisii rogatorii. 

Lucrătorii Biroului de investigaţii criminale au cercetat şi audiat un număr de peste 
220 persoane, 29 cercetări la faţa locului şi 3 reconstituiri. 

 
II.ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ŞI A SIGURANŢEI 

CETĂŢEANULUI 
 

 
 
 Creşterea siguranţei cetăteanului prin asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă 
publică pe teritoriul municipiului Târnăveni şi pe raza comunelor arondate se realizează 
de către Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban şi respectiv Biroul de Ordine 
Publică pentru Mediul Rural, iar pe timpul desfăşurării adunărilor, întrunirilor şi 
manifestaţiilor publice, de către cele două birouri împreună cu structurile specializate ale 
jandarmeriei. 
 
1 .  BIROUL DE ORDINE PUBLICĂ PENTRU MEDIUL URBAN :  
 
         În perioada analizată la nivelul biroului s-au organizat şi desfăşurat 45 acţiuni 
punctuale şi 2 razii parţiale cu ocazia pieţelor săptămânale , a târgurilor de animale, 
manifestări comemorative sau cultural sportive în baza situaţiei operative din zonă şi a 
dispoziţiilor eşaloanelor superioare, fiind aplicate un număr de 421 sancţiuni 
contravenţionale.   

              
       Compartimentul de siguranţă publică şi patrulare: - îşi desfăşoară activitatea în 
două sectoare de siguranţă publică, Agenţii de siguranţă publică au executat  servicii de 
patrulare pedestră şi auto, pe timp de zi şi de noapte conform planificării, ocazie cu care 
au efectuat 2516 controale, au constatat 44 infracţiuni flagrante cu 79 făptuitori şi au 
aplicat 380 sancţiuni contravenţionale, din care  264 la Legea 61/91, 18 la Legea 
12/1990, 35 la OUG 97/2005, 3 la Legea 333/2003 , 60 la O.U.G 195/2002. Au depistat 
252 persoane  din care 190 -cerşetori şi vagabonzi şi 62 minori lipsiţi de supraveghere. 
În această perioadă  au soluţiont 46 petiţii,sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor, au 
executat 53 mandate  de aducere şi au efectuat 43 activităţi de identificare pe linia 
evidenţei populaţiei şi au verificat 60 restanţieri. 
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           În primele 3 luni ale anului 2010 agenţii de siguranţă publică şi patrulare au 
ridicat în vederea suspendării 9 permis de conducere, au reţinut 4 certificate de 
înmatriculare şi au înmânat 292 citaţii procedurale. 
 

Compartimentul poliţie de proximitate: – este încadrat cu un agent de poliţie, 
populaţia municipiului Târnăveni ridicându-se la cifra de 27650 locuitori. Activitatea 
agentului de proximitate s-a axat în mod prioritar pe cunoaşterea populaţiei, crearea unui 
raport natural de încredere între populaţie şi poliţie, realizarea unui parteneriat cu 
cetăţenii, autorităţi publice locale, unităţi şcolare, biserică, medii de afaceri, organizaţii 
non-guvernamentale, având drept scop rezolvarea problemelor cu impact direct asupra 
vieţii sociale, crearea unui climat de siguranţă civică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

În perioada analizată lucrătorul a constatat 4 infracţiuni în flagrant, a aplicat 17 
sancţiuni contravenţionale,  a soluţionat 21 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor, a participat 
la 9  şedinţe cu părinţii în scoli şi a desfăşurat 60 activităţi preventive în unităţile de 
învăţământ, a consiliat 35 persoane, a identificat 11 familii cu potenţial de risc 
conflictual pe care le-a monitorizat, a participat la 23 şedinţe ale asociaţiilor de 
proprietari, a desfăşurat 4 acţiuni în comun cu unităţile de ocrotire a minorului şi a 
înmânat 71 cărţi de alegător. A  desfăşurat 121 activităţi de mediatizare  din care 12 prin 
mass media, în care a fost reflectată activitatea poliţiei mun. Târnăveni şi situaţia 
operativă de pe raza municipiului şi a posturilor de poliţie arondate. 
        
 
         Compartimentul sisteme de securitate are încadrată o singură funcţie de agent. 
În perioada analizată acesta a desfăşurat următoarele activităţi :                                
        -   a organizat 23 de acţiuni punctuale ; 
        -   a efectuat  45  controale la sistemele de pază din care: 
                                                   -12 controale de fond 
                                                   -18 controale tematice  
                                                   -15 controale inopinate 
        -  a efectuat 12 şedinţe de instruire cu personalul de pază;  
       -  a efectuat verificari pentru avizarea a 3 planuri de pază, a verificat  şi instruit 12 
persoane  pentru a fi încadrate  ca agenţi pază, cu privire la respectarea prevederilor 
Legii 333/2003 şi a efectuat activităţi conform Planurilor de acţiune aflate în derulare, în 
colaborare cu unităţi specializate ;                 
        -  a aplicat un număr de 24 sancţiuni contravenţionale; 
        -  a  constatat 8  infracţiuni  flagrante; 
        -  a soluţionat 2 petiţii;   
         - a ţinut şi condus zilnic evidenţele conform dispoziţii nr.422/2006 ,înaintând SOP 
Mureş  1 propunere de retragere atestatului de agent pază; 
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III.CREŞTEREA FLUENŢEI CIRCULAŢIEI ŞI A SIGURANŢEI 
RUTIERE PE DRUMURILE PUBLICE 

 

 
 
Pentru activitatea de supraveghere, îndrumare şi control a traficului rutier, în 

perioada analizată lucrătorii biroului au executat un număr de 66 acţiuni, în cadrul 
cărora au constatat un număr de 25 infracţiuni, din care 21 la regimul circulaţiei rutiere 
şi 4 de altă natură. 

Cu ocazia acţiunilor şi controalelor efectuate în trafic, au aplicat 1007 sancţiuni 
contravenţionale, din care 3084 pentru depăşirea vitezei legale, 312 pentru nefolosirea 
centurii de siguranţă, 254 sancţiuni contravenţionale pietonilor, 89 bicicliştilor 
,conducătorilor de mopede si căruţaşilor. Au fost ridicate în vederea suspendării 
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 68 permise, din care 9 pentru 
consum de alcool, iar ca urmare a defecţiunilor sau altor nereguli constatate, au fost 
reţinute temporar 39 certificate de înmatriculare. 

În perioada analizată, pe raza municipiului s-au produs un număr de 26 accidente 
uşoare, soldate  doar cu avarierea vehiculelor implicate nefiind rănită uşor nici o     
persoană, raportat la aceeaşi perioadă din 2009 când s-au produs 60 accidente uşoare 
soldate cu rănirea uşoară a 4 persoane.În cadrul activităţii de prevenire, au fost 
difuzate prin mass-media articole de presă, au fost acordate interviuri posturilor de 
televiziune locale, precum şi postului local Radio-Poliglot, au fost organizate acţiuni la 
care au participat reprezentanţii presei audio-vizuale, toate vizând aspecte ale circulaţiei 
rutiere, recomandări şi informări adresate participanţilor la trafic, mediatizarea 
aspectelor pozitive din activitatea poliţiei rutiere.  Raportat la perioada similară a anului 
precedent activităţile preventive şi cele de constatare au cunoscut o creştere 
semnificativă.    Astfel, pe raza municipiului Târnăveni în perioada analizată  s-a 
produs 1  accident grav soldat cu o persoană decedată  , iar în perioada similară a 
anului precedent când a fost înregistrat tot un 1 accident grav de circulaţie soldate cu 
o  persoană decedată . Pe raza comunelor arondate, s-a produs 1 accident grav, 
soldat cu o persoană decedată , iar în  anul 2009 s-a produs tot un 1 accident grav 
soldat  cu o persoană rănită grav.Analizând procentual cifrele redate mai sus raportat 
la primele 3 luni din 2009, pe raza de competenţă a Poliţiei Târnăveni, numărul 
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accidentelor grave a rămas constant, a persoanelor decedate a crescut de la 1 la 2 
persoane decedata şi a celor grav rănite a scăzut de la 1  la 0 persoane. 

1 1
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COMUNE ARONDATE

2009

2010

 
     
                        V.   BIROUL DE ORDINE PUBLICĂ RURALĂ. 

 
 

 
În primele 3 luni ale anului 2009, lucrătorii biroului au desfăşurat în 

principal următoarele activităţi: 
- Au fost organizate şi executate un număr de 21 acţiuni şi controale cu diferite 

teme (ordine publică, prevenirea faptelor cu violenţă, braconaj piscicol şi 
cinegetic, delicte silvice, etc.), cu această ocazie constatându-se un număr de 8 
infracţiuni în flagrant şi au fost aplicate 427 sancţiuni contravenţionale; 
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2009
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- Au fost executate 12 cercetări la faţa locului în cazul comiterii unor infracţiuni 
date în competenţă; 

- S-a intervenit la 22 evenimente sesizate prin SNUAU 112 şi la 71 evenimente 
sesizate prin alte modalităţi; 

- În cadrul activităţilor specifice, lucrătorii biroului împreună cu cei ai posturilor 
de poliţie arondate, s-a reuşit identificarea şi reţinerea unui număr de 2 
condamnaţi care posedau mandat de executare a închisorii. 

- Au fost executate activităţi specifice în cazul dispariţiei ori plecării voluntare 
de la domiciliu a 3 persoane, dintre care 2 minori; 

Pe linie de siguranţă publică, au fost organizate şi executate 21 acţiuni  pentru 
menţinerea  ordinii şi liniştii publice la manifestări culturale, religioase, festivaluri, ori 
târguri tradiţionale. Au fost verificate şi soluţionate un număr de 2 petiţii şi sesizări ale 
cetăţenilor şi au fost verificate   6  de planuri de pază; Au fost executate 42 activităţi de 
patrulare pe raza comunelor arondate, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte şi au 
fost aplanate un număr de 18 stări conflictuale; 

                   

              VVIIII..PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE  CCOOOORRDDOONNAATTEE  AALLEE  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIILLOORR  VVIIIITTOOAARREE  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  uurrmmăăttooaarree  aaccttiivviittăăţţiillee  ccee  uurrmmeeaazzăă  aa  ffii  ddeessffăăşşuurraattee  ddee  ccăăttrree  ppoolliiţţiişşttiiii  
ddiinn  ccaaddrruull  PPoolliiţţiieeii  MMuunn..TTâârrnnăăvveennii  vvoorr  ffii  oorriieennttaattee  ccuu  pprreeccăăddeerree  îînn  uurrmmăăttooaarreellee  ddiirreeccţţiiii::  

    ÎÎnn  ddoommeenniiuull  ccooooppeerrăărriiii  iinntteerr--iinnssttiittuuţţiioonnaallee  

��    CCoonnssoolliiddaarreeaa  ppaarrtteenneerriiaattuulluuii  ccuu  CCoonnssiilliiiillee  llooccaallee  ddee  ppee  rraazzaa  ddee  ccoommppeetteennţţăă,,  
îînn  vveeddeerreeaa  ssuussţţiinneerriiii  ffiinnaanncciiaarree  aa  pprrooiieecctteelloorr  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  ccrriimmiinnaalliittăăţţiiii  ;;  

��    DDeezzvvoollttaarreeaa  rreellaaţţiiiilloorr  ddee  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  aauuttoorriittăăţţiillee  ppuubblliiccee  llooccaallee,,  aattââtt  ddiinn  
mmeeddiiuull  uurrbbaann,,  ccââtt  şşii  ddiinn  mmeeddiiuull  rruurraall,,  îînn  sseennssuull  ssuussţţiinneerriiii  ffiinnaanncciiaarree  şşii  llooggiissttiiccee  aa  
aaccţţiiuunniilloorr  îînn  ddoommeenniiuull  ssiigguurraannţţeeii  cceettăăţţeeaannuulluuii  ;;  

��  EExxttiinnddeerreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  pprreevveenniirree  îînnddeeoosseebbii  îînn  mmeeddiiuull  rruurraall  îînn  vveeddeerreeaa  
rreedduucceerriiii  ffaapptteelloorr  aannttiissoocciiaallee..  

��  EExxeeccuuttaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  pprreevvăăzziittee  iinn  PPllaannuurriillee  ddee  ccoollaabboorraarree  ccuu  cceellee  şşaappttee  
uunniittăăţţii  şşccoollaarree  îînn  aannuull  şşccoollaarr  22000099--22001100  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeşşttee  ddeelliiccvveennţţaa  şşccoollaarrăă..    

  ÎÎnn  ddoommeenniiuull  oorrddiinniiii  ppuubblliiccee  

��    IInniiţţiieerreeaa  şşii  ddeerruullaarreeaa,,  îînn  ccooooppeerraarree  ccuu  ssoocciieettaatteeaa  cciivviillăă  şşii  aallttee  ssttrruuccttuurrii  ccuu  
aattrriibbuuţţiiii  îînn  ddoommeenniiuull  ssiigguurraannţţeeii  ppuubblliiccee,,  ddee  pprrooggrraammee  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa  şşii  rreedduucceerreeaa  
ccrriimmiinnaalliittăăţţiiii  ccoommiissee  ccuu  vviioolleennţţăă,,  aavvâânndd  ccaa  oobbiieeccttiivv  ccrreeşştteerreeaa  ggrraadduulluuii  ddee  ssiigguurraannţţăă  
ssttrraaddaallăă;;  

��    DDeezzvvoollttaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  ppaattrruullaarree  iinntteerr--ccoommuunnaall  îînn  mmeeddiiuull  rruurraall,,  ppeennttrruu  
iinntteerrvveennţţiiaa  mmaaii  eeffiicciieennttăă  llaa  eevveenniimmeennttee;;  

��  RReedduucceerreeaa  vviiccttiimmiizzăărriiii  ppaarrttiicciippaannţţiilloorr  llaa  ttrraaffiiccuull  rruuttiieerr;;  
��  CCooooppeerraarreeaa  ccaarree  eexxiissttăă  llaa  nniivveelluull  mmuunniicciippiiuulluuii    îînnttrree  ffoorrţţeellee  ddee  oorrddiinnee  şşii  

aauuttoorriittăăţţiillee  llooccaallee  ccaattaalloogghheeaazzăă  mmuunniicciippiiuull  TTâârrnnăăvveennii  ccaa  ffiiiinndd  uunn  mmuunniicciippiiuu  ffăărrăă  
pprroobblleemmee  ddeeoosseebbiittee..  
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 Pe raza noastră de competenţă au fost identificate ca priorităţi locale furturile 
din gospodării,din autoturisme şi de pe platforma societăţilor Carbid şi Bicapa,faţă de 
care se desfăşoară activităţi  preventive şi proactive pentru identificarea autorilor şi 
reducerea acestor genuri de fapte. 
 În perioada analizată  au fost  desfăşurate activităţi  în cadrul  proiectului 
parteneriat pentru prevenirea criminalităţii la nivelul municipiului Târnăveni ,-
ÎMPREUNĂ PENTRU SIGURANŢA TA -  încheiat cu Primăria Târnăveni  şi 
primăriile  de pe raza comunelor subordonate. 
 În cadrul  capitolului delincvenţă juvenilă  cu sprijinul Primăriei mun.Târnăveni 
şi a parohiilor religioase   zilnic se acordă o masă caldă unui număr de 16 minori cu 
vârste de până la 14 ani selectaţi pe criterii sociale  pentru  introducerea acestora în 
mediul şcolar  şi renunţarea la  actele de cerşetorie şi săvârşirea de fapte antisociale. 
 Periodic comanda  a intervenit în şedinţele de consiliu  prezentând informări cu 
privire la situaţia operativă  şi activităţile desfăşurate de către poliţie. S-au încheiat  
planurile de cooperare  privind asigurarea climatului de siguranţă  publică în incinta şi în 
zona adiacentă unităţilor de învăţământ în anul şcolar  2009-2010. 
  Programele pe care le avem în derulate  sunt menite să regleze  fluxul social şi 
aici amintim:Proiectul pentru prevenirea delincvenţei juvenile,Proiectul de colaborare cu 
Partida Romilor, Proiectul de colaborare cu Poliţia comunitară urmănd ca în perioada 
următore sa fie continuat şi Protocolul de colaborare cu  Poliţia Mun.Mediaş. 
             Managerul unităţii relaţionează cu cetăţenii pe pagina de internet a 
Mun.Tîrnăveni in cadrul rubricii Audienţe On-Line unde pîna în prezent au fost realizate 
peste 200 postări.   
                                 

 VIII.CONCLUZII ŞI CONSIDERAŢII FINALE 
         

Pe scurt, considerăm că în această perioadă poliţia a reuşit să facă faţă încercărilor 
la care a fost supusă, suntem conştienţi că ne aşteaptă vremuri mai deosebite , acestea 
fiind şi pe seama  crizei economice  mondiale, cu repercusiuni  naţionale şi în sistemul 
nostru .   

Rămâne o prioritate  perfecţionarea pregătirii profesionale şi întărirea  stării de 
disciplină a colectivului pentru buna îndeplinire a obiectivelor propuse. 

 
 

                                        ŞEFUL  POLIŢIEI MUN. TÂRNĂVENI, 
                  Comisar de poliţie  

GRAMA ALEXANDRU MARCEL 
 
 
























