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           MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

                 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE  JUDEŢEAN  MUREŞ 
 

 

 

PROIECT 

 

 „POLIŢIE- AUTORITĂŢI  LOCALE  
SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT” 

 
 Într-o lume în care cuvântul de ordine este globalizarea, interdependenţele 
dintre instituţii fac necesară comunicarea în vederea atingerii unor scopuri a căror 
finalitate prezintă efect benefic pentru toţi membrii societăţii.     

 
I. PREMISE 
 

Colaborarea cu autorităţile publice judeţene şi locale presupune realizarea unei 
comunicări constante în vederea conştientizării reprezentanţilor acestora, cu privire la principalii 
factori generatori de criminalitate, specifici zonei, şi legislaţia care incriminează comiterea 
acestora.         

Autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate 
juridică, constituită pe lângă Consiliul judeţean Mureş, sprijină prin activitatea sa instituţiile 
implicate în derularerea prezentului proiect, respectiv reprezentarea şi promovarea intereselor 
comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. 

 
Este de remarcat că, menţinerea unui climat de siguranţă necesar desfăşurării unei vieţi 

normale pentru comunitate  în general, şi cetăţean în special,  nu este o responsabilitate care 
aparţine în exclusivitate instituţiei poliţieneşti. Un rol deloc neglijabil, în realizarea acesteia,  
revine autorităţilor publice judeţene şi locale, instituţiilor cu rol în formarea morală a persoanei 
şi nu în ultimul rând, cetăţenilor înşişi. Conştientizarea acestui rol, prin cunoaşterea factorilor ce 
generează fenomenul infracţional specific judeţului şi , în principiu, a aspectelor esenţiale ale 
legislaţiei penale şi contravenţionale, se poate realiza în cadrul relaţiilor de colaborare 
promovate de Poliţia Română.    

 
Acest Proiect vizează  consolidarea unui parteneriat bazat pe încredere şi transparenţă 

între consiliile locale şi poliţie, în scopul îmbunătăţirii furnizării serviciilor publice de interes local 
privind: 
    1. educaţia; 
    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
    3. sănătatea; 
    4. cultura; 
    5. tineretul; 
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    6. sportul; 
    7. ordinea publică; 
    8. situaţiile de urgenţă; 
    9. protecţia şi refacerea mediului; 
    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, 
a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 
    11. dezvoltarea urbană; 
    12. evidenţa persoanelor; 
    13. podurile şi drumurile publice; 
    14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, 
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 
    15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 
    16. activităţile de administraţie social-comunitară; 
    17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale sau în administrarea sa; 
    18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale;   şi a altor  servicii publice stabilite prin lege care potrivit Legii 
administraţiei publice locale trebuie gestionate de către consiliile locale.    

 
Fundamentarea juridică a unui parteneriat între poliţie şi administraţia publică locală are 

la bază conţinutul Legii 215/2001 (Legea administraţiei publice locale, art. 36 unde se 
precizează, : „Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale . 
Alin (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 
    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 
Alin (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local  
Alin (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local;” 

 
Alte acte normative care responsabilizează autorităţile publice locale şi care necesită 

cooperare cu alte autorităţi inclusiv poliţia sunt:  
 
• Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 
• Ordonanţa de urgenţă   Nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 
• Hotărârea guvernului   Nr. 31 din 22 decembrie 2008 pentru acordarea încrederii 

Guvernului pentru Programul de guvernare 2009 – 2012. 
• Hotărâre   Nr. 1040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

ordine publică 2010 – 2013. 
• Hotărâre   Nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică 
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• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei 
persoanelor.  

• Ordonanţă de urgenţă   Nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

• Legea   Nr. 47 din  8 martie 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială. 
• Legea   Nr. 270 din  7 noiembrie 2008 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice. 
• Legea   Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
• Legea   Nr. 363 din  7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 
urgenţă. 

• Ordonanţa de urgenţă   Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului. 
 

  
II. SCOP 

 
 Creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciului poliţienesc în acord cu aşteptările cetăţenilor. 
 

III. NECESITATE 
 

 
În urma evaluării Programelor parteneriale derulate în anii anteriori, au rezultat o serie 

de aspecte preponderent pozitive, care demonstrează eficienţa parteneriatului dintre poliţie şi 
autorităţile publice locale şi implicit necesitatea continuării acestui tip de colaborare în anii 
următori. 

 
În situaţia actuală, restructurările de personal în instituţii private sau publice, inflaţia, 

reducerea salariilor sau  îngheţarea lor vor conduce la situaţia ca, în plan individual, o parte 
dintre români să fie nevoiţi să se confrunte cu o serie de presiuni economice şi psihologice: 
grija banilor, a dificultăţii achitării datoriilor la instituţiile bancare, lipsa locurilor de muncă, 
presiunile de acoperire a nevoilor familiei, chiar comportamente disperate (sinucideri, furturi, 
omoruri etc.). 

 
În urma analizei opiniei unor specialişti se poate aprecia faptul că, cel puţin din punct de 

vedere teoretic, există o legătură între perioada de criză şi creşterea infracţionalităţii, în special 
a criminalităţii generate de sărăcie: „putem să estimăm că rata infracţionalităţii generată de 
sărăcie, adică de satisfacerea acelor nevoi de subzistenţă, va creşte ... probabil criza 
economică va conduce la un tip particular de criminalitate – cea de subzistenţă, care include 
infracţiunile generate de sărăcie, de marginalizare, şi acestea pot fi de la furturi mărunte până 
la infracţiuni extrem de violente." 

 
Rezultă că prevenirea criminalităţii şi rezolvarea problemelor de siguranţă publică nu 

poate fi lăsată doar în sarcina poliţiei, eradicarea fenomenelor sociale negative necesită un 
efort comun, aceste probleme depinzând de colaborarea a numeroase organisme, grupuri şi 
indivizi din afara serviciilor poliţieneşti care, acţionând conjugat, pot oferi cetăţenilor un nivel 
sporit de siguranţă. 
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IV. OBIECTIVE 

 
- Creşterea flexibilităţii organizaţionale şi îmbunătăţirea managementului resurselor 

existente. 
- Creşterea nivelului de ordine şi siguranţă publică.  
- Optimizarea raporturilor între instituţiile şi autorităţile ce contribuie la asigurarea 

climatului de ordine şi siguranţă civică. 
- Îmbunătăţirea serviciilor publice, inclusiv a serviciului poliţienesc prin creşterea 

operativităţii în intervenţia şi soluţionarea problemelor cetăţenilor. 
- Creşterea nivelului de încredere al populaţiei în poliţie şi celelalte autorităţi, reflectat 

în sondajele de opinie. 
- Reducerea nivelului criminalităţii şi în special a infracţionalităţii de natură judiciară. 
- Reducerea gradului de victimizare a cetăţenilor, inclusiv a numărului de victime ale 

accidentelor de circulaţie rutieră. 
- Direcţionarea permanentă a resurselor umane şi logistice în funcţie de priorităţile 

identificate la nivel local. 
 

 
V. PARTICIPANŢI 
 

Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Mureş cu structurile din subordine. 
Consiliile Locale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Mureş, care înţeleg să 

realizeze acţiuni comune în parteneriat cu poliţia.  
 

 
VI. RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

 
1. Autoritatea locală se angajează la: 

 
- Îmbunătăţirea comunicării dintre factorii administraţiei publice şi reprezentanţii poliţiei  

prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricăreia dintre părţi, ori de câte ori 
situaţia o impune; 

- Adoptarea unor hotărâri de interes local în vederea întăririi climatului de ordine şi 
siguranţă civică; 

- Implicarea serviciilor de asistenţă socială în protejarea categoriilor de persoane cu 
grad ridicat de vulnerabilitate (în special minori – atât ca victime, cât şi ca autori 
potenţiali de fapte ilegale); 

- Promovarea acţiunilor parteneriale şi atragerea la colaborare în cadrul acestuia a 
altor colaboratori; 

- Sprijin pentru completarea suportului  logistic prin: alocarea de carburant  pentru 
autovehiculele folosite în cadrul acţiunilor comune desfăşurate; întreţinerea, 
repararea mijloacelor de transport şi a imobilelor/spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi pentru realizarea obiectivelor stabilite in cadrul proiectului; etc.  
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Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş se angajează la: 
 
- Îmbunătăţirea comunicării dintre reprezentanţii poliţiei şi factorii administraţiei publice 

locale prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricăreia dintre părţi, ori de 
câte ori situaţia o impune; 

- Îmbunătăţirea sistemului  de intervenţie la evenimente în vederea reducerii timpului 
de reacţie şi creşterea performanţei dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică. 

- Eficientizarea şi intensificarea activităţii de patrulare pe teritoriul localităţilor urbane şi 
rurale şi asigurarea prezenţei în teren a elementului poliţienesc 24 de ore din 24.  

- Derularea unor campanii de informare în scop preventiv în rândul persoanelor, ţinte 
predilecte ale infractorilor; 

- Analizarea situaţiei operative în vederea identificării cauzelor şi condiţiilor 
favorizatoare producerii fenomenului infracţional, precum şi a zonelor cu risc ridicat, 
în vederea direcţionării optime a resurselor disponibile; 

 
VII.  EVALUARE 

 
Evaluarea rezultatelor se va realiza ori de câte ori este necesar şi cel puţin 

semestrial.  La solicitare, un exemplar al materialului va putea fi prezentat în şedinţa Consiliului 
local de către un reprezentant al Poliţiei. 

 

 

 

 
ŞEFUL INSPECTORATULUI 

Chestor de poliţie 
PESCARI VALENTIN 


























































































































