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I.

Raport privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Satu Mare pe anul 2006

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, care funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean, a fost înfiinţată prin Legea nr.218/2002
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în scopul
asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din judeţ şi asigurării unui
climat de siguranţă şi securitate publică.
Potrivit normelor legale, Autoritatea teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în
plen şi în comisii de lucru.
În anul 2006, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare s-a întrunit în 12 şedinţe
în plen, principalele activităţi concretizându-se în :
A) Întocmirea şi aprobarea
Planului strategic pe anul 2006, în baza principalelor
obiective stabilite la nivel local, la începutul anului 2006, de Inspectoratul de Poliţie al judeţului
Satu Mare şi anume:
- creşterea capacităţii operative şi instituţionale în prevenirea şi combaterea violenţei şi
protecţia patrimoniului
- asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului
- creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere pe drumurile publice
- combaterea criminalităţii economico-financiare
- creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul combaterii traficului de
droguri
- eficientizarea măsurilor de combatere a cerşetoriei şi prostituţiei
şi a indicatorilor de performanţă minimali stabiliţi la începutul anului 2006 în colaborare cu Comisia
de planificare stabilire şi evaluare a indicatorilor minimali de performanţă a ATOP Satu Mare,
concretizaţi în:
- reducerea cu 20% a faptelor comise cu mare violenţă, respectiv a infracţiunilor de omor,
tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte, viol şi tâlhărie urmate de moartea victimei,
vătămare corporală gravă şi pruncucidere;
- creşterea cu 10% a constatărilor pe linie de Criminalitate economico-financiară, cu accent
deosebit pe Legea nr.241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legea
nr. 141/1997, a infracţiunilor comise la regimul vamal, Legea nr. 82/1991, Legea
contabilităţii, Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, Legea
nr.78/2000 pentru prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
- reducerea cu 15% a infracţionalităţii stradale sesizate, respectiv a tâlhăriilor, furturilor din
auto, ultraj contra bunelor moravuri, ultraj, furturi din societăţi comerciale, furturi din
buzunare, furturi auto;
- intensificarea activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli, precum şi a celor desfăşurate de
Poliţia de proximitate prin organizarea de şedinţe de pregătire antiinfracţională a populaţiei ;
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- reducerea cu 15% a numărului accidentelor grave precum şi creşterea cu 10% a
sancţiunilor contravenţionale aplicate la infracţiunile comise pe linie de circulaţie rutieră ;
- în activitatea de cercetare penală şi finalitate judiciară: creşterea cu 10% a operativităţii
în soluţionarea cauzelor penale aflate în lucru, reducerea cu 5% a restituirilor şi
schimbărilor de soluţii dispuse de procurori în cauzele finalizate de poliţişti, creşterea cu 3%
a fermităţii faţă de persoanele cercetate în cauzele aflate în lucru.
B) Analiza informărilor trimestriale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanţă
minimali, comparativ cu perioadele similare ale anului 2005, informări elaborate de Comisia de
planificare stabilire şi evaluare a indicatorilor minimali de performanţă a ATOP Satu Mare.
C) Analizele rapoartelor trimestriale ale activităţii şi eficienţei muncii Inspectoratului
de Poliţie al judeţului Satu Mare.
D) Analize privind respectarea prevederilor Legii nr.333/2002 relative la asigurarea pazei
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor pe raza judeţului.
E) Analize lunare ale activităţilor depuse de lucrătorii Inspectoratului de Poliţie al judeţului
Satu Mare în vederea scăderii infracţionalităţii în rândul tinerilor, măsuri concretizate în
intensificarea controalelor ale sistemelor de pază la unităţile de învăţământ, suplimentarea
efectivelor de ordine publică în aceste zone, în activităţi educativ-preventive ale poliţiştilor de
proximitate în şcoli, incluzând participări la şedinţe cu cadrele didactice, părinţii, acţiuni în localurile
comerciale din zona unităţilor de învăţământ în vederea depistării elevilor care consumă alcool,
tutun, organizarea de patrulări în aceste zone în vederea preîntâmpinării faptelor de încălcare a
ordinii şi siguranţei civice(în colaborare cu efectivele de jandarmi şi celor ale poliţiei comunitare).
F) Întruniri periodice organizate de membrii ATOP cu reprezentanţii comunităţilor rurale de
pe raza judeţului care au reliefat o serie de probleme majore cu care aceştia se confruntă din care
enumerăm:
- furturi de animale şi produse agricole din mediul rural în special;
- delicte în silvicultură;
- treceri ilegale ale frontierei de stat;
- încălcarea dreptului de proprietate (fraude în livezi, în mod special)
- sustragerea semnelor de circulaţie montate în diferite zone şi pe diferite trasee;
- spaţii insuficiente sau inexistente pentru desfăşurarea activităţilor de menţinere a ordinii şi
liniştii publice la nivel rural;
- necunoaşterea numărului persoanelor care au trecut ilegal frontiera;
- paza insuficientă a fondului forestier;
- infracţiuni legate de fondul forestier;
- infracţiuni de braconaj;
- probleme cu aplicarea prevederilor cuprinse în Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
- necesitatea nominalizării la nivel local al unui reprezentant al rromilor în localităţile cu un
procent ridicat al populaţiei de această etnie în relaţiile cu organele administraţiei locale şi
cele ale poliţiei;
- deficit de cadre şi de asemenea deficit pe plan logistic la nivelul posturilor poliţiei rurale,
deficit de mijloace de transport, lipsa de combustibil;
- probleme la nivelul primăriilor referitor la lucrările de curăţire a şanţurilor;
- deplasare haotică a turmelor de animale pe drumurile naţionale şi judeţene;
- probleme relative la iluminatul public la nivel comunal;
- probleme cauzate de degradarea stării drumurilor şi podurilor din cauza subfinanţării;
- etc.
G) Întruniri periodice organizate de membrii ATOP cu reprezentanţii comunităţii municipiului
Satu Mare, care şi-au exprimat nemulţumirea vizavi de felul în care se asigură ordinea în municipiu
şi anume:
- circulaţia cu bicicletele, motoretele şi motocicletele are loc pe trotuare, indiferent dacă
este zonă centrală sau cartier;
- autoturismele sunt parcate pe trotuare atât în centrul cât şi în zonele periferice ale
municipiului;
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- cerşetorii acţionează la semafoare pe majoritatea arterelor principale ale municipiului;
- nu se respectă programul de circulaţie al autobuselor;
- în pieţe cântarele fiind plasate în spatele mărfii, comercianţii înşeală iar Oficiul pentru
Protecţia Consumatorilor nu-şi face datoria în măsură suficientă.
H) Preocupări a avut A.T.O.P. Satu Mare în luarea de măsuri de prevenire şi combatere a
fenomenului prostituţiei în special în zona centrală a municipiului Satu Mare .
I) O acţiune importantă a A.T.O.P. Satu Mare a fost, în vara anului 2006 verificarea
respectării prevederilor legale în vigoare relative la preîntâmpinarea eventualelor accidente,
protecţia şi securitatea cetăţenilor, de către administratorii (autorităţi publice locale şi/sau agenţi
economici) ştrandurilor şi zonelor naturale amenajate/utilizate pentru îmbăiere cu sprijinul unei
comisii mixte formate din reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii de control în domeniu şi anume :
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Gl.Bg. Ioniţă Borşan” Satu Mare, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare, Autoritatea de Sănătate Publică, Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare, Agenţia de Protecţie a Mediului Satu Mare, Direcţia Apelor SomeşTisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
J) A.T.O.P. Satu Mare, fiind un organism fără personalitate juridică, deci nedispunând de
un buget propriu, a acţionat în sensul recomandării includerii în bugetul Consiliului Judeţean Satu
Mare pentru anul 2006, a unor sume necesare, în special, desfăşurării activităţii Inspectoratului
de Poliţie al judeţului Satu Mare .
K) În cursul anului 2006, A.T.O.P. Satu Mare a încheiat două protocoale de colaborare şi
anume:
- Protocol de colaborare cu Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi, având ca
obiectiv principal cooperarea în vederea realizării şi continuării campaniei naţionale de
conştientizare a comunităţii cu privire la instituţia ATOP;
- Protocol de cooperare şi parteneriat între Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Satu
Mare şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare.

HOTĂRÂRI – Recomandări
emise de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare
în anul 2006
În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare,
în anul 2006 a emis 10 hotărâri-recomandări şi anume :
1. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare privind măsurile de
prevenire şi combatere a fenomenului prostituţiei în zona centrală a municipiului
Satu Mare
2. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare privind aprobarea
„Informării asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în limitele
indicatorilor minimali de performanţă pe trimestrul I al anului 2006”
3. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare privind aprobarea
Planului Strategic pentru anul 2006 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare
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4. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare cuprinzând
recomandarea A.T.O.P. privind includerea în bugetul rectificat al Consiliului
Judeţean Satu Mare pentru anul 2006, a unor sume necesare desfăşurării
activităţii Inspectoratului de Poliţie al judeţului Satu Mare
5. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare cuprinzând
recomandarea A.T.O.P. privind alocarea, de către Primăria municipiului Satu
Mare, la prima rectificare de buget, a sumei de 8.000 lei pentru amenajarea şi
dotarea spaţiilor de primire a publicului la sediul Poliţiei municipiului Satu Mare
6. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare cuprinzând
recomandarea A.T.O.P. privind asigurarea de către fiecare primărie comunală,
din fonduri proprii, a contravalorii unui rezervor de benzină (50 l), destinată
mijloacelor de transport ale postului de poliţie rurală
7. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare privind aprobarea
„Informării asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în limitele
indicatorilor minimali de performanţă pe semestrul I al anului 2006”
8. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare privind nominalizarea
până la 21 August 2006, de către instituţiile implicate, a câte unui reprezentant,
în vederea constituirii unei comisii mixte de control, la nivel judeţean, în scopul
verificării modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare pentru
protecţia şi securitatea cetăţenilor, de către autorităţile publice locale şi/sau
agenţii economici care au în administrare „zone naturale amenajate şi/sau
utilizate pentru îmbăiere”
9. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare privind verificarea
respectării prevederilor legale în vigoare relative la preîntâmpinarea eventualelor
accidente, protecţia şi securitatea cetăţenilor, de către administratorii (autorităţi
publice locale şi/sau agenţi economici) ştrandurilor şi zonelor naturale
amenajate pentru îmbăiere
10. Hotărârea cuprinzând recomandarea A.T.O.P Satu Mare privind aprobarea
„Informării asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în limitele
indicatorilor minimali de performanţă pe primele 9 luni ale anului 2006”

Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii a analizat :
- activitatea instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin a persoanelor aflate în
situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate, fiind puse în discuţie materiale prezentate de de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare;
- modul de soluţionare a petiţiilor
adresate Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Satu Mare de către cetăţenii judeţului referitor la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului .
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a îndicatorilor de performanţă
minimali a analizat :
- eficienţa serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii prin prisma încadrării în limitele indicatorilor minimali de performanţă, trimestrial, pe
anul 2006;
A elaborat împreună cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie :
- măsuri pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice atât în mediul urban cât şi în cel
rural pe tot parcursul anului 2006, concretizate în întâlniri periodice organizate pe zone ale
judeţului, cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi ai lucrătorilor Inspectoratului Judeţean de
Poliţie din mediul urban şi rural ;
- măsuri pentru menţinerea unui climat de siguranţă în traficul rutier în sezonul rece şi
cel estival;
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- măsuri pentru prevenirea evenimentelor nedorite în preajma sărbătorilor de paşte,
sărbătoririi zilelor municipiilor, oraşelor comunelor judeţului, sărbătorilor de iarnă ;
- măsuri de prevenire şi combatere a efectelor inundaţiilor prin implicarea autorităţilor
locale şi instituţiilor de resort, în efectuarea de lucrări de consolidări, îndiguiri, reparaţii maluri şi
poduri, decolmatare a şanţurilor şi podeţelor;
- măsuri de asigurare a unor sume necesare dotării cu mijloace specifice de intervenţie în
caz de calamitate, a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă .

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi
drepturile omului şi-a concretizat activitatea în :

- organizarea
unei campanii de sensibilizare a autorităţilor publice locale în
însuşirea şi aplicarea prevederilor legale cu privire la asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţiei persoanelor ;
întărirea colaborării cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi participarea la întâlniri cu
reprezentanţii conducerii unităţilor de învăţământ de pe raza judeţului, în scopul luării de măsuri
comune pentru reducerea gradului de victimizare în rândul minorilor şi de implicare a acestora în
comiterea de infracţiuni ;
- în baza rapoartelor periodice elaborate de lucrătorii Inspectoratului Judeţean de Poliţie,
analizarea şi propunerea de măsuri relative la reducerea fenomenului infracţional în domeniul
violenţei intrafamiliale;
- în baza rapoartelor periodice elaborate de lucrătorii Inspectoratului Judeţean de
Poliţie, analizarea şi propunerea de măsuri relative la desfăşurarea de acţiuni pe linia prevenirii şi
combaterii cerşetoriei, vagabondajului, a prostituţiei şi proxenetismului în mediul urban;
-identificarea modalităţilor de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii
publice şi pentru protejarea bunurilor.

II.

Raport privind activitatea Inspectoratului Judeţean
de Poliţie Satu Mare pe anul 2006

Rezultatele activităţii Inspectoratului de Poliţie al judeţului Satu Mare din anul 2006 pun în
evidenţă capacitatea de mobilizare instituţional pentru a răspunde priorităţilor de integrare
europeană, în paralel cu asigurarea unor servicii de calitate cetăţeanului şi contracararea eficientă
a criminalităţii.
Activităţile realizate au fost orientate şi prioritizate de documentele programatice la nivel
naţional şi ministerial şi recomandările pe care experţii Uniunii Europene le-au enunţat pe
parcursul misiunilor de peer-review.
Principalele documente de planificare şi orientare strategică a dezvoltării instituţionale au
fost Strategia de modernizare a Poliţiei Române pentru perioada 2004-2007, Programul de
guvernare şi Strategia sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 2004-2006
şi Planul de Guvernare, precum şi multiplele recomandări ale experţilor europeni realizate cu
ocazia monitorizărilor realizate pe parcursul anilor 2004-2006.
Caracteristica principală a acestei perioade de reformă a sectorului public o reprezintă
reconfigurarea poziţiei instituţiei poliţieneşti în spaţiul public al instituţiilor statului, în vederea oferirii
la parametrii ridicaţi a unui serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi nevoile comunităţii.

Priorităţi instituţionale urmărite prin management
•
•
•
•

promovarea unui management proactiv al activităţilor operative, de anticipare a
fenomenului criminal, de prevenire a acestuia şi reducerea focalizării managementului de
componenta reactivă a activităţii poliţieneşti;
atitudine şi acţiunebazate pe principiile solicitudinii şi respectului faţă de cetăţean, fermităţii,
incoruptibilităţii şi transparenţei activităţilor;
implementarea conducerii muncii de poliţie pe baza informaţiilor;
dezvoltarea culturii organizaţionale;
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•
•
•
•

cristalizarea componentelor de management consultativ şi management operativ care oferă
priorităţi şi responsabilităţi clare nivelelor de management ale instituţiei;
creşterea numărului de poliţişti care acţionează în stradă;
instrumentarea cazuisticii pe baza antreprizei criminale;
axarea activităţilor de constatare şi soluţionare pe calitatea actelor de procedură şi
complexitatea cauzelor, urmate de o finalitate concretă a investigaţiei.

Managementul resurselor financiar-logistice
Activitatea desfăşurată în domeniul financiar-logistic a urmărit creşterea capacităţii
operaţionale.
În cadrul procesului de modernizare a mijloacelor tehnico-materiale şi de interenţie,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare i-au fost repartizate 84 autoturisme Dacia Logan
prin leasing financiar.
Necesitatea unui suport financiar-logistic, apt să susţină diversitatea acţiunilor poliţieneşti, a
impus şi în această perioadă aplicarea unei gândiri manageriale economice coerente, distribuirea
disponibilităţilor pretizând raportarea la limitele resurselor alocate, în vederea realizării scopurilor şi
obiectivelor urmărite.
În cursul anului 2006 au fost amenajate şi modernizate trei săli de aşteptare şi primire a
publicului la Poliţia Municipiului Satu Mare, Serviciul Poliţiei Rutiere şi la Direcţia Judeţeană a
Arhivelor Naţionale Satu Mare.
Sala de aşteptare de la sediul Poliţiei municipiului Satu Mare a fost dotată cu mobilier nou
în valoare de 2.850 RON.
Au fost atrase fonduri de la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (20.000 RON) care au
permis achiziţionarea şi montarea unei bariere la punctul de control acces destinat autovehiculelor
precum şi achitarea lucrărilor de reparaţii şi revizii tehnice la autovehicule din import aflate în
dotarea inspectoratului. Consiliul Judeţean Satu mare a donat 3 calculatoare care s-au dovedit
utile în desfăşurarea activităţii în anul 2006.

Managementul resurselor IT
Măsurile realizate în vederea îmbunătăţirii sistemului IT şi a fluxului comunicaţional
au fost:
• elaborarea proiectului informatic privind dispeceratul electronic al Serviciului de Comunicaţii
şi Informatică în scopul creării unei baze de date privind intervenţiile specialiştilor serviciului
în vederea remedierii eventualelor disfuncţionalităţi IT şi de comunicaţii;
• reproiectarea site-ului intranet şi internet al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare
în vederea îmbunătăţirii fluxului informaţional;
• conectarea la şistemul videoconferinţă;
• conectarea la sistemul informatic e-learning;
• instalarea unor echipamente care au permis creşterea traficului de convorbiri telefonice şi
reducerea costurilor acestora;
• modernizarea sistemului de comunicaţii radio prin reconfigurarea reţelei.

Managementul capitalului social
Activitatea compartimentului de informare şi relaţii publice a fost guvernată de
principiile transparenţei şi echidistanţei, apreciindu-se că imaginea unei organizaţii trebuie să fie
considerată ca făcând parte din patrimoniul acesteia.
Politica de relaţii publice s-a desfăşurat în conformitate cu Strategia de Modernizare a
Poliţiei Române în negocierile cu Uniunea Europeană şi pentru transpunerea în practică a
obiectivului „Implementarea şi dezvoltarea unui sistem modern de relaţii publice”.
Activităţile
pe linia relaţiilor publice a respectat prevederile Strategiei
„Marketingul imaginii publice a Poliţiei Române”, a planului de acţiuni pentru implementarea
acesteia.
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În cursul lunii noiembrie s-a ridicat, în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare, bustul lui Alexandru Ioan Cuza, iar dezvelirea a avut loc la 1 Decembrie 2006, cu
prilejul Zilei Naţionale a României.

Cooperarea internaţională
Relaţiile de cooperare internaţională ale inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare au
fost direcţionate în funcţie de priorităţile Poliţiei române, în contextul integrării europene şi al noilor
evoluţii ale criminalităţii în zonă.
Şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare a participat, alături de şefii
Inspectoratelor de Poliţie Harghita, Bihor, Arad şi Timiş la patru seminarii sub egida TAIEX (Oficiul
pentru asistenţă tehnică şi schimb de informaţii ) în localitatea Debrecen din Ungaria.
În baza Memorandumului de Înţelegere dintre România şi Olanda, reprezentanţi ai
Inspectoratului de poliţie al Judeţului Satu Mare, au participat, alături de reprezenţanţi ai
Inspectoratului General al Poliţiei Române, ai Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Bihor, Arad şi
Timiş la întâlniri cu experţii olandezi în cadrul proiectului „Siguranţa integrală în marile oraşe”, atât
în Olanda cât şi în ţară.
În cursul lunii septembrie 2006, întâlnirea a avut loc la Satu Mare, fiind organizat seminarul
cu tema „Protecţia victimelor”, la care au participat 3 experţi olandezi şi colegi din cadrul celor 3
inspectorate susmenţionate.
În cadrul colaborării internaţionale, la iniţiativa conducerii Inspectoratului Judeţean de
Poliţie, în luna decembrie, la Satu Mare, s-a desfăşurat seminarul „Prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere”, seminar care a avut ca obiect eficienţizarea activităţii de cooperare în
domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere şi elaborarea unui plan de activităţi
comune pentru anul 2007, la care, alături de poliţiştii sătmăreni a participat şi o delegaţie a
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Szabalcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.

Cooperarea interinstituţională
Luând în considerare domeniile prioritare pentru procesul de integrare, în anul 2006,
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare a pus un accent deosebit pe dezvoltarea canalelor
proprii de comunicare intrainstituţională, interinstituţională şi cu societatea civilă. S-a colaborat
benefic cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,
Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Arhivele Statului,
cu unităţile Ministerului Public, Ministerul Justiţiei, cu Serviciul Român de informaţii şi Ministerul
Apărării Naţionale.
Cooperarea responsabilă cu Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă, Brigada de
Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul
Judeţean al Poliţiei de frontieră a contribuit la consolidarea climatului de siguranţă civică, acţionând
în slujba cetăţeanului.

Combaterea criminalităţii
În cursul anului 2006 efectivele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare au început
urmărirea penală în 5007 (-3,54%) infracţiuni, cele descoperite în flagrant crescând cu 31,89%. Din
totalul infracţiunilor constatate, 1191(-8,94%) sunt de natură economico-financiară, 2243(-1,53%)
judiciare şi 1573(-2%) de altă natură.
După mediul comiterii, din totalul infracţiunilor constatate, 62,69% au fost înregistrate în
mediul urban iar 37,31% în mediul rural.
S-au propus şi
înaintat Parchetelor soluţii legale pentru un număr de 4021 infracţiuni
(-9,88%), 960 (-37,66%) fiind de natură economico-financiară, 1326 (-13,89%) judiciare şi 1735
(+6,67%) de altă natură.

Rezultate obţinute în combaterea marii criminalităţi
Pe parcursul anului 2006, sub directa supraveghere şi îndrumare a Parchetului, s-au
desfăşurat activităţi de constatare şi cercetare penală privind comiterea a 160 infracţiuni, la
săvârşirea cărora au participat 73 persoane. Din totalul acestor infracţiuni, 56 constituie trafic ilicit
de droguri, 8 trafic de persoane, 2 spălare de bani, 14 nerespectarea regimului materiilor
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explozive, 15 nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi 34 falsificare de monede sau alte
valori.

Infracţiuni grave comise cu violenţă
Anul 2006 a fost marcat de un trend ascendent al infracţiunilor grave comise cu violenţă,
ponderea cea mai ridicată înregistrând-o omorurile cu un procent de 52,17%, urmate de vătămări
corporale grave cu un procent de 39,13%.
Este de subliniat faptul că în cursul anului 2006 nu s-au înregistrat omoruri la comandă,
pentru reglare de conturi sau săvârşite cu arme de foc.
Omorurile comise de autori necunoscuţi cresc de la 2 fapte în 2005 la 5 în 2006, în urma
investigaţiilor efectuate reuşindu-se soluţionarea acestora. Procentul de identificare a autoriloriniţial necunoscuţi – a infracţiunilor grave comise cu violenţă este de 80,7% faţă de 71,4% în 2005.

Criminalitatea economico-financiară
Eforturile întreprinse în vederea combaterii criminalităţii economico-financiare s-au
concretizat în constatarea, în anul 2006, a unui număr de 1191 fraude de natură economicofinanciară comise de 838 (+14%) învinuiţi sau inculpaţi, ceea ce reprezintă 23,87% din totalul de
5007 infeacţiuni descoperite de poliţia sătmăreană. Statistica rezultatelor pe linia constatării
infracţiunilor de natură economico-financiară prevăzute de Codul penal, relevă următoarea
structură : 223 înşelăciuni, 34 infracţiuni de delapidare, 27 abuz în serviciu, 6 neglijenţe în serviciu,
383 infracţiuni de fals.
Combaterea ilegalităţilor privind sustragerea unor importante resurse financiare de la
bugetul general consolitat de stat, ca urmare a exacerbării practicilor evazioniste, materializate în
neplata obligaţiilor fiscale şi vamale, a costituit una din priorităţile majore în această perioadă. Au
fost constatate la Legea nr.87/1994 şi Legea nr.241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale un
număr de 82 infracţiuni, di care 5 complexe, fiind soluţionate în acelaşi timp 108 infracţiuni din care
7 complexe, cu un prejudiciu total de peste 2.187 mii RON.
Au fost desfăşurate acţiuni multiple pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor economice
ilegale, existente în domeniul dreptului de proprietate intelectuală, a fenomenului de piraterie
audio-video, reuşindu-se constatarea a 266 şi soluţionarea a 70 infracţiuni la Legea nr.8/1996, fiind
cercetate 272 persoane.
Au fost constatate 11 infracţiuni la Codul Vamal şi 5 infracţiuni privind nerespectarea
dispoziţiilor privind operaţiunile de import-export.
Abordarea infracţionalităţii din sfera corupţiei s-a focalizat pe ilegalităţile apărute în
derularea unor acţiuni de privatizare frauduloasă a societăţilor comerciale la care statul este
acţionar sau cu ocazia unor tranzacţii comerciale cu bunuri aparţinând instituţiilor publice,
acordarea de credite bancare sau de subvenţii cu încălcarea legii, fiind descoperite 69 infracţiuni
de corupţie şi soluţionate 77.

Criminalitatea contra patrimoniului
Criminalitatea contra patrimoniului se constituie ca fiind cea mai importantă grupă de
infracţiuni. Cu un procent de 46,47% din totalul infracţionalităţii constatate, protejarea patrimoniului
se constituie ca o prioritate pentru poliţia sătmăreană.
Din totalul de 2327 de fapte penale, 78,12% reprezintă furturi, 8,07% sunt înşelăciuni,
5,58% distrugeri, 2,23% tâlhării, 1,46% delapidări iar 4,54% alte infracţiuni.
Analiza infracţiunilor din această categorie scoate în evidenţă trendul ascendent al
infracţiunilor de tâlhărie care cresc de la 38 la 52%.
Deşi furturile scad de la 1955 la 1818, constatăm o creştere semnificativă a furturilor din
buzunare, poşete sau genţi cu 82% în 2006 comparativ cu anul 2005.

Evoluţia faptelor comise de autori necunoscuţi
La începutul anului 2006 se aflau în lucru 5160 fapte comise de autori necunoscuţi, au fost
înregistrate 2385 (-19,59%) şi soluţionate 1637 (+11,43%). Prin identificarea autorilor s-a reuşit
rezolvarea a 67,14% din totalul celor soluţionate.
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Se impune o intensificare a activităţilor în vederea identificării autorilor în cayul celor 5915
fapte rămase în lucru, ai căror autori sunt încă necunoscuţi şi să se recupereze prejudiciul cauzat,
deoarece impactul asupra cetăţenilor este unul major.

Criminalitatea stradală
În cursul anului 2006, infracţionalitatea stradală a înregistrat o scădere de 29,86%, fiind
constatate 498 infracţiuni, ceea ce denotă un proces în activităţile de prevenire desfăşurate de
efectivele inspectoratului, precum şi de conştientizare a societăţii civile. Ponderea o constituie
furturile cu 428 fapte (cu 35% mai puţine decât anul precedent) şi tâlhăriile cu 36(+38).

Criminalitatea juvenilă
În ceea ce priveşte criminalitatea juvenilă observăm scăderea cu 6% a numărului
infractorilor minori şi cu 8% a tinerilor cu vârsta între 18 şi 30 ani. Numărul infractorilor minori se
reduce în mediul urban, de la 185 la 131, dar, în schimb, creşte în mediul rural de la 138 la 172, cu
un procent de 24,63%.
Din analiza infracţiunilor sesizate care au fost comise în şcoli şi în afara acestora, în care
au fost implicaţi şi elevi se observă că un procent aproximativ de 45,45% au fost săvârşite în
şcolile generale, 22,73% în liceee şi 31,82% în alte instituţii de învăţământ.

Managementul activităţilor investigative
Activitatea de investigare penală desfăşurată a urmărit realizarea obiectivului general
prevăzut în Strategia de Modernizare a Poliţiei Române pentru perioada 2004-2007, respectiv
realizarea cooperării judiciare integrate în materie penală.
În plan sectorial s-a acţionat în următoarele direcţii : creşterea eficienţei, operativităţii şi
calităţii în activitatea de cercetare penală, concomitent cu respectarea tuturor drepturilor şi
garanţiilor procesuale ; întărirea cooperării instituţionale şi internaţionale pentru documentarea
întregii activităţi infracţionale a persoanelor cercetate ; eficientizarea parteneriatului cu unităţile de
parchet; asigurarea regimului legal şi îmbunătăţirea condiţiilor generale de detenţie preventivă.
S-au înregistrat progrese pe linia calităţii soluţionării, aspect ce se reflectă evident în
finalitatea judiciară şi indicatirii statistici înregistraţi, astfel din totalul de 14458 (+18) lucrări şi
dosare penale în lucru, au fost rezolvate 6436, cu 8,7% mai multe faţă de anul precedent. În 3587
(+12,6%) cauze a fost începută urmărirea penală iar 1379 (+7,73%) au fost înaintate procurorului
cu propunere de trimitere în judecată.
Au fost soluţionate cu 22,2% mai multe dosare penale complexe. Prejudiciul cauzat a fost
de 1892000 RON, faţă de 51% din acestea reuşindu-se luarea măsurilor asiguratorii.
Pe linie de arest preventiv s-au îmbunătăţit condiţiile de deţinere şi au fost luate măsuri
pentru respectarea întocmai a drepturilor persoanelor aflate în stare privată de libertate. Astfel a
fost asigurat dreptul la hrană, la echipament şi cazarmament personal, la convorbiri telefonice, la
corespondenţă şi informare, la petiţionare şi asistenţă medicală.

Prevenirea criminalităţii
Politica în domeniul prevenirii criminalităţii a fost orientată conform Noii Concepţii de
de
Prevenire a Criminalităţii şi fundamentată de priorităţile şi direcţiile de acţiune din Strategia
modernizare a Poliţiei Române şi din Planul de Măsuri Prioritare. Această politică a fost
concentrată pe trei mari direcţii de acţiune : promovarea siguranţei cetăţeanului, a comunităţii şi
respectiv a traficului rutier.
Principalele activităţi desfăşurate au vizat prevenirea infracţiunii de tâlhărie în cadrul
programului cadru „Siguranţa ta contează”, prevenirea şi combaterea violenţelor în unităţile de
învăţământ în cadrul programului „Să exmatriculăm violenţa”, prevenirea şi combaterea furturilor
de şi din autoturisme în cadrul programului „Autoturisme în siguranţă”.
Prevenirea producerii accidentelor rutiere, desfăşurată în cadrul programului „Stop
accidentelor-viaţa are prioritate”, a avut efectul scontat, numărul accidentelor rutiere cu consecinţe
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grave reducandu-se cu 46%, al persoanelor decedate cu 27%. al ranitilor grav cu 60% gi al ranitilor
u$or cu 36,8%.
Au fost organizate campanii de presa i n vederea reducerii victimizarii gi au fost real~zate
peste 7000 pliante cu con!inut informativ-preventiv, inclusiv pentru cetatenii straini.

Promovarea siguranfei - Siguranfa traficului rutier
Evaluarea finala a rezultatelor ,,Programului partenerial de prevenire $i combatere a
accidentelor rutiere a relevat indeplinirea $i chiar depagirea obiectivului propus, materializat prin
reducerea sernnificativa a nurnarului accidentelor rutiere grave, acestea scazand de la 82 i n anul
2005 la 60 (-25%) in anul2006.
A c e l a ~trend
i
i l cunoagte $i nurn3rul ranitilor grav, care scade de la49 la 34 (-30,62%) $I cel
al persoanelor decedate de la 34 la 31 (-8,83).
Pe fondul cornbaterii cu ferrnitate a infractionalitatii din zona drumurilor publice, au fost
constatate cu 757 (+14,17%) infractiuni la regirnul circulatiei, fiind solutionate 772 (+34%).
Sporirea intransigen!ei f a p de cei care cornit abateri la siguranta traficului este evidentiat*
de retinerea a 1941 perrnise de conducere $i constatarea a 68568 contraven!ii.

Polifia d e proxirnitate ~i siguranfa comunitafii
Pentru eficientizarea activitS!ii de mentinere a ordinii publice, i n cursui anului 2006 s-a
actionat pentru transpunerea i n p r a c t i d a obiectivelor $i rnasurilor stabilite in Strategia M.A.I. de
realizare a ordinii $i siguran!ei publice pentru cregterea siguran!ei ceta!eanului gi prevenirea
crirninalit3tii stradale, in Strategia de modernizare a politiei de ordine publica pentru perioada
2005-2007 actualizata $i i n Programul 1.G.P.R "Siguranta cetiteanului, a institutiilor statului,
apgrarea avutului privat $i public, respectarea ordinii gi linigtii publice".
In cursul anului 2006 s-au avut i n vedere ca principale obiective apropierea poiitiei de
cornunitate, cre~tereagradului de responsabilitate a pili!igtilor, reducerea tirnpului de reactie la
evenirnentele semnalate, cregterea gradului de preggtire profesionala.
Pentru asigurarea operativitatii gi eficien!ei activitatilor desfagurate la declan~areaac!iunii
,,NBvodulnau fost atrase i n parteneriat societatile de taxirnetrie de pe raza municipiului Satu Mare.
Cu ocazia testelor efectuate s-a dernonstrat utilitatea cooper8rii.h cadrul Prograrnului de
irnplernentare a conceptului poli!iei de proxirnitate, la nivelul judetului au fost desfa~uratecursuri de
analizg tradi!ionalA la care au participat 70 politigti din sisternul de ordine publica, 17 fiind cadre cu
func!ii de cornand*.
Au fost dernarate cursurile de perfectionare a pregatirii agen!ilor de siguranp din rnediul
urban gi rural, fiind efectuate 13 module la care au participat 190 de agenti de siguranta publics
atat din rnediul urban d t $i din rnediul rural.

