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I.

Raport privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Satu Mare pe anul 2007

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu prevederile Hotărârii nr.787/2002 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, în
interesul comunităţii, având ca principale obiective, atât asigurarea bunei desfăşurări a activităţii
poliţieneşti şi sporirea eficienţei serviciului poliţienesc din judeţ, cât şi reprezentarea şi promovarea
intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
În anul 2007, A.T.O.P. Satu Mare a emis un număr de 8 Hotărâri-Recomandări privind:
♦ aprobarea Planului Strategic al A.T.O.P. Satu Mare pe anul 2007;
♦ aprobarea informărilor asupra eficienţei activităţii serviciului poliţienesc şi a nivelului de
asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în limitele
indicatorilor minimali de performanţă pe trim. I, sem.I, primele 9 luni ale anului 2007;
♦ aprobarea raportului anual ATOP Satu Mare privind eficienţa activităţii poliţieneşti;
♦ dotarea, de către primării a posturilor de poliţie rurale cu calculatoare electronice
performante, până la sfârşitul anului 2007;
♦ recomandarea de identificare de către Consiliul Judeţean Satu Mare, a unei locaţii şi
asocierea cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, în vederea înfiinţării unei
secţii de poliţie pe malul stâng al Someşului în municipiul Satu Mare.
Principalele activităţi desfăşurate de A.T.O.P. Satu Mare în anul 2007 sunt :
Întocmirea şi aprobarea Planului strategic pe anul 2007, în baza principalelor
obiective stabilite la nivel local, la începutul anului 2007, de Inspectoratul de Poliţie al
judeţului Satu Mare .
La începutul anului, cu consultarea permanentă a Conducerii Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Satu Mare, a fost elaborat „Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare pe anul 2007”.
Acesta a fost supus dezbaterii membrilor plenului şi apoi aprobării, constituind elementul
coordonator esenţial în activitatea depusă pe anul 2007.
Pe lângă „Obiectivele Naţionale” prioritare, identificate în programul de guvernare şi în
planul de activităţi al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Poliţiei Române, „Planul Strategic
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare pe anul 2007” cuprinde „Obiective de interes
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local”, stabilite de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Satu Mare, dintre care amintim:
♦ continuarea modernizării domeniului resurse umane, îndeosebi în planul pregătirii
profesionale ;
♦ intensificarea prevenirii şi combaterii corupţiei interne ;
♦ creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului ;
♦ îmbunătăţirea activităţii pe linia combaterii criminalităţii economico-financiare ;
♦ intensificarea colaborării cu poliţia de frontieră pe linia combaterii contrabandei ;
♦ reducerea criminalităţii judiciare, în special a celei comise cu violenţă ;
♦ creşterea prevenţiei şi combativităţii în trafic a efectivelor de poliţie prin manifestarea
unei exigenţe sporite pe linia aplicării noului cod rutier ;
♦ reducerea infracţionalităţii stradale ;
♦ creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul combaterii traficului de
droguri ;
♦ eficientizarea măsurilor de combatere a cerşetoriei şi prostituţiei ;
Stabilirea şi aprobarea indicatorilor
serviciul poliţienesc pe anul 2007

de

performanţă minimali

pentru

Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc pentru anul 2007 au
fost propuşi, stabiliţi, cuantificaţi procentual în comparaţie cu anul 2006, de Conducerea
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi de Comisia de planificare, stabilire şi evaluare
a indicatorilor de performanţă minimali a A.T.O.P. Satu Mare şi aprobaţi în plen de membrii
A.T.O.P.
Pentru anul 2007, aceştia sunt :
♦ reducerea cu 15% 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 15% 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 10% 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;
♦ în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe linie de poliţie rutieră, reducerea cu 5% a
numărului accidentelor grave precum şi creşterea cu 10% a sancţiunilor contravenţionale
aplicate la infracţiunile comise pe linie de circulaţie rutiere;
♦ 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, în contextul în care
structura de cercetare penală va fi reorganizată.
Informări trimestriale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanţă minimali,
în activitatea poliţiei, comparativ cu perioadele similare ale anului 2006, elaborate de
Comisia de planificare stabilire şi evaluare a indicatorilor minimali de performanţă a ATOP
Satu Mare
La sfârşitul fiecărui trimestru, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, transmite
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică un raport privind activitatea desfăşurată.
În baza acestuia, trimestrial, Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de
performanţă minimali a A.T.O.P. Satu Mare, luând în considerare indicatorii de performanţă
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minimali stabiliţi pentru anul în curs, elaborează o lucrare analitică vizând încadrarea activităţilor
cuantificabile în limitele propuse şi anume:
♦ rezultatele obţinute în combaterea marii criminalităţi (infracţiuni grave comise cu violenţă,
criminalitatea economico-financiară, criminalitatea contra patrimoniului ;
♦ evoluţia faptelor comise de autori necunoscuţi ;
♦ rezultatele obţinute în combaterea fenomenului de mică criminalitate (criminalitatea
stradală, criminalitatea juvenilă, managementul activităţilor investigative) ;
♦ prevenirea criminalităţii ;
♦ promovarea siguranţei (siguranţa traficului rutier, poliţia de proximitate, siguranţa
comunităţii ) ;
♦ progresele înregistrate în desfăşurarea activităţii de lucrătorii Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Satu Mare în perioada analizată ;
♦ dezvoltarea instituţională ;
♦ optimizarea resurselor instituţionale (managementul resurselor umane, managementul
resurselor financiar-logistice, managementul resurselor IT, managementul capitalului
social);
♦ cooperarea (cooperarea instituţională, cooperarea interinstituţională).
La această dată, Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Satu Mare, nu a prezentat încă,
A.T.O.P. Satu Mare, „Raportul de activitate pe anul 2007”.
După prezentarea materialului şi analizarea datelor conţinute, având în vedere indicatorii
de performanţă stabiliţi pentru anul 2007, de A.T.O.P. Satu Mare, raportul privind eficienţa
activităţii I.P.J.S.M. pe anul 2007 va fi anexat prezentului raport.
Întruniri periodice organizate de membrii ATOP cu reprezentanţii comunităţilor rurale
de pe raza judeţului
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a depus eforturi susţinute în organizarea de
consultări cu membrii comunităţilor locale de pe raza judeţului în vederea cunoaşterii problemelor
cu care se confruntă aceştia.
În luna Martie 2007, a fost organizată o întâlnire cu primarii, şefii de post şi alţi membri ai
comunităţii din oraşul Ardud, comunele Apa, Acâş, Beltiug, Bârsău, Călineşti Oaş, Crucişor,
Culciu, Homoroade, Oraşu Nou, Păuleşti, Pomi, Socond, Valea Vinului, Viile Satu Mare.
În luna Mai 2007 s-a organizat o întâlnire cu reprezentanţii comunităţilor din oraşul
Negreşti, comunele Batarci, Bixad, Călineşti Oaş, Cămârzana, Certeze, Gherţa Mică, Oraşu Nou,
Tarna Mare, Târşolţ, Turţ, Vama.
În luna Septembrie 2007 a fost programată întâlnirea cu reprezentanţii municipiului Carei şi
ale comunelor Berveni, Cămin, Căpleni, Craidorolţ, Căuaş, Ciumeşti, Foieni, Moftin, Petreşti,
Pişcolt, Sanislău, Tiream, Urziceni.
Întâlnirile periodice organizate de membrii ATOP cu reprezentanţii comunităţilor rurale de
pe raza judeţului au scos în evidenţă 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 ; deficit de cadre şi de asemenea deficit pe plan logistic la nivelul posturilor poliţiei
rurale;
♦ deficit de mijloace de transport ;
♦ probleme la nivelul primăriilor referitor la lucrările de curăţire a şanţurilor ;

3

♦
♦
♦
♦

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.

Întruniri periodice organizate de membrii ATOP cu reprezentanţii comunităţii
municipiului Satu Mare
Întrunirile periodice organizate de membrii ATOP cu reprezentanţii comunităţii municipiului
Satu Mare, au scos în evidenţă nemulţumirile acestora 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 ; cerşetorii acţionează la semafoare pe majoritatea arterelor principale ale
municipiului ;
♦ nu se respectă programul de circulaţie al autobuzelor ;
♦ în pieţe cântarele fiind plasate în spatele mărfii, comercianţii înşală clienţii iar reprezentanţii,
în municipiu ai Autorităţii Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor nu-şi face datoria în
măsură suficientă.
Dezbateri legate de situaţia circulaţiei rutiere în municipiile şi oraşele judeţului Satu
Mare, propuneri, soluţii viabile pentru fluidizarea traficului rutier
Găsirea de metode, nu foarte costisitoare, de descongestionare a străzilor oraşelor
judeţului, în special ale municipiului Satu Mare, în aşa fel încât circulaţia , în special la orele de
vârf, să se fluidizeze pe cât posibil, a stat în atenţia membrilor ATOP Satu Mare în repetate
rânduri, pe tot parcursul anului 2007.
În acest sens au fost invitaţi să participe la dezbateri reprezentanţi ai Comisiei de Circulaţie,
ai Poliţiei Rutiere din oraşele şi municipiile judeţului.
Problemele semnalate au fost acelea ale :
♦ arterelor de circulaţie şi străzilor - înguste, ocupate de spaţii verzi neutilizate şi blocate,
sensuri giratorii insuficiente, semaforizare învechită, lipsa podurilor şi a centurii îndeosebi în
municipiul Satu Mare;
♦ parcărilor -spaţii de parcare amplasate perpendicular sau oblic de direcţia de mers, spaţiile
moderne de parcare lipsesc cu desăvârşire, parcarea se face haotic, pe trotuare şi pe
domeniul privat, fără a se percepe taxă de parcare;
♦ inexistenţei unei „morale de circulaţie” - nerespectarea regulilor de circulaţie de către o
parte din taximetrişti, de cei care conduc autovehicule de tonaj mare, de cei cei care potsăşi permită acest lucru, lipsa supravegherii şi controlului din partea organelor abilitate,
eliberarea cu uşurinţă a carnetelor de conducere, ceea ce atrage după sine perturbaţii în
trafic.
S-a ajuns la concluzia că este imperios necesară regândirea sistemului de circulaţie,
etapizarea soluţiilor preconizate în funcţie de posibilităţi (imediat, cu costuri minime, fără proiecte şi
studii costisitoare, pe termen scurt 1-3 ani, cu costuri care pot fi suportate de bugetul în curs, pe
termen lung 3-10 ani, cu costuri din surse extrabugetare, guvernamentale, ale Uniunii Europene,
etc.) aplicarea fermă de către organele abilitate a regulilor de circulaţie, deschiderea unor
dezbateri publice, pentru idei şi propuneri de rezolvare şi găsirea unor surse de finanţare, altele
decât cele din buget.
Din dezbaterile care au avut loc cu reprezentanţii municipiului Satu Mare a rezultat că au
fost înregistrate realizări în domeniul descongestionării circulaţiei rutiere (s-a obţinut interdicţia
trecerii animalelor prin municipiu, semnalizare verde în intersecţii, camere video, drumul TIR-urilor
este deviat prin comuna Botiz) dar pentru străinii care tranzitează municipiul Satu Mare, este dificil
să se orienteze din cauza indicatoarelor proaste, nu există parcări afectate numai maşinilor mari.
Primăria municipiului Satu Mare neavând specialişti în domeniu, d-nul Viceprimar a propus
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efectuarea unor studii ample şi eficiente de cadre de specialitate, în baza cărora să se poată
raţionaliza circulaţia rutieră.
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, Serviciul Poliţiei Rutiere, a prezentat concret
un material privind propuneri pentru fluidizarea traficului rutier în municipiile şi judeţul Satu Mare şi
anume :
♦ realizarea a două centuri de ocolire a municipiului Satu Mare pentru traficul greu cât şi
pentru cel mic;
♦ construirea a două poduri peste râul Someş în cartierul Micro 16 şi 17;
♦ introducerea unor sensuri giratorii pe b-dul Henri Coandă intersecţie cu str.Corvinilor şi bdul Lucian Blaga intersecţie cu b-dul Independenţei;
♦ introducerea unor sisteme de încetinire a traficului rutier la toate trecerile pentru pietoni de
pe arterele intens circulate;
♦ amenajarea unor spaţii de parcare subterane şi etajate în special în zona centrală a
municipiului;
♦ extinderea unor spaţii de parcare subterane şi etajate în special în zona centrală a
municipiului;
♦ extinderea unor străzi cum ar fi : Prahova, Aleea Tisa, intrarea la Spitalul Judeţean şi
str.Gheorghe Lazăr.
Urmărirea aplicării măsurilor legale privind protecţia şi securitatea cetăţenilor în
ştranduri şi zone naturale amenajate/neamenajate pentru îmbăiere
O acţiune importantă a A.T.O.P. Satu Mare a fost demarată în vara anului 2006 urmărind
verificarea respectării prevederilor legale în vigoare în vederea preîntâmpinării eventualelor
accidente, protecţiei şi securităţii cetăţenilor, de către administratorii (autorităţi publice locale şi/sau
agenţi economici) ştrandurilor şi zonelor naturale amenajate/utilizate pentru îmbăiere.
A fost constituită o comisie mixtă formată 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 Someş-Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.În urma
controalelor, comisia a făcut recomandări în vederea pregătirii sezonului estival 2007 fiecărei
unităţi vizate.
Vizate au fost : zona de agrement balastiera Iojib, zona de agrement Călineşti-Oaş, zona
de agrement balastiera Apa, zona de agrement Mujdeni, Ştrandul Termal Tăşnad, Ştrandul
Mihăieni, Băi Termale Acâş.
Cu concursul reprezentanţilor instituţiilor susmenţionate, ATOP Satu Mare a urmărit, pas cu
pas,
modul în care ştrandurile şi zonele de agrement au aplicat propunerile de măsuri ale
comisiei mixte de verificare pentru sezonul estival 2007.
În ceea ce priveşte situaţia de la balastiera Apa, unde luciul de apă este în administrarea
primăriei, 70% din terenul înconjurător aparţine SC Mird SRL Negreşti Oaş au avut loc mai multe
întâlniri, s-a întocmit un protocol care urmează să fie semnat de reprezentantul S.C. Mird SRL
Negreşti Oaş şi primarul comunei Apa.
Solicitarea de informări de la instituţiile abilitate privind probleme create de caniculă
În acest scop au fost invitaţi reprezentanţi ai Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului Satu
Mare, care au prezentat informări privind problemele cu care s-a confruntat instituţia şi măsurile
care au fost luate pentru combaterea caniculei.
ATOP Satu Mare a fost informată de verificările unităţilor sanitare în vederea asigurării
stocurilor de materiale sanitare şi medicamente necesare, de dotările serviciilor de ambulanţă şi
împreună cu autorităţile locale şi alte organizaţii neguvernamentale care s-au implicat, de
organizarea punctelor stradale pentru asigurarea asistenţei sanitare şi apei potabile. Populaţia a
fost informată asupra măsurilor care trebuie luate în vederea prevenirii efectelor caniculei. Au fost
suplimentate stocurile de medicamente, materiale şi instrumente medicale şi personal sanitar,
punctele de prim ajutor, numărul ambulanţelor, a fost monitorizată calitata apei potabile distribuite
populaţiei în sistem centralizat urban şi rural.
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Acţiuni, în limita conferită de prevederile legale în vigoare, în vederea sprijinirii bunei
desfăşurări a activităţii poliţiei rurale
Prin Horărârea nr.6/2006, A.T.O.P. Satu Mare recomanda primăriilor alocarea, din bugetul
propriu, a contravalorii a 50 l benzină pentru postul de poliţie rural local.
În urma discuţiilor repetate, s-au găsit soluţii şi o situaţie statistică întocmită finele anului
2007 relevă faptul că toate primăriile din mediul rural acordă acest ajutor poliţiei comunale.
Demersuri, în limita conferită de prevederile legale în vigoare, în vederea asigurării
unei logistici corespunzătoare la nivelul poliţiilor rurale
Pentru a veni în sprijinul desfăşurării în condiţii cât mai bune a activităţii poliţiei rurale, în
şedinţa din 29 martie 2007, ATOP Satu Mare a emis Hotărârea – recomandare nr.4/2007, prin
care se propunea primăriilor, dotarea posturilor de poliţie cu un calculator electronic performant
(posibil a se conecta în reţea), până la sfârşitul anului 2007.
În şedinţa din 24 septembrie 2007, solicitând informaţii relativ la măsurile luate de primăriile
comunale în acest sens, s-a constatat că primăriile Acâş, Berveni, Călineşti Oaş, Cămin, Căuaş,
Certeze, Craidorolţ, Dorolţ, Hodod, Pişcolt, Săuca, Supur, Târşolţ, Vetiş s-au aliniat la
recomandările făcute de ATOP Satu Mare.
Analize periodice privind respectarea prevederilor Legii nr.333/2002 relative la
asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor pe raza judeţului
Prin intermediul corespondenţei asigurate de secretariatul executiv cu primăriile comunale,
ATOP a solicitat periodic situaţia privind asigurarea pazei obşteşti.
Ultima informare a fost prezentată în şedinţa din 24 septembrie 2007 rezultatul fiind : Agriş,
Andrid, Apa, Berveni, Botiz, Căpleni, Pişcolt, Porumbeşti, Turulung au paza asigurată prin personal
angajat al primăriei cu număr de angajaţi suficient pentru asigurarea turelor libere şi concediilor de
odihnă ; Acâş, Călineşti-Oaş, Cămârzana, Cămin, Certeze, Craidorolţ, Doba, Dorolţ, Foieni,
Medieşu Aurit, Micula, Odoreu, Petreşti, Pir, Pomi, Santău, Săcăşeni, Săuca, Tarna Mare,
Terebeşti, Tiream, Urziceni, Vama, Vetiş, Viile Satu Mare au paza asigurată prin personal angajat
al primăriei cu număr de angajaţi insuficient pentru asigurarea turelor libere şi concediilor de
odihnă; Halmeu, Supur, Târşolţ au paza asigurată prin serviciu înfiinţat la nivelul primăriei; Căuaş,
Moftin au paza asigurată prin societăţi specializate; Batarci (societăţi specializate de pază,
beneficiari ai Legii nr.416/2001), Cehal (angajaţi ai primăriei, beneficiari ai Legii nr.416/2001) au
paza asigurată prin modalităţi mixte; Beltiug, Bârsău, Bixad, Ciumeşti, Culciu, Hodod, Homoroade
nu au paza asigurată.
Informări făcute de reprezentanţii Autorităţii Judeţene pentru Protecţia
Consumatorului Satu Mare privind problemele cu care s-a confruntat populaţia atât la nivel
judeţean cât şi la nivel naţional
Autoritatea Judeţeană pentru Protecţia Consumatorului, face parte din Sistemul de alertă
rapid, constituit la nivelul judeţului din instituţii cu atribuţii în domeniu, cum ar fi Autoritatea de
Sănătate Publică Satu Mare, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţă a Alimentelor şi în cadrul
acestuia are o răspundere limitată, anume bunuri alimentare, nealimentare şi prestări servicii.
Reprezentanţii Autorităţii Judeţene pentru Protecţia Consumatorului au informat că în judeţ
nu s-au înregistrat suspiciuni/cazuri de botulism, s-au înregistrat fenomene de nonconformitate dar
nu de nesiguranţă alimentară şi, în urma controalelor efectuate, produse expirate sau condiţii de
depozitare necorespunzătoare.
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Informări lunare ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare cu privire la
rezultatele obţinute în aplicarea măsurilor stabilite în vederea asigurării ordinii şi siguranţei
civice în zona instituţiilor de învăţămînt
Fiecare şedinţă ATOP are pe ordinea de zi informări privind măsurile luate de lucrătorii de
poliţie pentru a asigura ordinea în zona instituţiilor de învăţământ.
Se dezbat probleme legate de
♦ acţiunile desfăşurate de lucrătorii poliţiei sătmărene vizând patrulări în zona unităţilor de
învăţământ în vederea preîntâmpinării unor fapte de încălcare a ordinii şi siguranţei civice ;
♦ depistarea elevilor care în timpul orelor de curs frecventează localuri ;
♦ depistarea elevilor cu problemele disciplinare ;
♦ depistarea elevilor aflaţi în abandon şcolar ;
♦ etc.
Susţinerea demersurilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare pentru
înfiinţarea Secţiei de poliţie nr.1 în municipiul Satu Mare
Printre priorităţile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare pentru anul 2007 era
înfiinţarea, în municipiul Satu Mare a Secţiei de poliţie nr.1, care să deservească populaţia din
cartierele Micro 14, Micro 15, Micro 16, Micro 17, Carpaţi I, Carpaţi II, situate pe malul stâng al
râului Someş.
Acţiunile ATOP în acest sens s-au finalizat în emiterea Hotărârii nr.7/2007, privind
recomandarea de identificare de către Consiliul Judeţean Satu Mare, a unei locaţii şi asocierea cu
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, în vederea înfiinţării unei secţii de poliţie pe malul
stâng al Someşului în municipiul Satu Mare.
Această Hotărâre-Recomandare a ATOP a venit în sprijinul emiterii de către Consiliul
Judeţean Satu Mare a Hotărârii nr.80/2007 privind aprobarea închirierii de către Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare a imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Satu Mare, situat
în municipiul Satu Mare, str.Târnavei nr.16, în scopul înfiinţării Secţiei 1 Poliţie în municipiul Satu
Mare.
Acţiuni vizând protocoale de colaborare
În ianuarie 2007 a fost încheiat „Protocolul de cooperare şi parteneriat între Biroul Judeţean
de Poliţie Transporturi Satu Mare şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare”, pentru
aplicarea proiectului de interes judeţean „ATOP şi BPT Satu Mare – Bilet pentru o călătorie în
siguranţă” având ca scop final instituirea unui climat de linişte şi siguranţă al tuturor cetăţenilor
care tranzitează sau frecventează Staţia de Cale Ferată Satu mare precum şi Aeroportul Satu
Mare.
În mai 2007 ATOP Satu Mare a încheiat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare
„Protocolul de colaborare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii” în scopul reducerii
criminalităţii, acoperirii mai bune a teritoriului de competenţă, reducerea timpului de reacţie la
apelurile cetăţenilor, optimizarea raporturilor între instituţiile/structurile/autorităţile cu atribuţii în
domeniul ordinii publice, creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor.
Tot în mai 2007 ATOP Satu Mare a încheiat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu
Mare „Protocolul de colaborare pentru prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere” având ca
obiective :
♦ cunoaşterea dinamicii accidentelor rutiere şi a consecinţelor acestora de către cetăţeni şi
autorităţile publice locale ;
♦ reducerea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă ;
♦ reducerea accidentelor produse datorită indisciplinei pietonilor ;
♦ întărirea relaţiilor parteneriale cu instituţiile publice locale ;
♦ îmbunătăţirea vizibilităţii Inspectoratului.
În august 2007 s-a încheiat o „Convenţie de parteneriat” între Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane-Centrul Regional Oradea şi A.T.O.P. Satu Mare având ca obiective :
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♦ îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a dimensiunilor, caracteristicilor şi tendinţelor
traficului de persoane care afectează judeţul Satu Mare,
♦ eficientizarea răspunsului instituţional în domeniul luptei împotriva traficului de persoane ;
♦ eficientizarea activităţior de prevenire a traficului de persoane ;
♦ îmbunătăţirea coordonării sistemului regional anti-trafic ;
♦ creşterea capacităţii instituţionale ;
♦ eficientizarea activităţilor de asistare a victimelor traficului de persoane,
♦ consolidarea mecanismului instituţional de combatere a traficului de persoane.
Soluţionarea sesizărilor primite de ATOP Satu Mare
Sesizarea depusă la ATOP Satu Mare, de d-l Mircea Scurtu, reclamă indiferenţa cu care
Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare şi Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean
Satu Mare au răspuns solicitărilor Domniei sale de a constata şi sancţiona potrivit legii depăşirea
nivelului de zgomot faţă de limitele maxime admise privind acustica urbană precum şi
comportamentul antisocial al angajaţilor şi clienţilor S.C. Kormoran S.R.L. care îşi desfăşoară
activitatea cu profil de servicii de alimentaţie publică(restaurant, terasă) în curtea imobilului situat
în Satu Mare, str.Ştefan cel Mare nr.8, invocând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.195/2005.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare a informat Poliţia municipiului Satu
Mare, Poliţia Comunitară Satu Mare, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Satu
Mare, Primăria Municipiului Satu Mare, Biroul Corpul de Control şi Autorizări , Autoritatea
Judeţeană de Sănătate Publică cu privire la conţinutul sesizării.
În urma studierii prevederilor legale în vigoare s-a constatat că susnumitul a îndreptat greşit
sesizarea către Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare întrucât aceasta , având în vedere
activitatea prestată de societatea comercială reclamată nu are nevoie de autorizaţie, aviz de mediu
ci de o simplă fişă de prezentare a activităţii, a îndreptat greşit sesizarea către Garda Naţională de
Mediu - Comisariatul Judeţean Satu Mare întrucât instituţia are competenţe reduse în această
problemă, deoarece măsurătorile de verificare a acusticii se fac în afara locuinţelor.
Instituţia abilitată a rezolva parte din sesizarea susamintită este Autoritatea de Sănătate
Publică - Inspecţia Sanitară de Stat, întrucât conform prevederilor legale are competenţe în
„verificarea disconfortului creat de zgomote în interiorul locuinţelor”.
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, Poliţia Comunitare Satu Mare, Primăria
Municipiului Satu Mare, Biroul Corpul de Control şi Autorizări au efectuat verificări la faţa locului în
repetate rânduri, răspunzând solicitărilor ATOP Satu Mare cu documente care atestă faptul că la
data efectuării controalelor nu s-au înregistrat depăşiri ale prevederilor legale.
Deşi invitat la una din şedinţele ATOP spre a informa membrii asupra modului în care
Dumnealui percepe ameliorarea sau nu situaţiei reclamate ca urmare a intervenţiei organismului
nostru, acesta nu a răspuns invitaţiei.
Dezbateri pe tema măsurilor legale posibile a se lua împotriva minorilor care comit
fapte penale şi nu răspund penal
O problemă, care perturbă liniştea publică şi siguranţa cetăţeanului în municipiul Carei,
adusă în atenţia ATOP de membrii cu domiciliul în acest oraş, a fost aceea a existenţei unui grup
de minori , majoritate de etnie rromă, care comit infracţiuni. Solicitarea era de a investiga
posibilităţile existente în sensul luării unor măsuri relative la stoparea acestor fenomene care
periclitează siguranţa cetăţenilor din municipiu.
A fost relatat cazul unui profesor pensionar atacat şi jefuit, ziua în amiaza mare, într-o zonă
relativ populată din Carei, de aceeaşi bandă de minori, asistată de rudele adulte. În cazul unei
eventuale reclamaţii la poliţie, rudele minorilor depun mărturie că minorii au fost agresaţi fizic şi
verbal de victimă, justificând faptele prin acte de discriminare rasială comise împotriva minorilor.
Victimele nu depun plângere la poliţie de frica ameninţărilor sau agresiunilor ulterioare.
S-a arătat că situaţia s-a adus la cunoştiinţa comisiei juridice. Directorul Direcţiei de
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Satu Mare, a susţinut necesitatea internării acestor
minori delicvenţi sub 14 ani, care nu răspund penal, în centre de reeducare existente în ţară şi că
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s-au făcut demersuri, dar din păcate internarea a fost refuzată pentru judeţul Satu Mare chiar cu
specificarea achitării cheltuielilor pe care le implică.
Membrul ATOP care face parte şi din Consiliul Director al Direcţiei de Asistenţă Socială şi
Protecţie a Copilului Satu Mare, susţine că una din măsurile care ar trebui luate în acest sens la
nivel naţional, prin modificări legislative, este aceea a reducerii vârsei de la care copiii delicvenţi
sunt scutiţi, prin lege de răspunderea penală de la 14 la 12 ani.
Soluţia cea mai plauzibilă a fost aceea a înfiinţării unui centru de reeducare a minorilor sub
14 ani care comit fapte penale şi nu răspund penal cu concursul Consiliului Judeţean Satu Mare
dar mai ales al primarilor, cărora, în calitatea lor de „autoritate tutelară”, le revin, conform
legislaţiei în vigoare, competenţe în acest domeniu, mai ales având în vedere tendinţele
fenomenului infracţional.

II.

Raport privind activitatea Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Satu Mare pe anul 2007

Efectivele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi-au orientat eforturile pentru a
oferi, la paramentri ridicaţi, un serviciu poliţienesc de nivel european.
Rezultatele activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare înregistrate în anul
2007 pun în evidenţă capacitatea de mobilizare instituţională pentru contracararea eficientă a
criminalităţii.
Pentru creşterea calităţii serviciilor oferite populaţiei, s-a propus înfiinţarea Secţiei 1 Poliţie
în municipiul Satu Mare. Proiectul statului de organizare a Secţiei 1 Poliţie a fost avizat de
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobat de Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative, intrând în funcţiune cu data de 15.11.2007.
Ca urmare a diligenţelor depuse, cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, s-a obţinut un
spaţiu în care să funcţioneze noua structură.
Priorităţile 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 acţiune bazate pe principiile solicitudinii şi respectului faţă de cetăţean,
fermităţii, incoruptibilităţii şi transparenţei activităţilor ;
♦ conducerea muncii de poliţie pe baza informaţiilor ;
♦ dezvoltarea culturii organizaţionale ;
♦ 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 unei poliţii europene trebuie realizat pe principiile managementului unei
afaceri în care performanţa se măsoară prin eficienţă, eficacitate şi calitatea serviciilor furnizate.
Managementul resurselor umane
Indiferent cât de bine elaborate şi fundamentate sunt prevederile cuprinse în programele
de dezvoltare, rezultatele implementării acestora vor fi sub aşteptări dacă instituţia nu beneficiază
de un fond uman corespunzător.
În ceea ce priveşte managementul resurselor umane , la ocuparea posturilor deblocate
s-a aflat în permanenţă necesitatea de încadrare a acestora cu personal competent şi motivat,
capabil să facă faţă rigorilor serviciului poliţienesc.

9

În 2007 au fost încadrate 15 cadre din care 6 ofiţeri, 7 agenţi şi 2 personal contractual.
Ieşirile de personal înregistrate în perioada analizată au fost de 32 persoane, din care 7 ofiţeri, 24
agenţi, 1 personal contractual, statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare fiind ocupat în proporţie de 86,88%.
În luna martie a fost declanşată acţiunea de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de
admitere la Academia de Poliţie şi la şcolile de agenţi de la Câmpina şi Cluj Napoca. Au fost
tipărite pliante ce au fost distribuite în licee iar pe site-ul de internet al Inspectoratului a fost postată
oferta instituţiilor de învăţământ care pregătesc poliţişti. Au fost consiliaţi 64 candidaţi pentru
Academia de Poliţie şi 129 pentru şcolile de agenţi de poliţie.
Pregătirea personalului s-a realizat în cadrul grupelor de pregătire de specialitate. La
cursuri de iniţiere în carieră, capacitate, specializare şi perfecţionare în diferite domenii de
activitate au participat 147 cadre.
Evaluarea poliţiştilor pe criterii de performanţă, verificarea sesizărilor privind activitatea
acestora şi cercetarea prealabilă a celor vinovaţi de abateri disciplinare sau implicaţi în fapte
penale, au constituit principalele paliere pe care s-a axat activitatea de inspecţie internă.
În cursul anului 2007, au fost sancţionaţi 8 ofiţeri şi 38 agenţi pentru săvârşirea de abateri
disciplinare, abateri constând în neglijenţă manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a
dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici, respectiv pentru comportarea necorăspunzătoare în
serviciu, familie sau societate, imixtiuni în activitatea altui poliţist.
În acelaşi timp 78 de cadre au fost atenţionate, recomandându-li-se înlăturarea
neajunsurilor care au determinat conduite necorespunzătoare.
Managementul resurselor financiar-logistice
Activitatea desfăşurată în domeniul financiar-logistic a urmărit creşterea capacităţii
operaţionale.
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 pretinzând raportarea la limitele resurselor alocate, în vederea realizării scopurilor
şi obiectivelor urmărite.
Managementul resurselor IT
Îmbunătăţirea fluxului comunicaţional şi dotarea cu tehnică performantă IT s-au înscris pe
coordonatele obiectivelor privind integrarea în spaţiul Schengen. S-a realizat un sistem informatic
integrat care asigură accesul la bazele de date în timp real şi operativ. S-a reuşit cablarea
structurată la sediul Inspectoratului şi amenajarea camerei tehnice.
A fost reproiectat site-ului Intranet şi Internet al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare şi s-a îmbunătăţit fluxul informaţional.
Implementarea proiectului Dispecerat SCI s-a realizat cu succes, reuşindu-se reducerea
timpului de intervenţie şi a birocraţiei.
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” şi a planului de acţiuni pentru implementarea acesteia.
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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.
În conformitate cu Strategia de modernizare a Poliţiei Române, în cadrul colaborării
internaţionale, la iniţiativa conducerii I.J.P., în luna ianuarie, la Satu Mare, s-a desfăşurat seminarul
internaţional „Eficientizarea activităţii de cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii
contrabandei, a infracţionalităţii transfrontaliere”, la care au participat reprezentanţi ai
Inspectoratului General al Poliţiei Române, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate
Oradea, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial
Satu Mare, ai Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Bihor, Maramureş, Sălaj, Inspectoratul Judeţean
al Poliţiei de Frontieră Satu Mare precum şi o delegaţie a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.
Participanţii la seminar au reuşit să-şi stabilească obiective comune de prevenire şi
combatere a infracţionalităţii în următoarele domenii : fraude vamale şi spălarea banilor;
contrafacerea de monedă, cecuri de călătorie şi alte mijloace de plată; migraţiune ilegală, trafic de
persoane, trafic cu organe şi ţesuturi umane ; trafic ilicit de droguri; trafic de armament, muniţii,
materiale explozive, substanţe toxice, nucleare, chimice şi bacteriologice ; traficul internaţional cu
autovehicule furate ; traficul ilicit cu obiecte din patrimoniul cultural naţional ; alte genuri de
infracţiuni transfrontaliere.
În baza iniţiativei lansate de către Primăria oraşului Zutphen din Olanda şi având în vedere
faptul că municipiul Satu Mare este înfrăţit cu oraşul Zutphen, o delegaţie a Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Satu Mare a efectuat o vizită de lucru în Olanda.
Au fost prezentate aspecte practice de acţiune ale poliţiei olandeze şi în special a celei din
Zutphen, punctându-se necesitatea realizării în viitor a unor întâlniri între poliţiştii din Zutphen şi
Satu Mare pentru schimb de experienţă şi informare reciprocă.
Cooperarea interinstituţională
În ceea ce priveşte cooperarea interinstituţională, luând în considerare domeniile prioritare
pentru procesul de integrare, în anul 2007, 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.
De asemenea, s-a îmbunătăţit cooperarea cu componentele societăţii civile reprezentate de
instituţii, organizaţii şi organisme ce funcţionează la nivel local, ocazie cu care s-a urmărit
prevenirea şi combaterea înfracţionalităţii pe raza de competenţă în general, a corupţiei şi a
criminalităţii organizate în mod special.
La nivel judeţean, s-a stabilit o cooperare interinstituţională ce se concretizează într-o bună
informare a cetăţenilor şi creşterea sentimentului de siguranţă în rândul acestora.
Combaterea criminalităţii
În procesul combaterii criminalităţii, în cursul anului 2007, efectivele Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Satu Mare au început urmărirea penală în 5412 (+8%) infracţiuni (locul 27 pe
ţară) cele care au cauzat un prejudiciu de peste 200.000 Ron, crescând de la 0 la 34. Din totalul
infracţiunilor constatate, 1388(+16,5%) sunt de natură economico-financiară (locul 18 pe ţară),
2076 (-7,5%) judiciare (locul 36 pe ţară) şi 1948 (+23,83%) de altă natură.
După mediul comiterii, 68,86% au fost înregistrate în mediul urban, 30,65% în mediul rural,
0,49% în străinătate.
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Din totalul infracţiunilor constatate 26,30%, adică 1249, au fost ca urmare a prinderii în
flagrant a infractorilor (14% faţă de anul precedent).
S-au propus şi înaintat Parchetelor soluţii legale pentru un număr de 4920 (22,35%)
infracţiuni (locul 16 pe ţară), 1400 (45,83%) fiind de natură economico-financiară (locul 5 pe ţară),
1719 (30,16%) judiciare (locul 33 pe ţară) şi 1801 (3,80%) de altă natură.
Rezultate obţinute în combaterea marii criminalităţi
Cadrul legislativ oferit de Legea nr.508/2004 privind organizarea şi funcţionarea DIICOT şia dovedit eficienţa. Sub directa supraveghere şi îndrumare a Parchetului, s-au desfăşurat activităţi
de constatare şi cercetare penală privind comiterea a 148 infracţiuni, la săvârşirea cărora au
participat 139 persoane.
Din totalul acestor acestor infracţiuni, 77 sunt la Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi
combaterea crimei organizate (locul 2 pe ţară), 19 constituie trafic ilicit de droguri, 11 constituie
trafic de persoane, 10 infracţiuni la Legea 141/1997, 3 - spălare de bani, 5 - nerespectarea
regimului materialelor explozive, 9 - nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, 4 la Legea
nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, 2 la Legea nr.365/2002 privind
comerţul electronic.
Infracţiuni grave comise cu violenţă
În cursul anului 2007, criminalitatea de mare violenţă cunoaşte un uşor trend ascendent,
de la 24 infracţiuni de acest gen înregistrate în 2006, la 25 în 2007.. Ponderea cea mai ridicată o
reprezintă omorurile şi loviturile cauzatoare de moarte cu un procent de 28% fiecare.
♦ cazurile de omor scad de la 12 în 2006 la 7 în 2007 (-41,67 %). ;
♦ tentativele de omor cresc de la 1 în 2006 la 3 în 2007 (+300%) ;
♦ loviturile cauzatoare de moarte cresc de la 0 în 2006 la 7 în 2007(+700%) ;
♦ pruncuciderile scad de la 1 în 2006 la 0 în 2007 ;
♦ tâlhăriile urmate de moartea victimei scad de la 1 în 2006 la 0 în 2007 (-100%);
♦ vătămările corporale grave scad de la 9 în 2006 la 8 în 2007 (-11,12%).
Deşi 56% din infracţiunile de mare violenţă s-au soldat cu moartea victimelor, în 2007 nu sau înregistrat omoruri la comandă, pentru reglare de conturi sau săvârşite cu arme de foc.
Omorurile comise de autori necunoscuţi au crescut de la 5 în 2006 la 6 în 2007, în urma
investigaţiilor efectuate reuşindu-se soluţionarea acestora.
Criminalitatea economico-financiară
Eforturile în vederea combaterii criminalităţii economico-financiare s-au concretizat într-un
complex de activităţi care au condus la constatarea, în 2007, a unui număr de 1388 (+16,5%)
fraude de natură economico-financiară, ceea ce reprezintă 25,64% din totalul de 5412 infracţiuni
descoperite de poliţia sătmăreană.
Din cele 1388 infracţiuni de natură economico-financiară constatate, 404 (+81%) sunt
înşelăciuni (locul 2 pe ţară), 24 infracţiuni de delapidare(-29%), 61(+45%) aubuz în serviciu (locul
17 pe ţară), 14(+27%) neglijenţă în serviciu şi 786 (+106%) infracţiuni de fals (locul 1 pe ţară).
Au fost constatate la Legea nr.87/1994 şi Legea nr.241/2005 privind combaterea evaziunii
fiscale un număr de 109 (+33%) infracţiuni cu un prejudiciu total de 26839 mii RON, (locul 17 pe
ţară) din care 14 complexe.
Pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor economice ilegale, existente în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală, au fost executate 42 acţiuni, fiind verificaţi peste 250 agenţi
economici şi persoane fizice şi ridicate bunuri în vederea cercetărilor în valoare totală de 54.830
RON, din care 330,9 grame bijuterii de aur.
Au fost constatate 124 infracţiuni (locul 9 pe ţară) reţinute în sarcina unor angajaţi ai
societăţilor care comercializează fonograme, ai societăţilor comerciale organizatoare de jocuri de
noroc ori administratori ai unor unităţi de tip Internet cafe sau alimentaţie publică ce exploatau
opere ale unor autori fără acordul acestora, precum şi societăţilor comerciale care comercializau
produse contrafăcute.
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Frauda vamală este unul din principalele canale de alimentare a economiei subterane,
astfel că activităţile pe linia combaterii fraudelor vamale şi contrabandei s-au axat în principal, pe
depistarea ilegalităţilor comise în punctele vamale, în zonele de frontieră, pe linia traficului cu
metale şi pietre preţioase, în baza conceptului antrepriza criminală, fiind atrase şi alte instituţii cu
atribuţii în combaterea fenomenului prin iniţierea unor protocoale şi parteneriate.
Se află în derulare programul „Nu fraudei vamale şi contrabandei „ privind eficientizarea
activităţilor de cooperare în domeniul prevenirii şi combaterii contrabandei şi a infracţionalităţii
transfrontaliere, semnatari ai programului fiind : I.P.J. Maramureş, Bihor şi Sălaj, I.J.P.F. Satu
mare, D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Satu Mare, Brigada de C.C.O. Oradea, Serviciul I.P.I. Satu
Mare.
A fost întocmit un plan de măsuri pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu ţigări la
graniţa cu Ucraina şi s-a încheiat protocolul de cooperare între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Satu Mare şi Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare pe linia prevenirii şi
combaterii fraudelor vamale şi contrabandei.
S-a iniţiat şi se află în derulare programul „ Pieţe sătmărene - fără comerţ ilicit„ pentru
prevenirea şi combaterea comerţului ilicit care se practică în pieţele sătmărene cu ţigări introduse
în ţară prin fraudă vamală.
Aceste activităţi au dus la constatarea a 22 (+100%) infracţiuni la Legea nr.141/1997
privind Codul vamal al României (locul 5 pe ţară), din care 12 (+71%) infracţiuni de contrabandă
(locul 7 pe ţară). În prezent, la nivelul Inspectoratului se efectuează cercetări într-un număr de 12
cauze penale pe linie de fraude vamale.
În urma documentărilor privind comerţul ilicit cu ţigări de contrabandă, au fost intensificate
acţiunile în pieţele agroalimentare şi târgurile de pe raza judeţului, care s-au dovedit a fi
principalele locuri de valorificare a ţigărilor provenite pe căi ilegale din Ucraina. Au fost aplicate
612 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 391.900 RON, au fost confiscate 125.875
pachete ţigări în valoare de 377.623 RON, 370,5 Kg cafea şi mărfuri industriale în valoare de
20.400 RON.
Abordarea infracţionalităţii din sfera corupţiei s-a focalizat pe ilegalităţile apărute în
derularea frauduloasă a privatizării 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 şi soluţionate 45 infracţiuni de
corupţie.
Criminalitatea contra patrimoniului
Criminalitatea contra patrimoniului se constituie ca fiind cea mai importantă grupă de
infracţiuni. Cu un procent de 40,45% din totalul infracţionalităţii constatate, protejarea patrimoniului
este o prioritate pentru poliţia sătmăreană.
Din totalul de 2180 (-6,32%) de fapte penale (locul 21 pe ţară), 69% reprezintă furturi,
18,53% sunt înşelăciuni, 6,23% distrugeri, 2% tâlhării, 4,24% alte infracţiuni.
Analiza infracţiunilor din această categorie scoate în evidenţă trendul descendent al
infracţiunilor de tâlhărie care scad cu 15,39% de la 52 la 44 (locul 23 pe ţară) şi al furturilor, cu
17,72%, de la 1818 la 1506 (locul 25 pe ţară).
Inspectoratul de Poliţia al judeţului Satu Mare se situează pe locul 7 pe ţară la furturile din
locuinţe, deşi acestea înregistrează un trend descendent, cu o scădere cu16%, respectiv de la 394
în 2006, la 327 în 2007. Scăderea cea mai semnificativă se înregistrează la furturile din auto, de
59%, respectiv de la 170 la 69 (locul 40 pe ţară).
♦
♦
♦
♦
♦

furturi
furturi
furturi
furturi
furturi

din locuinţe 394 în 2006, 327 în 2007 (-17%) ;
din auto 170 în 2006, 69 în 2007 (-59%) ;
din buzunare, poşete, genţi 151 în 2006, 91 în 2007 (-40%);
din societăţi comerciale 79 în 2006, 64 în 2007 (-19%);
de auto 18 în 2006, 20 în 2007 (+11%).

Evoluţia faptelor cu autori necunoscuţi
La începutul anului 2007 se aflau în lucru 5915 fapte comise de autori necunoscuţi. Au fost
înregistrate 1908 (-20%) şi soluţionate 1779 (+8,67%). Prin identificarea autorilor s-a reuşit
rezolvarea a doar 56,66% din totalul celor soluţionate faţă de 67,13% în anul precedent.
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Se impune o intensificare a activităţilor în vederea identificării autorilor în cazul celor 6046
fapte rămase în lucru, ai căror autori sunt încă necunoscuţi şi recuperării prejudiciul cauzat,
deoarece impactul asupra cetăţenilor este unul major.
Criminalitatea stradală
În cursul anului 2007, infracţionalitatea stradală a înregistrat o scădere cu 34%, fiind
constatate 329 infracţiuni în 2007 faţă de 498 în 2006. Ponderea o constituie furturile cu 263
fapte (-39%) şi tâlhăriile cu 28 (-22%).
Criminalitatea juvenilă
În ceea ce priveşte criminalitatea juvenilă observăm scăderea cu 18% a numărului infractorilor
minori şi o creştere cu 13% a numărului tinerilor cu vârsta între 18 şi 30 ani
Din analiza infracţiunilor sesizate care au fost comise în şcoli şi în afara acestora, în care
au fost implicaţi şi elevi, se observă o creştere a numărului acestora de la 22 în cursul anului 2006
la 24 în 2007 şi constau în 5 loviri, 14 furturi şi 5 alte infracţiuni. Din totalul celor 24 ifracţiuni, 21, în
creştere cu 40% faţă de anul 2006, au fost comise de elevi.
Managementul activităţilor investigative
Activitatea de investigare penală desfăşurată a urmărit realizarea obiectivului general
prevăzut în Strategia de Modernizare a Poliţiei Române, 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 ;
♦ eficientizarea parteneriatului cu unităţile de parchet.
S-au înregistrat uşoare progrese pe linia calităţii soluţionării, aspect ce se reflectă evident în
finalitatea judiciară şi indicatorii statistici înregistraţi.
Din totalul de 15924 (+11%) lucrări şi dosare penale în lucru, au fost rezolvate 7864, cu
25% mai multe faţă de anul precedent. În 3366 (-7%) cauze a fost începută urmărirea penală iar
1457 (+5%) au fost înaintate procurorului cu propunere de trimitere în judecată.
Activităţi criminalistice
În cursul anului 2007 au fost efectuate 1983 cercetări la faţa locului şi întocmite 163
rapoarte de constatare tehnico - ştiinţifică.
Calitatea urmelor ridicate de la faţa locului a condus la identificarea a 113 autori de
infracţiuni (care au operat pe teritoriul judeţului), din care 13 au fost identificaţi prin Sistemul AFIS.
Pe linia activităţilor desfăşurate în legătură cu Sistemul de Compoziţie şi Recunoaştere
Facilă « IMAGETRAK » , au fost implementate în sistem datele şi fotografiile unui număr de 1534
persoane aduse în acest scop de către lucrătorii formaţiunilor operative.
Prevenirea criminalităţii
Politica în domeniul prevenirii criminalităţii a fost orientată conform priorităţilor Poliţiei
Române în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii.
În 2007, la nivelul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii au fost derulate
o serie de programme/proiecte, respectiv :
♦ „Siguranţa ta contează”, avînd ca scop reducerea numărului de tâlhării şi a riscului de
victimizare ;
♦ „Să exmatriculăm violenţa”, pentru reducerea numărului actelor de violenţă comise în
unităţile de învăţământ, program a cărui derulare s-a încheiat la finele lunii iunie 2007 ;
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♦ „Împreună pentru siguranţă ! ”, pentru prevenirea infracţiunilor stradale, structurat pe
module :
 prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie ;
 prevenirea şi combaterea furturilor din buzunare, genţi, poşete ;
 prevenirea şi combaterea furturilor din auto;
 prevenirea şi combaterea infracţiunilor din societăţile comerciale.
♦ Proiectul privind siguranţa rutieră;
♦ Proiectul pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
♦ Proiectul pentru prevenirea şi combaterea violenţei intrafamiliare
♦ Proiectul pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de furt din locuinţă
♦ Proiectul pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor din mediul rural “Sate fără
criminalitate”.
Pentru atingerea obiectivelor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, respectiv :
♦ creşterea încrederii cetăţenilor în instituţia Poliţiei ;
♦ consolidarea imaginii publice pozitive ;
♦ obţinerea sprijinului comunităţii ;
în lunile martie şi octombrie au fost organizate “Ziua Preveririi”, respectiv “Săptămâna
Prevenirii”.
Au fost distribuite pliante care conţineau sfaturi şi recomandări pentru prevenirea tâlhăriilor,
furturilor de şi din auto, din locuinţe, din buzunare, din societăţi comerciale precum şi a traficului de
fiinţe umane, a consumului şi traficului de droguri precum şi pentru prevenirea evenimentelor
rutiere.
La 23.05.2007, lucrători ai Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi a
Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, în colaborare
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, au organizat şi desfăşurat etapa judeţeană a
concursului “ Educaţie rutieră - Educaţie pentru viaţă “, la care s-au calificat 10 echipaje.
Faza naţională a competiţiei a fost organizată al doilea an consecutiv, la Satu Mare, în
perioada 09 - 13.07.2007.
În prima zi de şcoală, 17.09.2007, poliţiştii sătmăreni au fost alături de copii şi părinţi, fiind
prezenţi în toate unităţile de învăţământ de pe raza judeţului. Fiecare poliţist care a participat la
festivitatea de deschidere a anului şcolar a dat citire mesajului cuprinzând recomandări preventive,
asigurându-I pe cei mici că vor veghea la siguranţa lor.
Siguranţa traficului rutier
În perioada analizată au fost înregistrate 112 accidente rutiere grave cu 48 mai multe decât
în 2006, soldate cu 47 morţi, cu 13 mai mulţi decât în 2006, 82 răniţi grav, cu 47 mai mulţi decât în
2006, şi 14 răniţi uşor, cu 2 mai mulţi decît pe parcursul anului 2006.
Într-o ierarhie la nivel naţional a numărului total de accidente rutiere înregistrate în cursul
anului 2007, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare se situează pe locul 40 iar, în ceea ce
priveşte numărul accidentelor rutiere cu consencinţe grave se situează pe locul 34.
Pe fondul combaterii cu fermitate a infracţionalităţii din zona drumurilor publice, au fost
constatate cu 870(+14,92%) infracţiuni la regimul circulaţiei (locul 3 pe ţară).
Intervenţiile operative şi profesionalismul poliţiştilor au determinat soluţionarea operativă a
cazurilor ce privesc evenimentele rutiere comise de autori necunoscuţi, astfel că, în momentul de
faţă, există un singur caz în care autorul care a părăsit locul accidentului nu este încă identificat.
Sporirea intransigenţei faţă de cei ce comit abateri la siguranţa traficului este evidenţiată de
reţinerea a 2950 permise de conducere şi constatarea a 83.774 contravenţii.
Poliţia de proximitate
În cursul anului 2007, activităţile desfăşurate de poliţiştii din structurile de ordine publică au
urmărit :
• perfecţionarea sistemului integrat de menţinere a ordinii publice şi îmbunătăţirea
parteneriatului cu comunitatea ;
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lmplementarea standardelor operationale de interventie, a celor de primire a publicuiu~gi de
consiliere a victimelor :
perfectionarea sistemului de selectie $i pregatire al politigtilor in scopul cregterii nivelului
profesional gi respectani standardelor de etica gi deontologie :
prevenirea gi combaterea infractionalitatii.
Criminalitatea judiciara i n mediul rural a cunoscut o cregtere in perioada analizata cu 12%,
respectiv de la 640 fapte in 2006. la 717 in 2007.
In consecinta se impune o reanalizare a modului de amplasare a dispozitivelor de ordine $i
o implicare sporita a efectivelor de la posturile comunale de politie i n punerea i n practica a
proiectului "Safe fara criminalitate " ,
Pentru prevenirea infractionalitatii transfrontaliere qi combaterea contrabandei. la nivelul
posturilor comunale de politie au fost reactualizate planurile de cooperare cu sectoarele politiei de
frontiera.
Efectivele de politie rurala . impreuna cu cele ale inspectoratelor judetene de jandarrni gi
politie de frontiera au organizat gi executat puncte fixe de control pe principalele artere care acced
la frontierele cu Ucraina gi i n locurile obligatorii de trecere in scopul descurajarii traficului cu
produse din aceasta tars.
La nivelul lnspectoratului de Politie al Judetului Satu Mare. Politia de proximitate a
declanqat o actiune de prevenire a furturilor. Au fost realizate 4500 afige cu recornanda~i
preventive pentru cetateni privind furturile din buzunare.
Cu sprijinul unui post de radio local, au fost inregistrate 2 rnesaje audio, mesaje care
vizeaza Politia de proximitate. Mesajele sunt difuzate pnn statiile de arnplificare ale centrelor
comerciale.
Au fost expuse afiqe preventive i n locurile cu aflux mare de populatie, la casele de marcat
qi la ieqirea din magazine.
Concluzii

Activitatea Autofitatit Teritoriale de Ordine Public2 Satu Mare i n anul 2007, a fost orientata.
i n principal. spre prornovarea atributiilor sale i n randul comunitatii pentru ca, impreuna cu aceasta.
sa ajute la creqterea gradului de siguranta qi securitate publica iar serviciile furnizate de politic sa
reflecte agteptarile juste ale cetatenilor. sa fie corecte gi deschise, responsabile, sa dezvolte
increderea cornunitatii i n institutiile din dorneniul ordinii gi sigurantei publice.
Autoritatea Teritonala de Ordine Publica Satu Mare. pe viitor, va irnplica. i n qi rnai mare
rnasura. institutiile cu cornpetente legislative in domeniile vlzate in vederea realizarii obliectivului
primordial acela de reprezentare $i promovare a intereselor cornunitatii i n scopul asigurarii unui
clirnat de slguranta gi securitate publica.
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ing. loan Rus

