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ANEXĂ
la Hotărârea nr.1/2012

RAPORT

privind activitatea desfăşurată în anul 2011
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 al 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 2011, A.T.O.P. Satu Mare a emis un număr de 6 Hotărâri-Recomandări
privind:
♦ aprobarea Planului Strategic al A.T.O.P. Satu Mare pe anul 2011;
♦ aprobarea Raportului de activitate a A.T.O.P. Satu Mare pe anul 2010;
♦ aprobarea informărilor trimestriale 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 în anul 2011;
♦ unele recomandări către autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea prevederilor Legii
nr.155/2010, Legea poliţiei locale.
Hotărâri-Recomandări rămase în fază de proiect, cu perspectiva concretizării în anul
2012 privind:
♦ intensificarea controalelor pe linie de PSI efectuate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Satu Mare, recomandare în completarea Ordinului Comun, publicat în Monitorul Oficial
nr.123/17.02.2011, privind intensificarea activităţilor de combatere a produselor cu efecte
psihoactive şi a demarării Planului de acţiune „COD ZERO” la nivelul instituţiilor abilitate ale
statului;
♦ anunţarea imediată a organelor de poliţie de către autorităţile administraţiei locale la emiterea
autorizaţiilor sau avizelor de funcţionare pentru activităţi cod CAEN în domeniile producerii,
comercializării, utilizării sau consumului de substanţe şi/sau produse cu efecte psihoactive,
dăunătoare sănătăţii, în vederea verificării listelor sau produselor sub aspectul existenţei
substanţelor stupefiante şi psihotrope;
♦ respectarea, de către autorităţile administraţiei locale, la emiterea autorizaţiilor sau avizelor de
funcţionare pentru activităţi cod CAEN în domeniile producerii, comercializării, utilizării sau
consumului de substanţe şi/sau produse cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, a cadrului legal
general relativ la funcţionarea acestora la mai mult de 500 metri de zona şcolilor sau altor instituţii
de interes social.
Pe parcursul anului 2011, A.T.O.P. Satu Mare, în cadrul şedinţelor s-a preocupat de :
- Stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă minimali pentru
serviciul poliţienesc pe anul 2011
Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc pentru anul 2010 au fost propuşi,
stabiliţi, cuantificaţi procentual în comparaţie cu anul 2009, 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 2011, aceştia sunt :
♦ Reducerea cu 2% criminalităţii stradale;
♦ Creşterea cu 2% a numărului de infracţiuni constatate în domeniul fraudelor vamale;
♦ Creşterea cu 2% a numărului de infracţiuni constatate în domeniul evaziunii fiscale;
♦ Scăderea cu 2% a criminalităţii juvenile;
♦ Creşterea cu 1% a procentului de identificare a autorilor în cauzele înregistrate cu autori necunoscuţi;
♦ Reducerea cu 2% a numărului accidentelor rutiere.
- Întocmirea şi aprobarea Planului strategic pe anul 2010, în baza
obiectivelor principale stabilite la nivel local, la începutul anului 2010, de Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare .
La începutul anului, cu consultarea Conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, a
fost elaborat „Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare pe anul 2010”.
Acesta a fost supus dezbaterii membrilor plenului şi apoi aprobării, constituind elementul
coordonator esenţial în activitatea depusă pe anul 2010.
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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 2010” cuprinde „Obiective de interes local”, stabilite de
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, dintre
care amintim:
♦ Creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului;
♦ Creşterea combativităţii în domeniul evaziunii fiscale şi a contrabandei;
♦ Reducerea criminalităţii judiciare în mediul rural;
♦ Creşterea procentului de soluţionare a cauzelor cu A.N. rezolvate prin identificarea autorilor;
♦ Reducerea victimizării rutiere;
♦ Intensificarea activităţilor de prevenire a criminalităţii în vederea reducerii numărului infracţiunilor
comise în zona unităţilor de învăţământ;
♦ Creşterea nivelului de pregătire teoretică a personalului în domeniul Schengen şi practica prin
învăţarea modului de utilizare a aplicaţiilor informatice specifice;
♦ Intensificarea activităţilor de colaborare cu poliţia maghiară, în contextul apropiatei integrări în
Spaţiul Schengen, prin desfăşurarea de acţiuni comune pe teritoriul celor două judeţe (Satu Mare şi
Szabolcs Szatmar Bereg) pentru reducerea victimizării rutiere, asigurarea ordinii publice în zonele
aglomerate, prevenirea şi combaterea furturilor din locuinţe;
♦ Exingenţă sporită în privinţa respectării legislaţiei pe linia asigurării pazei transportului de valori.
- Informări trimestriale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanţă
minimali, în activitatea poliţiei în anul 2011, comparativ cu perioadele similare ale anului
2010, 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 minimali
stabiliţi pentru anul în curs, elaborează o lucrare analitică vizând încadrarea în indicatorii de performanţă
minimali stabiliţi la începutul anului precum şi prezentarea celorlalte activităţi desfăşurate de Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Satu Mare 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 ;
- 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 şi
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, ATOP a solicitat periodic situaţia privind asigurarea pazei
obşteşti.
- Urmărirea rezultatelor privind verificările efectuate privind modul de
asigurare a pazei şi protecţiei electronice a spaţiilor unde se deţin bunuri, valori ori
documente de Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare la primăriile din judeţ
În aplicarea Dispoziţiei Inspectoratului General al Poliţiei Române nr.272659/23.08.2010,
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare a organizat o acţiune de evaluare a sistemelor de securitate
din toate primăriile din judeţ urmărindu-se: existenţa sistemelor de alarmare împotriva efracţiei în sediile
primăriilor (societatea care a instalat sistemul de alarmare, funcţionarea acestuia, conectarea sistemului la
un dispecerat de monitorizare şi intervenţie); existenţa pazei umane care să asigure continuitatea serviciului
de pază exclusive la sediile primăriilor (avizarea planurilor de pază şi respectarea prevederilor acestora,
atestarea agenţilor de securitate, dotarea cu uniform, semen distinctive şi mijloace de autoapărare); existenţa
spaţiilor unde se păstrează şi manipulează valori monetare, protejarea acestora prin protecţie mecanică
(grilaje metalice, uşi rezistente la efracţie), sisteme de alarmare şi supraveghere video cu posibilităţi de
stocare a imaginilor; existenţa seifurilor sau a caselor de bani fixate în zid sau pardoseală, agrementate
tehnic; existenţa proiectului tehnic al sistemului de alarmare avizat de I.P.J. Satu Mare; modul de asigurare
al pazei comunale, cu personal calificat, atestat, echipat şi dotat cu materiale de autoapărare.
- Analize periodice privind gradul de vitimizare rutieră
Trimestrial, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare informează membrii ATOP cu
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privire la dinamica accidentelor de circulatie soldate cu victime omenesti ce au avut loc pe raza judetului,
comparativ cu perioada similara a anului trecut şi anume : accidente soldate cu victime omenesti, in urma
carora au fost rănite persoane. Din totalul accidentelor rutiere, câte au fost grave, soldate cu persoane
decedate, rănite grav, rănite usor. Se realizează de asemenea o analiză prin prisma cauzelor care au generat
comiterea accidentelor. Spre exemplu : viteza excesiva sau neadaptata la cond. de drum, neacordare
prioritate vehicule, abateri savarsite de catre pietoni, nepăstrare distanţă corespunzatoare în mers,
neacordare prioritate pietoni, nesupraveghere copii, conducere imprudentă, neasigurare schimbare directie
mers, adormire la volan, rulare sens opus, abateri biciclisti, nerespectare norme cale ferată, neasigurare
mers inapoi, abateri caruţaşi, experienta redusa in conducere, depasire neregulamentara, întoarcere
neregulamentară, etc.
- 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.
- Informări periodice privind activitatea Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului Satu Mare
În baza rolului pe care le are instituţia în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi anume:
asigurarea armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările din U.E. în domeniul protecţiei
consumatorilor referitoare la securitatea produselor şi serviciilor destinate populaţiei, apărarea drepturilor
legitime şi a intereselor economice ale acestora; dispunerea măsurilor prevăzute de lege, de limitare a
consecinţelor producerii, importului sau comercializării unor produse şi servicii care nu respectă dispoziţiile
legale privind protecţia consumatorilor ; desfăşura activităţilor de informare şi educare a cetăţenilor privind
drepturile pe care le au în calitatea lor de consumatori; evaluarea efectelor pe piaţă a sistemului de
supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; desfăşurarea de activităţi de analiză şi
marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora; autorizarea persoanelor fizice şi juridice în
condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase,
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Satu Mare desfăşoară şi activităţi de educare a
consumatorilor şi de consiliere a operatorilor economici, determinând scăderea numărului sesizărilor şi a
reclamaţiilor.
În baza protocoalelor încheiate, C.J.P,C. Satu Mare, în colaborare cu : Direcţia de Sănătate Publică,
Direcţia Sanitară şi Siguranţa Alimentelor Satu Mare, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare, Garda
Financiară Satu Mare, Direcţia Agricolă Satu Mare, Garda de Mediu Satu Mare şi Inspectoratul Teritorial de
Muncă Satu Mare, . Cu concursul acestor instituţii se efectuează acţiuni comune în echipe mixte.
O atenţie deosebită se acordă programului de educare a micilor consumatori program derulat
împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare în baza protocoalelor anuale încheiate.
- Acţiuni de informare a membrilor ATOP privind problematica consumului de
droguri la nivelul judeţului
Serviciile oferite de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare sunt prevenirea
consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie,comunitate şi oferirea asistenţei medicale,
psihologice şi sociale, concretizată în consiliere medicală, psihologică şi socială, individual sau în grup,
consumatorilor de droguri şi familiilor acestora şi efectuarea testării multidrog.
Datele relevate de studiul „Prevalenţa consumului de droguri în rândul liceenilor din judeţul Satu
Mare” realizat de Organizaţia Caritas Satu Mare şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu
Mare au avut în vedere : consumul de tutun, consumul excesiv de alcool, alte categorii de droguri precum
tranchilizante sau sedative fără prescripţie medicală; consumul de droguri ilegale iar rezultatele obţinute nu
sunt îmbucurătoare.
- Acţiuni de informare a membrilor ATOP privind rolul şi atribuţiile „Comisiei de
siguranţă a circulaţiei” care funcţionează la nivelul judeţului
Comisia Judeţeană de Siguranţă a Circulaţiei în judeţul Satu Mare reglementează, controlează şi
monitorizează activitatea de sistematizare a circulaţiei pe drumurile publice administrate de Consiliul
Judeţean Satu Mare, definind condiţiile şi modalităţile care trebuie îndeplinite pentru asiurarea desfăşurării
fluente şi în siguranţă a circulaţiei rutiere, apărarea vieţii şi integrităţii corporale, a sănătăţii persoanelor,
proprietăţii publice şi private, protecţia mediului înconjurător precum şi a drepturilor şi intereselor legitime
ale persoanelor în acest domeniu. Are competenţa de a analiza, stabili şi aproba măsuri privind circulaţia pe
drumurile judeţene din judeţul Satu Mare, cum ar fi: starea tehnică a drumurilor, starea tehnică a
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sistematizării rutiere, amplasarea indicatoarelor rutiere, măsuri ce vizează modificări temporare ale
reglementărilor de circulaţie, orice alte măsuri privind circulaţia pe drumurile publice aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Satu Mare . Domeniile de activitate în care acţionează comisia se concretizează în
sistematizarea rutieră şi accesul autovehiculelor în zonele cu restricţie de tonaj pe drumurile judeţene.
- Analize periodice privind starea infrastructurii rutiere şi propunerea de măsuri
pentru remedierea situaţiilor care generează evenimente nedorite în traficul rutier judeţean
În ceea ce priveşte starea drumurilor, în conformitate cu atribuţiile ce revin structurilor poliţiei
rutiere privind monitorizarea stării de viabilitate a drumurilor publice, inclusiv a mijloacelor de semnalizare
rutieră, în urma verificărilor punctuale efectuateîn teren, au fost identificate sectoare de drum unde circulaţia
autovehiculelor se desfăşoară cu dificultate, datorită stării precare a părţii carosabile şi a lipsei semnalizării
rutiere. Pe aceste sectoare de drum, riscul producerii unor evenimente rutiere cu victime este ridicat, motiv
pentru care au fost înaintate către administratorii drumurilor un număr de 11 înştiinţări prin care se solicita
remedierea acestor deficienţe. În cazul în care nu se va da curs acestor solicitări, administratorii drumurilor
vor fi sancţionaţi contravenţional, iar în cazul comiterii unor evenimente rutiere din cauza stării drumurilor,
va fi antrenaţă culpa în sfera cercetării penale a administratorilor de drum.
- Dezbateri periodice cu privire la atribuţiile, modul de organizare, statutul
personalului poliţiei locale conform prevederilor Legii nr.155/2010, Legea Poliţiei Locale
Poliţia locală se organizează şi funcţionează, prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei
publice locale, ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/ sau ca
instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică. Modul de organizare, structura funcţională, statul
de funcţii, numărul de posturi şi categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare şi consum de
materiale ale poliţiei locale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat pe baza
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
Poliţia locală are atribuţiuni în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, în
domeniul circulaţiei pe drumurile publice, în domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, în
domeniul protecţiei mediului, în domeniul activităţii comerciale, în domeniul evidenţei persoanelor, în
atribuţiuni constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au
persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
- Dezbateri cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean pe tema sistemului de
monitorizare a intrării şi ieşirii elevilor în/din instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţ şi pe tema
monitorizării absenţelor elevilor de la orele de curs.
Scopul dezbaterilor a fost găsirea soluţiilor, unanim acceptate de instituţiile implicate, de reducere a
fenomenului de absenteism în timpul orelor de program al elevilor, la nivelul judeţului Satu Mare.
- Preocupări vizând propuneri de modificare a cadrului legislativ privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi/sau de eficientizare a activităţilor ATOP : starea
actuală de ordine publică şi factorii de risc, direcţii prioritare de acţiune, resurse umane şi materiale pentru
prevenirea, menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, responsabilităţile faţă de comunitate.
- Participarea la Adunarea Zonală-Regiunea Nord-Vest (ATOP Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu Mare, Sălaj) a Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP„
România, pe tema “Dezvoltării instituţiei ATOP” şi la întâlnirea membrilor Asociaţiei Naţionale a
Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică pe tema „Dezvoltării instituţiei ATOP”, a principiilor şi direcţii
prioritare de acţiune având ca scop cooperarea interinstituţională (Poliţia Naţională, Jandarmerie, ISU,
Poliţia Locală, ATOP), etc.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Ianuarie 2012
Rd./Thn.L.L.D.
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