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INFORMARE
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 anul 2012
Conform prevederilor art.18 lit.e) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor art.12 lit.c) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică, preşedintele
A.T.O.P. prezintă trimestrial, în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean, informări asupra eficienţei
serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a solicitat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare transmiterea unei evaluări a activităţii pe anul 2012.
„Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali”, a
efectuat, atât sintetic cât şi analitic, analiza privind activităţile desfăşurate de Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare pe anul 2011, comparativ cu anul 2011, ţinând seama de valoarea
indicatorilor minimali de performanţă aprobaţi de A.T.O.P. Satu Mare, la începutul anului 2012 şi
anume:
♦ 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 numărului de infracţiuni de furt din locuinţe sesizate;
♦ Scăderea cu 2% a numărului de infracţiuni de furt din societăţi comerciale sesizate;
♦ Reducerea cu 2% a numărului victimelor accidentelor rutiere.
Prezentăm detaliat concluziile comisiei, în baza informaţiilor obţinute de la Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare.
1.Reducerea cu 2% a criminalităţii stradale
În cursul anului 2011 au fost sesizate 238 infracţiuni stradale, iar în cursul anului 2012 257
infracţiuni. Din cele 257 infracţiuni stradale sesizate (215 furturi, 17 tâlhării şi infracţiuni de ultraj
contra bunelor moravuri), 51 sunt cu autori cunoscuţi şi 206 cu autori necunoscuţi, 209 s-au
comis pe timpul nopţii, iar 51 pe timpul zilei.
La nivelul judeţului, faţă de anul 2011, se înregistrează o creştere cu 7,98% a
indicatorului, nu o scădere cu se preconiza de 2%, la începutul anului 2012.
Infracţiunile stradale înregistrează o creştere de 30% în mediul rural ( de la 33 la 43) şi cu
4,4% în mediul urban (de la 205 la 214).
Se recomandă o atenţie sporită străzii în mediul rural, prin creşterea vizibilităţii
elementului poliţienesc ca urmare a punerii în aplicare a noii concepţii de ordine publică.
2.Creşterea cu 2% a numărului de infracţiuni constatate în domeniul fraudelor
vamale
În cursul anului 2012, activităţile pe linia combaterii fraudelor vamale şi contrabandei s-au
axat în principal pe depistarea ilegalităţilor comise în punctele vamale, în zonele de frontieră, fiind
atrase şi alte instituţii cu atribuţii în combaterea fenomenului prin iniţierea unor protocoale şi
parteneriate.
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În ciuda măsurilor luate în 2012, au fost constate 47 infracţiuni la regimul vamal faţă de 61
în anul 2011, indicatorul înregistrând nu creşterea prognozată, ci o scădere cu 22,2%.
Este totuşi de subliniat faptul că, deşi inducatorul nu a fost realizat, Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Satu Mare ocupă locul 11 pe ţară.
3. Creşterea cu 2% a numărului de infracţiuni constatate în domeniul evaziunii
fiscale
În ceea ce priveşte evaziunea fiscală, în cursul anului 2012 au fost constatate
448
infracţiuni ( locul 3 pe ţară) cu o creştere de 389%, iar în cazul altor infracţiuni de acest gen în
număr de 233, creşterea fiind de 475% ( locul 1 pe ţară), s-a declinat competenţa de cercetare.
Astfel, în acest domeniu, indicatorul minimal de performanţă este realizat.
4. Scăderea cu 2% a numărului infracţiunilor de furt din locuinţe sesizate
Numărul de furturi din locuinţe sesizate în cursul anului 2012 au fost de 654 faţă de 607 în
perioada similară a anului precedent,
Indicatorul înregistrează, nu o scăderea preconizată ci, o creştere cu 6,26 %.
Este de remarcat faptul că , pe plan naţional, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare
ocupă locul 12 pe ţară la acest indicator.
5. Scăderea cu 2% a numărului infracţiunilor de furt din societăţi comerciale
sesizate
În anul 2011 numărul de infracţiuni de furt din societăţi comerciale sesizate se ridica la
valoarea de 477.
În cursul anului 2012 au fost sesizate 460 infracţiuni de furt din societăţi comerciale.
Analiza efectuată asupra acestui indicator reliefează realizarea acestuia într-un procent mai
mare decât cel planificat la începutul anului, scăderea fiind cu 3,6%.
Cu acest rezultat, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare se situează pe locul 15 pe
plan naţional.
6.Reducerea cu 2% a numărului victimelor accidentelor rutiere.
În cursul anului 2011, pe raza judeţului Satu Mare au fost înregistrate 238 accidente rutiere,
în urma cărora au fost victimizate 297 persoane.
Din totalul accidentelor rutiere înregistrate, 148 au fost grave, soldate cu 28 morţi, 144
răniţi grav şi 21 răniţi uşor.
Diferenta de 90 accidente, se includ in categoria celor usoare, acestea fiind soldate cu 144
persoane ranite usor .
În cursul anului 2012, pe raza judeţului Satu Mare au fost înregistrate 286 accidente rutiere,
în urma cărora au fost victimizate 367 persoane.
Din totalul accidentelor rutiere înregistrate, 163 au fost grave, soldate cu 33 morţi, 160
răniţi grav şi 29 răniţi uşor.
Diferenta de 123 accidente, se includ in categoria celor usoare, acestea fiind soldate cu 145
persoane ranite usor .
Studiind valorile subundicatorilor care compun indicatorul în discuţie, se constată o
creştere cu 29,56% a acestuia în 2012, comparativ cu 2011, prin urmare, prognoza nerealizânduse.
Analizând dinamica accidentelor rutiere soldate cu victime omenesti, prin prisma cauzelor
generatoare, se constată că primul loc se situează nerespectarea normelor legale privind viteza de
deplasare a autovehiculelor cu 22,72 % iar pe locul secund cu 13,08% sunt abaterile săvârşite de
pietoni.
Este de precizat faptul că, în perioada de referinţă, au fost constatate 730 (+ 9,94 %)
infracţiuni la regimul circulatiei rutiere - locul 9 pe tara şi 79 377 (+ 6,76 %) contravenţii ce au fost
sancţionate cu amenzi în valoare de 13 641 000 lei.
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare, în final, constată neîndeplinirea a 4 din cei 6
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indicatori de performanţă minimali, prin acivităţile desfăşurate în 2012 de către Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare.
Dar, nu se poate ignora faptul că, prin activitatea desfăşurată în anul 2012 către lucrătorii
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, instituţia se situează printre judeţele fruntaşe pe
plan naţional din punct de vedere al rezultatelor obţinute la cei 6 indicatori minimali de
performanţă pentru serviciul poliţienesc aprobaţi la începutul anului 2012 de către Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Satu Mare.
În concluzie, „Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă
minimali” a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare, apreciază ca foarte bună
activitatea desfăşurată în anul 2012 de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, având în
vedere modificările legislative care survin ca factori perturbatori şi lipsa acută de resurse
financiare, materiale, umane cu care se confruntă instituţia.

PREŞEDINTELE
Comisiei de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali
SUBPREFECT,
Cristian Sasu

Satu Mare, Februarie 2013
Rd./Thn.L.L.D.
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