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Resursele umane 

 
Managementul resurselor umane a vizat îmbunătăţirea climatului 

organizaţional, precum şi de integrare în profesie, creşterea gradului de 
responsabilizare al poliţiştilor pentru îndeplinirea exemplară a serviciului poliţienesc 
în beneficiul comunităţii, pregătirea continuă a personalului, combaterea corupţiei 
interne şi a oricăror abateri săvârşite de către poliţişti. 

În statul de organizare al Inspectoratului sunt prevăzute 870 funcţii, din care 
sunt ocupate 728 (83,67%). 

 
 Prevăzut Ocupat Vacant 

Ofiţeri 195 155 40 
Agenţi 633 538 95 

P.C. 42 35 7 
TOTAL 870 728 142 

 
În conformitate cu dispoziţiile Secretarului de Stat, şef al Departamentului 

Ordine şi Siguranţă Publică şi ale Inspectorului General al Poliţiei Române privind 
identificarea soluţiilor necesare completării deficitului de personal la structurile de 
ordine publică şi aplicarea măsurilor din competenţă pentru acoperirea 
corespunzătoare a spaţiului public, am procedat la analizarea activităţii agenţilor de 
poliţie care nu-şi desfăşoară activitatea în sistemul de siguranţă publică. Începând cu 
data de 23.02.2010, am reuşit suplimentarea dispozitivului de ordine publică, zilnic, 
în medie, cu 10-11 agenţi, în baza unui grafic, iar, din data de 15.03.2010, în 
structurile de siguranţă publică au fost mutaţi 3 agenţi şi delegaţi alţi 12.  

Un volum important de muncă a fost depus şi în direcţia punerii în aplicare a 
concepţiei de realocare a efectivelor poliţiei de frontieră ce acţionează pe frontiera 
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cu Ungaria, fiind stabilit un număr estimativ de posturi, atât ocupate cât şi vacante, 
care vor fi redistribuite de la poliţia de frontieră la unitatea noastră.  

Pregătirea personalului s-a realizat în 30 grupe de pregătire de specialitate, un 
accent deosebit punându-se pe domeniul Schengen şi cel al protecţiei datelor cu 
caracter personal. În acelaşi timp, la cursuri de capacitate, specializare şi 
perfecţionare în diferite domenii de activitate, au participat 86 cadre. 

Managementul eficient şi eforturile depuse de majoritatea personalului în 
semestrul I au condus la menţinerea disciplinei în rândul efectivelor. Aceste premise 
au contribuit la obţinerea de rezultate bune şi foarte bune, astfel că 14 cadre au fost 
avansate în gradul profesional următor înaintea expirării stagiului minim, respectiv 6 
ofiţeri şi 8 agenţi. 

În acelaşi timp, pentru neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de 
serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume 
abilitate de lege, comportare necorespunzătoare în serviciu, familie sau societate 
dacă aduce atingere onoarei, probităţii profesionale sau prestigiului instituţiei, au 
fost sancţionaţi 7 poliţişti, din care 5 cu mustrare scrisă, unul cu diminuarea 
drepturilor salariale iar altul cu destituirea din poliţie. Această din urmă sancţiune a 
fost aplicată unui agent de poliţie din cadrul Poliţiei municipiului Satu Mare. În fapt, 
agentul de poliţie, în data de 09.03.2010, în jurul orei 08,40, conducând o 
autoutilitară pe Bulevardul Cloşca din Satu Mare nu a respectat semnalul de oprire al 
unui echipaj din cadrul poliţiei de frontieră şi a intrat în coliziune cu autovehiculul 
aparţinând I.J.P.F. Satu Mare. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o 
alcoolemie de 0,40 mg./l alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor s-a 
stabilit că autoutilitara nu era înmatriculată, iar numerele aplicate pe aceasta 
aparţineau unui alt autovehicul.  

Pentru prevenirea comiterii de abateri de către poliţişti au fost aplicate 38 
atenţionări, din care 6 – ofiţerilor de poliţie şi 32 – agenţilor.  

 
Managementul resurselor financiar-logistice 

 
Alocaţiile bugetare aprobate pentru semestrul I al anului 2010 au fost de 

19.129.210 lei. S-a acutizat necesitatea adoptării unor soluţii de optimizare a 
cheltuielilor atât în planul achiziţiilor cât şi al reparaţiilor, respectiv întreţinerii 
bunurilor materiale din dotare. Pentru a reduce cheltuielile, majoritatea lucrărilor de 
reparaţii şi întreţinere, în această perioadă, au fost executate în regie proprie. 

La data de 30.03.2010, parcul auto a fost suplimentat cu 11 autospeciale 
Dacia Logan pentru poliţia rutieră şi un autolaborator criminalistic. Pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Inspectoratului, am fost sprijiniţi de către 
Consiliul Judeţean Satu Mare, atât cu privire la completarea necesarului de 
combustibil pentru autovehiculele Dacia Logan, cât şi pentru suplimentarea 
memoriei echipamentelor electronice a acestora cu harduri externe. 
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Managementul capitalului social 

 
În cadrul activităţilor desfăşurate pe linia relaţiilor cu publicul au fost 

înregistrate 1776 petiţii, iar în audienţă au fost primiţi 1618 cetăţeni. 
 

Politica de cooperare 
 
Relaţiile de cooperare internaţională au fost direcţionate în funcţie de 

priorităţile Poliţiei Române, în contextul noilor evoluţii ale criminalităţii în zonă. În 
cadrul colaborării internaţionale, la iniţiativa conducerii Inspectoratului, la 
sărbătorirea Zilei Poliţiei Române a fost invitată şi ne-a onorat cu prezenţa delegaţia 
poliţiei judeţului Szabolcs-Szatmar-Bereg. 

Am întreţinut colaborări benefice cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Direcţia Generală Anticorupţie, 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Judeţean de Informaţii şi 
Protecţie Internă, Poliţia Transporturi, Serviciul de Combatere a Criminalităţii 
Organizate, Serviciul Judeţean pentru Imigrări, Arhivele Statului, Centrul Medical 
Judeţean al M.A.I.. În aceeaşi notă, s-au desfăşurat şi relaţiile de colaborare cu 
unităţile Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, cu Serviciul Român de 
Informaţii şi Ministerul Apărării Naţionale. 

Am îmbunătăţit cooperarea cu componentele societăţii civile reprezentate de 
instituţii, organizaţii şi organisme ce funcţionează la nivel local, ocazie cu care am 
urmărit prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă . 

 
Combaterea criminalităţii 

 
În cursul primului semestru al anului 2010  Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Satu Mare a fost sesizat cu privire la săvârşirea a 4191 de infracţiuni. Din totalul 
acestora, 892 sunt de natură economico-financiară, 1886 judiciare şi 1413 de altă 
natură. 

În aceeaşi perioadă urmărirea penală a fost începută în 2940 infracţiuni. Din 
totalul infracţiunilor, 630 sunt de natură economico-financiară, 1354 şi 956 de altă 
natură. 

În ceea ce priveşte infracţiunile din dosarele declinate, acestea se ridică la 
384, 281 fiind de natură economico-financiară, 29 judiciare şi 39 de altă natură. 

Activitatea de investigare penală desfăşurată s-a concretizat în instrumentarea 
a 9224 dosare penale, din care 31 complexe, cu 43 învinuiţi sau inculpaţi, reuşind 
rezolvarea a 1747, din care 980, adică 56%, au fost înaintate procurorului cu 
propunere de trimitere în judecată. 
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Infracţiuni comise cu violenţă 

 
Criminalitatea de mare violenţă creşte de la 6 infracţiuni în primul semestru al 

anului 2009 la 10 anul acesta, constând în 4 omoruri şi 6 vătămări corporale grave. 
În cursul semestrului I am fost sesizaţi cu privire la săvârşirea a 9 infracţiuni 

de ultraj, 24 infracţiuni de tâlhărie, 8 infracţiuni de viol şi 115 vătămări corporale. 
  

Criminalitatea economico – financiară 
 
Eforturile întreprinse în vederea combaterii criminalităţii economico-

financiare, s-au concretizat în constatarea a 630 fraude de natură economico-
financiară.  

În ceea ce priveşte evaziunea fiscală, în cursul primului semestru al anului 
2010, au fost constatate 100 infracţiuni.  

Activităţile desfăşurate pe linia combaterii contrabandei, in special a celei cu 
ţigări, au condus la constatarea a 21 infracţiuni. 

Pe linia combaterii comerţului ilicit cu ţigări de contrabandă, au fost 
intensificate acţiunile în pieţele agroalimentare şi târgurile de pe raza judeţului Satu 
Mare, care s-au dovedit a fi principalele locuri de valorificare a ţigărilor provenite pe 
căi ilicite din Ucraina, ocazie cu care au fost aplicate 698 contravenţii, în valoare 
totală de peste 800.000 de lei, au fost confiscate 3,85 milioane fire ţigarete în valoare 
de 404.000 de lei, iar în 11 cazuri au fost sesizate organele vamale în vederea 
aplicării sancţiunii contravenţionale, fiind indisponibilizate 11 mijloace auto folosite 
pentru traficul de ţigări netimbrate. 

În ceea ce priveşte cauzele complexe instrumentate de Serviciul de Investigare 
a Fraudelor, la cele 19 avute în lucru la începutul anului s-au adăugat alte 23. S-a 
început urmărirea penală în 11 dosare complexe, iar cercetările au fost finalizate în 7 
dintre acestea. În aceste cauze au fost constatate un număr de 20 infracţiuni 
complexe. 

Activităţile desfăşurate în sfera combaterii actelor de corupţie au condus la 
constatarea şi declinarea cercetărilor cu privire la 104 infracţiuni. 

În domeniul bancar şi al utilizării frauduloase a instrumentelor de plată 
bancare, la începutul perioadei analizate existau 212 cauze penale, s-au înregistrat 
92, fiind instrumentate astfel 304 cauze. În 77 s-a început urmărirea penală şi s-a 
reuşit soluţionarea a 71 de cauze, fiind cercetate 83 persoane, pentru săvârşirea a 187 
infracţiuni.  

Pentru prevenirea şi contracararea ilegalităţilor comise in domeniul drepturilor 
de autor au fost executate 9 acţiuni, fiind verificaţi peste 100 agenţi economici şi 
persoane fizice. În urma acestor activităţi au fost constatate 37 de infracţiuni. 
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Arme, explozivi, substanţe periculoase 

 
În cursul primului semestru al anului 2010 au fost constatate 93 infracţiuni la 

regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, din care 75, adică 80,64% 
au fost descoperite de lucrătorii serviciului de specialitate. 

În cadrul activităţilor preventive au fost executate 122 acţiuni şi controale 
fiind identificate şi ridicate în vederea confiscării 5 arme de vânătoare, 11 arme cu 
aer comprimat, 2 pistoale cu gaz, 1 pistol cu bile de cauciuc, 122 cartuşe, 132 kg 
petarde şi artificii, precum şi 2.280 kg substanţe toxice, toate provenite din 
infracţiuni. 

 
Evoluţia faptelor comise de autori necunoscuţi 

 
La începutul primului semestru al anului 2010 aveam în lucru 6972 fapte 

comise de autori necunoscuţi, au fost înregistrate 935 şi soluţionate 728. Prin 
identificarea autorilor s-a reuşit rezolvarea a 393 de fapte, ceea ce reprezintă 54% 
din totalul celor soluţionate. 

 
Activităţi criminalistice 

 
În cursul primului semestru al anului 2010 au fost efectuate 1051 cercetări la 

faţa locului şi s-a participat la 392 de reconstituiri, recunoaşteri din grup şi 
percheziţii. În acelaşi timp au fost întocmite 123 rapoarte de constatare tehnico-
ştiinţifică. 

 
Criminalitatea contra patrimoniului 

 
Criminalitatea contra patrimoniului reprezintă 43,80% din totalul 

infracţionalităţii constatate de poliţia sătmăreană, respectiv 1288. Din acestea, 976 - 
adică 75,77% - reprezintă furturi, 131 - adică 10,17% - sunt înşelăciuni, 111 - adică 
8,61 % - distrugeri, 21 - adică 1,63% -  tâlhării, iar 3,824% alte infracţiuni. 

Analizând furturile, constatăm că doar în cazul furturilor din locuinţe ne 
situăm peste media pe ţară la constatări, cu 183 fapte. În schimb la sesizări ne situăm 
sub medie la toate categoriile de furturi. 

 
Criminalitatea stradală sesizată 

 
În cursul primului semestru al anului 2010 au fost sesizate 107 infracţiuni 

stradale, ponderea constituind-o furturile cu 99 fapte şi tâlhăriile cu 4 fapte. 
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Criminalitatea juvenilă 
 
Din totalul de 2056 de persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor în 

care s-a început urmărirea penală, 161 adică 7,83% sunt minori, iar 861 adică 
41,87% sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani.  

 
Prevenirea criminalităţii 

 
Atât la nivel naţional cât şi la nivel local priorităţile pentru anul 2010 au fost 

stabilite ca fiind „prevenirea furturilor din locuinţe” şi „prevenirea furturilor din 
auto”.   

Prevenirea furturilor din locuinţe 
În data de 20.01.2010, a fost declanşată campania „ALINAŢĂ PENTRU 

SIGURANŢĂ”  iniţiată la nivel naţional în baza unui protocol de cooperare încheiat 
între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Alianz Ţiriac Asigurări S.A.. La 
nivelul judeţului nostru, la desfăşurarea acestei campanii au mai fost atraşi „micii 
voluntari” şi media locală. 

În primul semestru biroul de analiză şi prevenire a criminalităţii împreună cu 
poliţia de proximitate au realizat 34 acţiuni de conştientizare a populaţiei în privinţa 
furturilor din locuinţe. 

Prevenirea furturilor din auto 
A fost iniţiată campania de informare pentru prevenirea acestui gen de furturi 

al cărei mesaj este „Ne pasă de autoturismul tău ! Ţie îţi pasă ?” Campania vizează 
educaţia antivictimală şi adoptarea măsurilor preventive în comunitate, astfel că, 
împreună cu poliţia de proximitate au fost împărţite 400 de pliante. 

 
În perioada 15 – 19 februarie 2010, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională s-a derulat 
campania „Fără violenţă în şcoli”. Aceasta a debutat prin formarea unui lanţ uman la 
care au participat 300 elevi ce purtau pancarte cu mesaje împotriva violenţei. 

 În cadrul activităţilor de prevenire, un rol important îl ocupă ZIUA 
PORŢILOR DESCHISE. Activităţile organizate în anul 2010 sunt o continuare a 
celor din anul precedent şi au ca scop apropierea tinerilor de poliţie şi eliminarea 
barierelor de comunicare/relaţionare dintre cetăţeni şi această instituţie. 

 
PROMOVAREA SIGURANŢEI 

 
Siguranţa traficului rutier 

 
În primul semestru al anului 2010, pe raza judeţului Satu Mare au fost 

înregistrate 92 accidente rutiere (-5 faţă de perioada similară a anului 2009), din 
care 56 au avut consecinţe grave, respectiv 21 (+4) morţi, 48 (+5) răniţi grav.  

Analizând dinamica accidentelor rutiere soldate cu victime omeneşti , prin 
prisma cauzelor generatoare, se constată ca 16,30 % dintre acestea, respectiv 15, au 
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fost generate de nerespectarea normelor legale privind viteza de deplasare a 
autovehiculelor, iar 17% se datorează abaterilor săvârşite de către pietoni, 
concretizate prin traversarea neregulamentară a drumului sau deplasarea 
neregulamentară a pietonilor pe partea carosabilă. 

În perioada de referinţă, au fost constatate 508 infracţiuni la regimul 
circulaţiei rutiere şi 64.562 de contravenţii ce au fost sancţionate cu amenzi în 
valoare de 248.046.000 de lei, în 1.832 cazuri aplicându-se şi măsura 
complementară de reţinere a permisului de conducere. 

 
Siguranţa comunităţii 

 
În cursul anului  2010 am desfăşurat activităţi în sistem integrat, constând în 

187 acţiuni, în cadrul cărora au fost descoperite 91 infracţiuni, din care 62 în 
flagrant. Au fost prinşi 78 infractori, faţă de 8 dintre aceştia luându-se măsura 
reţinerii. Au fost aplicate 3513 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste  
500.000 de lei, fiind în acelaşi timp ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare 
de 16.421 lei.  

În contextul evenimentelor care au avut loc la nivel naţional, o atenţie 
deosebită a fost acordată verificării sistemelor de securitate, a celor tehnice de 
alarmare împotriva efracţiei de la unităţile  financiar bancare, casele de schimb 
valutar, case de amanet, casierii de pariuri sportive, loterii, casierii ale furnizorilor 
de utilităţi, centre comerciale,  magazine mari şi staţii de distribuţie a carburanţilor, 
fiind efectuate 525 controale şi aplicate 78 sancţiuni contravenţionale în valoare 
totală de 23.500 lei. 

În cadrul activităţilor specifice, efectivele analizate au participat la 602 acţiuni 
de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, constând în 287 manifestări culturale, 
175 manifestări sportive, 116 manifestări religioase şi 4 pichete protest. 

În zona unităţilor de învăţământ au fost executate 1.835 patrulări, 133 acţiuni 
punctuale şi 536 de şedinţe cu scopul de a cunoaşte problemele din zonele respective 
şi a preveni comiterea de fapte antisociale. 

Au fost verificate în teren în vederea punerii în legalitate un număr de 2.314 
persoane cărora le-a expirat valabilitatea actelor de identitate sau au împlinit vârsta 
de 14 ani. 

În perioada analizată prin SNUAU 112 au fost adresate un număr de 2.534 
apeluri din care 2.414 au fost confirmate iar 129 nu s-au confirmat. În vederea 
asigurării unui timp de reacţie cât mai scurt au fost organizate 11 simulări de apeluri 
prin SNUAU 112 în mediul urban, rezultatele fiind pozitive. 

 
 

Biroul de presă al IPJ SATU MARE 
 


