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PLAN   STRATEGIC 

cu privire la priorităţile ce vizează siguranţa persoanei şi ordinea publică,  
recomandat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş  

pentru anul 2021, 
de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureş 

 
 

În baza prevederilor Legii nr. 218 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea Politiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.), 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787 / 2002, acest organism întocmeşte anual Planul Strategic cuprinzând principalele obiective 
ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 

Urmare a activităţilor specifice desfăşurate pe parcursul anului 2020, precum şi a consultării instituţiilor cu atribuţii în 
asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în judeţul Maramureş, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Maramureş a 
elaborat prezentul Plan Strategic în conformitate cu prevederile cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 787 / 2002 în scopul asigurării 
bunei desfăşurări şi eficientizării activităţii serviciului poliţienesc pentru anul 2021. 

Anul 2021, ca an de referinţă în contextul economico-social actual la nivel european, se preconizează a fi  un moment 
de răscruce în lupta împotriva infracţionalităţii ca fenomen social şi în mod deosebit în combaterea evaziunii fiscale şi în prevenirea şi 
cercetarea actelor de corupţie. 
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Capitolul I. – Obiectivele naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planurile de 

activităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Poliţiei Române 
 
Obiective de guvernare 

Activităţile specifice Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş se vor prioritiza, în anul 2021 pe obiectivele ce 
vor fi prevăzute în programul de guvernare pentru anul 2021. 

 
Priorităţi în domeniul ordinii publice pentru perioada 2021 – 2024:  

În proiectul de guvernare  pentru perioada  2021 – 2024, se stabilesc următoarele priorităţi şi obiective strategice în 
domeniul ordinii publice : 

 
           Obiective generale 
 
Pornind de la problemele enunțate și având în vedere posibilele soluții identificate, în perioada 2021-2024, se va urmări 

atingerea următoarelor obiective generale:  
1. Adaptarea și modernizarea instituțiilor MAI, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și societății, într-un sistem coerent, 

guvernat de principii și responsabilitate; 
2. Consolidarea capacității de intervenție și de reacție a MAI, pentru impunerea respectării legii;  
3. Implementarea unui sistem modern de recrutare, formare și evoluție profesională a personalului MAI.  
4. Simplificarea administrativă și transformarea digitală a serviciilor publice și procedurilorinterne de lucru. 

 
Obiective specifice 

I. Adoptarea unei noi Strategii naționale de ordine și siguranță publică  
II. Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență 
III. Optimizarea funcțională a structurilor MAI 
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IV. Consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a încălcării legislației rutiere, prin utilizarea sistemelor de 
monitorizare a traficului rutier 

V. Dezvoltarea capacității MAI de poliție aeriană 
VI. Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice 
VII. Reconsiderarea rolului instituțiilor de formare profesională ale MAI și a mecanismelor de recrutare și formare 
VIII. Implementarea unui sistem unitar, integrat, de pregătire profesională. 
IX. Reconsiderarea unor elemente de statut professional 
X. Transformarea digitală a unor servicii publice și activității interne a structurilor MAI 
XI. Îmbunătățirea sistemului de management și de control al fondurilor financiare repartizate MAI 

 
POLITICI  PUBLICE 
 

Creşterea siguranţei cetăţeanului prin : 
 combaterea fenomenului infracţional stradal, 
  creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, 
 reconstrucţia sistemului de politici locale şi armonizarea cu politicile naţionale, 
 prevenirea şi combaterea corupţiei, 
 prevenirea şi combaterea criminalităţii, 
  combaterea crimei organizate, 
  combaterea traficului de droguri, 
 trafic rutier mai sigur, 
  în cadrul cooperării internaţionale o atenţie aparte trebuie acordată cooperării poliţieneşti în vederea combaterii 

criminalităţii transfrontaliere dar şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinatate, 
  cooperarea cu instituţiile din sistemul de securitate internă al UE (FRONTEX, EUROPOL) reprezintă o 

componentă esenţială a activităţii ministerului pentru 
 implementarea politicilor europene în domeniu,  
  cooperarea cu INTERPOL dar şi in formatele de cooperare regională în Europa de S-E va rămâne o preocupare 

importantă a conducerii ministerului 
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Capitolul II. Obiectivele şi priorităţile de interes local 

 
A. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului 

 
1. Siguranţa stradală 

 
Politica de abordare a fenomenului va trebui să fie susţinută în planul resurselor umane şi logistice prin creşterea 

numărului de poliţişti care acţionează în patrulele stradale, creşterea nivelului de pregătire a acestora, precum şi de îmbunătăţirea 
dotării cu mijloace de intervenţie şi comunicaţii. Tot în acest sens, eforturile se vor concentra şi pentru: 

●   realizarea de acţiuni în sistem integrat în zonele cu risc crescut de producere a infracţiunilor;    
●  creşterea capacităţii operative a structurilor ce au atribuţii în domeniu, în vederea gestionării calificate a tuturor 

problemelor pe această linie; 
●    iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii 

comise cu violenţă, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă stradală. 
 

2. Siguranţa rutieră 
Siguranţa rutieră rămâne una din priorităţile locale.  Poliţia va derula în continuare programe de prevenire în 

parteneriat cu celelalte instituţii responsabile, iar politica sancţionatorie se va focaliza pe modelarea comportamentului participanţilor 
la traficul rutier pentru formarea unei conduite preventive, însă niciodată aceste măsuri nu vor fi suficiente fără o intervenţie rapidă în 
îmbunătăţirea infrastructurii. 

 
3. Siguranţa în mediul rural 

Eficientizarea activităţii structurilor de poliţie în mediul rural rămâne  o prioritate a inspectoratului pentru anul 2021. 
Monitorizarea infracţionalităţii în zonele rurale, modernizarea sediilor secţiilor rurale şi identificarea soluţiilor pentru asigurarea 
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dotărilor necesare bunei funcţionări a acestora, precum şi asigurarea unui sistem de patrulare şi intervenţie eficient, sunt puncte 
prioritare pentru anul viitor. 

 
B. Combaterea infracţiunilor contra patrimoniului 
Prevenirea furturilor din locuinţă, din auto, din societăţi comerciale, au reprezentat, fiecare în parte,  componente ale  

priorităţilor locale pentru judeţul Maramureş, fiind transpuse la nivelul Inspectoratului de Poliţie  în programe locale de prevenire  a 
infracţiunilor contra patrimoniului. 

Pe baza datelor din situaţia operativă, se constată că infracţiunile de furt din locuinţe, din societăţi comerciale și cele 
din buzunare, poșete, genți constitue  ponderea infracţionalităţii, motiv pentru care, în 2021, ne vom prioritiza activităţile preventive şi 
de combatere în scopul scăderii infracţiunilor de genul celor menţionate mai sus. 

 
C.  Combaterea infracţionalităţii din domeniul silvic 

 
Pentru judeţul nostru activitatea pe linie silvică constituie o prioritate, şi aici avem în vedere ponderea suprafeţelor 

împădurite, respectiv de 257.000 ha. 
În continuare, se constată o presiune crescută asupra fondului forestier, în special asupra celui aflat în proprietatea 

persoanelor fizice, care nu este asigurat cu pază.  Zonele problematice sunt cele deja cunoscute :  Vişeu de Sus, Borşa, Ruscova, 
Repedea, Poienile de Sub Munte, Săpânţa, Remeţi.    Acesta lucru se datorează atât faptului că în unele zone, principalele mijloace de 
subzistenţă sunt asigurate prin tăierea şi comercializarea materialului lemnos precum şi crizei economice care a dus la oprirea altor 
activităţi de natură economică în acele zone, comerţul cu material lemnos rămânând singura modalitatea de a obţine venituri rapid şi 
cu eforturi minime.  

D.  Prevenirea infracţiunilor de violenţă 
 
          Infracţiunile comise cu violenţă ( omor, tentativă de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare 

corporală gravă, viol, etc.) prezintă o gravitate deosebită faţă de celelalte fapte antisociale prin faptul că, îndreptate fiind – în principal 
- împotriva vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, ele sunt de natură să inducă o stare de teamă în rândul  victimelor, persoanelor 
apropiate acestora şi chiar asupra comunităţii, în ansamblu. 
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Programul local de prevenire a infracţiunilor cu violenţă  cuprinde activităţi generale şi specifice ce se vor axa pe 
prevenirea săvârşirii de infracţiuni sau pe cele rezultate din combinarea activităţilor de prevenire desfăşurate de poliţiştii de prevenire 
şi de cei de proximitate cu cele destinate descurajării infractorilor prin demersuri specific poliţieneşti (acţiuni, controale, patrulări, 
razii, etc.) organizate şi derulate de structurile de siguranţă publică şi cele de investigaţii criminale. 

  
E. Asigurarea unui mediu de afaceri curat 
 
Securitatea economică constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Maramureş.  
Principalele domenii de intervenţie subsumate acestui obiectiv sunt:  
1. protejarea bugetului consolidat al statului, prin acţiuni de combatere a evaziunii fiscale, a fraudelor vamale şi 

contrabandei cu produse din tutun, alcool şi produse energetice;  
2. combaterea infracţionalităţii în domeniul achiziţiilor publice;  
3. protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială.  
 
În perioada următoare, prin realizarea obiectivelor propuse în proiectele în derulare, printr-o implicare mai buna a 

tuturor efectivelor Poliţiei Judeţului Maramureş şi prin monitorizarea permanentă a fenomenului infracţional, considerăm că există 
premisele  prevenirii şi combaterii cu  eficienţă  a infracţionalităţii, astfel încât să poată fi îndeplinite obiectivele Poliţiei Române 
precum şi obiectivele sectoriale prevăzute în programele şi proiectele aflate în derulare la această unitate cu respectarea indicatorilor 
de performanţă stabiliţi de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureş. 

 
 
 
În scopul realizării obiectivelor propuse şi a sarcinilor ce revin Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Maramureş în anul 2021, se vor organiza şi executa următoarele  acţiuni şi măsuri: 
  

1. Organizarea și executarea activităților specifice prevenirii răspândirii noului Coronavirus. 
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2. Organizarea şi executarea, pe teritoriul întregului judeţ a acţiunilor specifice de menţinere a ordinii publice, a celor de 
cooperare pentru asigurarea ordinii în perioada  sărbătorilor religioase sau a altor manifestări publice, în scopul prevenirii şi combaterii 
oricăror evenimente care pot perturba ordinea şi liniştea publică. 

3. Informarea periodică a Autorităţii Teritoriale de ordine Publică Maramureş şi a autorităţilor publice locale despre măsurile 
adoptate, misiunile desfăşurate, problemele şi situaţiile deosebite constatate pe teritoriul localităţilor, precum şi solicitarea sprijinului 
necesar în rezolvarea acestora. 

4. Acordarea asistenţei tehnice de specialitate agenţilor economici, societăţilor comerciale, în domeniul organizării şi 
funcţionării sistemelor de pază şi alarmare, transportului şi depozitării bunurilor şi valorilor. 

5. Executarea de acţiuni poliţieneşti preventive şi punctuale (filtre, razii, controale etc.) în mediile de interes, în scopul 
prevenirii şi/sau aplanării oricăror stări conflictuale, menţinerii ordinii şi liniştii publice, prin organizarea unor dispozitive eficiente de 
siguranţă publică, în măsură să rezolve orice problemă, în mod operativ. 

6. Cunoaşterea permanentă şi supravegherea zonelor cu potenţial criminogen ridicat, a elementelor infractoare şi a persoanelor 
care, prin modul de comportare, aduc atingere relaţiilor de convieţuire socială, prin intensificarea activităţilor informative şi 
exploatarea concluziilor rezultate din procesul de analiză a informaţiilor. 

7. Creşterea numărului de acţiuni şi controale organizate pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor din domeniul silvic. 
8. Informarea cetăţenilor cu privire la unele aspecte ale stării infracţionale, măsurile cu caracter preventiv ce trebuie luate la 

producerea unor situaţii de urgenţă, precum şi despre necesitatea colaborării cu poliţia, pentru diminuarea riscurilor care ar putea 
afecta siguranţa publică, precum şi accentuarea mediatizării acţiunilor desfăşurate, cu accent pe sprijinul acordat de cetăţeni în 
rezolvarea situaţiilor deosebite. 

9. Promovarea şi urmărirea, cu consecvenţă a aplicării normelor deontologice specifice poliţiei, în scopul respectării cu 
stricteţe a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie. 

10. Organizarea, pe zone, în baza informaţiilor, datelor obţinute şi analizelor periodice asupra situaţiei operative, a unor razii, 
acţiuni şi controale poliţieneşti, pentru identificarea de elemente parazitare, proxeneţi, prostituate, persoane urmărite, traficanţi şi 
consumatori de droguri precum şi a celor care nu-şi justifică prezenţa în locurile respective. 
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11. Asigurarea intervenţiei ferme, pentru prevenirea şi aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice, în 
funcţie de specific, gradul de risc sau ameninţarea creată şi aplicarea măsurilor sancţionatorii. 

12. Asigurarea operativităţii în efectuarea cercetărilor şi a unei bune finalităţi judiciare în lucrările şi cauzele penale aflate în 
lucru, pe baza unei colaborări cât mai eficiente cu lucrătorii din cadrul Parchetelor pentru a evita schimbările de soluţii şi restituirile de 
dosare. 

13. Îmbunătăţirea activităţilor de pregătire continuă și implementarea sistemului unitar de pregătire prfesională; 
14. Continuarea demersurilor pentru alocarea de resurse logistice şi financiare în vederea executării lucrărilor de construcţii, 

modernizare şi dotare la sediul I.P.J. Maramureş, subunităţi de poliţie şi secţii de poliţie rurală. 
15. Pregătirea, elaborarea şi prezentarea unor proiecte structurale pentru accesarea unor programe europene în domeniul 

colaborării poliţieneşti şi a pregătirii profesionale. 
16. În mediul rural, va fi acordata o atenţie deosebita executării de măsuri privind prevenirea furturilor din locuinţe, 

organizându-se razii, acţiuni, sau filtre în principalele puncte de trecere; 
17. Monitorizarea în permanenţă a stării de viabilitate a drumurilor din Judeţul Maramureş pentru identificarea punctelor sau 

zonelor periculoase, integritatea sistemului de semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie operativă din partea administraţiei 
drumurilor pentru îndepărtarea factorilor de risc; 

18. Continuarea activităţilor comune între A.T.O.P. Maramureş - I.P.J. Maramureş în localităţile judeţului, referitoare la modul 
de colaborare dintre secţiile de poliţie rurală şi autorităţile locale şi dispunerea de măsuri care să contribuie la menţinerea unui climat 
de ordine şi siguranţă publică; 

19. Întocmirea semestrială a unei analize privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, ce urmează a 
fi prezentată în şedinţa ATOP de către şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş; 

20. A.T.O.P. va urmări periodic îndeplinirea indicatorilor de performanţă minimali stabiliţi în Cap. III din prezentul plan de 
către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş. 

 
Capitolul III. Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc 

1. Menținerea unui număr ridicat de acțiuni preventive în domeniul prevenirii răspândirii noului coronavirus. 
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2. Reducerea infracţiunilor ce se comit prin violenţă şi a numărului de cauze cu autori neidentificaţi.   Indicatorul minimal 
este fixat la limita scăderii de principiu, comparativ fără însă a se estima procentual, având în vedere multitudinea de 
factori de care depind aceaste probleme. 

3. Menținerea la un nivel scazut al infracțiunilor stradale. 
4. Reducerea în continuare a numărului de infracţiuni prin care se lezează raporturile sociale care apără si ocrotesc proprietatea 
5. Continuarea activităţilor de prevenire pe drumurile publice şi în special pe sectoarele cu risc sporit de accidente rutiere, în 

scopul reducerii numărului de persoane decedate ca urmare a unor accidentelor de circulaţie si a 
cuantumului accidentelor de circulaţie 

6. Continuarea activităţilor de prevenire a violenţei în şcoli, precum şi a celor desfăşurate de Poliţia de proximitate, prin 
organizarea de şedinţe de pregătire antiinfracţională. 

7. Îmbunătăţirea relaţiilor poliţie-cetăţean, deservirea în cazurile prevăzute de lege în condiţii optime a tuturor solicitanţilor de 
servicii, precum şi perfecţionarea continuă a gradului de conduită plină de solicitudine a agenţilor şi ofiţerilor de 
poliţie, în conformitate cu standardele Uniunii Europene; 

8. Perfecţionarea colaborării Inspectoratului Judeţean de Poliţie a Judeţului Maramureş cu celelalte structuri care acţionează 
în Judeţ în domeniul ordinii publice, aşa cum sunt cele ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Poliţiilor Locale, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă; 

9.  Creșterea numărului de acțiuni preventive si de combatere a infracționalității silvice având ca obiectiv reducerea tăierilor 
ilegale de masă lemnoasă şi a faptelor de braconaj; 

 
CAPITOLUL IV – Bugetul şi dotarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş 

 
Finanțarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş se realizează integral de la bugetul de stat şi asigură la 

nivel minimal buna desfăşurare a activităţilor specifice. 
În  vederea îndeplinirii misiunilor specifice efectivele I.P.J. Maramureş funcţionează în 79 sedii, respectiv reşedinţa 

unităţii, 2 sedii de poliţie municipală, 13 sedii de poliţie orăşenească sau ale serviciilor şi 63 posturi de poliţie comunală. Dintre 
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acestea 40 de sedii sunt proprietatea statului român cu drept de administrare al M.A.I. prin I.P.J. Maramureș, în timp ce 39 de locații 
sunt în comodat, respectiv închiriate.  

  În cursul anului 2020, Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş i-a fost alocat un buget total în sumă de 
108.745,85 mii lei (+18.285,42 mii lei), din care a fost suma de 102.079,80 mii lei a fost alocată pentru plata cheltuielilor de personal, 
respectiv 93,87%, suma de 4.757,12 mii lei a fost alocată pentru plata cheltuielilor cu bunuri și servicii, respectiv 4,37%, diferența fi-
ind alocată pentru plata cheltuielilor de judecată (0,02%), a unor active fixe achiziționate (0,07%), a cheltuielilor cu asigurările și asis-
tența socială (0,95%), precum și a unor cheltuieli cu bunuri și servicii achiziționate din fonduri externe nerambursabile. . 

Având în vedere faptul că prin Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră este prevăzută obligația comună a instituţii-
lor cu atribuţii în domeniu și a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice de punere în aplicare a acesteia și a necesității atin-
gerii obiectivelor asumate de statele membre ale Uniunii Europene, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș s-a 
identificat necesitatea achiziționării unui număr de 1.000 de veste reflectorizante, în vederea distribuirii acestora bicicliștilor și 
conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală, în cadrul unei campanii preventive care urmează să fie organizată la nivel județean, cu 
prioritate în zonele cu risc  ridicat de producere a accidentelor. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare, trimestrial sau ori de câte 
ori este nevoie.  La şedinţele A.T.O.P. pot participa, cu statut de invitat, Prefectul judeţului, Preşedintele Consiliului Judeţean, 
conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de 
specialitate. Şedinţele ATOP pot fi şi publice. 

În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri cu caracter de recomandare.  
 

PREŞEDINTE A.T.O.P. MARAMUREŞ, 
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