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ROMÂNIA 

JUDETUL SALAJ 

A.T.O.P. 

 

 

 

RAPORT 

Cu activitățile desfășurate de către membrii Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Sălaj, în anul  2020 

 

 

In cadrul ședințelor din perioada  ianuarie  - octombrie 2020 membrii   Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică  au  dezbătut următoarele probleme: 

1. Comisia de coordonare situații de urgență și petiții 

Luna IANUARIE  

 În cadrul şedinţei s-a  dezbătut : 

- Definitivarea Raportului cu activităţile desfăşurate de catre  comisia de 

coordonare situaţii de urgenţă şi petiţii pe anul 2010 

-   Intocmirea Planului Strategic pe anul 2020. 

Luna FEBRUARIE  

 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

- Informarea privind evoluția indicatorilor statistici la nivelul I.P.J. Sălaj în anul 2019 

comparativ cu anul 2018. 

- Aprobarea calendarului de activități al  comisiei pe primele 6 luni 2020. 

Analiza indicatorilor statistici arată că, evoluţia numărului infracţiunilor sesizate total 
înregistrate în ANUL 2019 (5239 fapte), faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, este în 
creștere cu 4,93% (+246  fapte sesizate), iar după natura lor, creștere este înregistrată la 
numărul infracțiunilor de natură judiciară, situaţia prezentându-se astfel: 

 
 Infracţiuni economico-financiare: 245 în 2018 şi 234 în 2019(-4,49%); 
 Infracţiuni judiciare: 3119 în 2018 şi 3382 în 2019(+8,43%); 
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 Infracţiuni de altă natură: 1629 în 2018 şi 1623 în 2019(-0,37%). 
Prin comiterea de infracţiuni s-a cauzat un prejudiciu sesizat în valoare de peste 635,5 

milioane lei, înregistrându-se o creștere procentuală a acestuia cu 2.004,89% faţă de perioada 
de comparaţie. 
 

Din analiza datelor privind infracțunile sesizate lunar la nivelul județului Sălaj în 
ultimul an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este descrescător. 

 
La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o creştere cu 12,36% a 

numărului de fapte sesizate (+181 fapte) faţă de perioada de comparaţie, evoluție influențată 
și de creșterea numărului faptelor sesizate de loviri sau alte violențe(+9,86%) şi de 
amenințare(+23,70%). 

 Numărul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrează o creștere cu 3,13% faţă de 
perioada de comparaţie,  evoluție influențată și de creșterea numărului infracţiunilor de furt 
sesizate cu 27 fapte(+1,75%) și creșterea numărului infracțiunilor de distrugere sesizate cu 8 
fapte(+1,81%), fapte care dețin o pondere importantă în cadrul infracțiunilor contra 
patrimoniului(88,77%).  

În perioada analizată au fost sesizate: 1 infracțiune de omor, 5 tentative de omor(+1), 
1 infracţiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte(+1), 18 infracţiuni de viol(-6) și 22 
tâlhării, nefiind sesizate infracţiuni de vătămare corporală(-1). 

 
Situaţia furturilor sesizate la nivelul judeţului Sălaj în ANUL 2019, care prezintă 

creşteri mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut: 
 Furturi de auto: +20 fapte, +105,26%; 
 Furturi de bagaje, de la calatori S.N.C.F.R., aero, naval: +5 fapte, +500,00%; 
 Furturi din buzunare, posete, genti,etc.: +5 fapte, +5,38%; 
 Furturi din autovehicule - total: +16 fapte, +12,03%; 
 Alte infracțiuni de furt: +90 fapte, +28,39%. 

Pe tipuri de furturi, cea mai mare pondere o reprezintă furturile din locuințe(22,10%), 
furturile din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării(13,31%), furturile din SC(11,21%) și alte 
infracțiuni de furt(25,92%). 

 
În ANUL 2019, numărul infracţiunilor total sesizate a înregistrat creșteri atât în 

mediul urban(+4,61%) cât și în mediul rural(+5,32%). După natura faptelor, scăderi se 
înregistrează la infracţiunile economico-financiare în ambele medii(-1,26% în mediul urban 
şi -9,41% în mediul rural) şi la infracțiunile de altă natură în mediul urban(-5,01%). 

Numărul infracţiunilor contra persoanei sesizate înregistrează creştere, faţă de cel 
înregistrat în perioada de comparaţie, atât în mediul urban(+7 fapte, +1,01%), cât și în 
mediul rural(+176 fapte,+23,78%), pe fondul creșterii numărului infracţiunilor de loviri sau 
alte violenţe sesizate în mediul rural(+24,12%) şi descreşterii acestuia în mediul urban(-
3,87%).  

Numărul infracţiunilor de amenințare înregistrează creştere atât în mediul 
urban(+21,00%) cât și în mediul rural(+27,40%). 

 
Numărul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate înregistrează o creștere în mediul 

urban(+9,28%) și descreștere în cel rural(-3,23%), pe fondul creșterii numărului de furturi cu 
12,06%(+92 fapte) în mediul urban și diminuării numărului acestora în mediul rural cu 
8,33%(-65 fapte). 

În perioada analizată, infracțiuni cu violență au fost comise atât în mediul rural și 
anume 1 omor, 3 tentative de omor, 1 infracţiune de loviri sau vătămări cauzatoare de 
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moarte(+1), 11 violuri(-5) și 5 tâlhării(-11), cât și în mediul urban: 2 tentative de omor(+1), 7 
violuri(-1) și 17 tâlhării(+11, procentual: +183,33%). 

 
 

 
În anul 2019, la nivelul judeţului Sălaj, numărul infracţiunilor stradale sesizate a 

înregistrat o creştere cu 51,75% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind sesizate 217 de 
astfel de infracțini, ceea ce reprezintă un procent de 4,14% din totalul infracțiunilor sesizate 
în perioada analizată, cele mai multe fiind comise pe timp de noapte(149 fapte, procent: 
56,84%), din care 2 tentative de omor(+2), 14 tâlhării(+8), 2 violuri(+2), 2 ultraje contra 
bunelor moravuri(+2), 2 fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice(+2) și 195 furturi(+60). 

Pe tipuri de furturi stradale, creşteri s-au înregistrat la : 
- furt din SC: +2 fapte, +50,00%; 

- furt din buzunare, poșete, genți: +5 fapte, +50,00% 
- furt de auto: +6 fapte, +54,55%; 
- furt din auto: +36 fapte, +58,06%; 
- furt de placuțe de înmatriculare: +3 fapte, +300%; 
- alte infracțiuni de furt: +12 fapte, +41,38%. 
Numărul infracțiunilor stradale cunoaște creșteri atât în mediul urban(+70 fapte,  

procentual:+66,67%), cât şi în cel rural(+7 fapte,  procentual:+20,00%). 
Toate cele 14 tâlhării stradale(+13, procentual:+1300%), cele 2 violuri, precum și 

infracțiunile de tulburare a ordinii și liniștii publice(2) și ultraj contra bunelor moravuri(2) au 
fost comise în mediul urban. Violurile și faptele de tulburare a ordinii și liniștii publice și 
ultrajul contra bunelor moravuri nu se regăsesc ca sesizate în perioada de comparație în acest 
mediu. 
 

Cele 2 tentative de omor(+2) sesizată în perioada analizată au fost comise în mediul 
rural. 

După tipul de furt stradal sesizat, în mediul urban creșteri mai mari înregistrează 
indicatorii: furt din auto(+32 fapte, +64,00%), furt de auto(+5 fapte, +250%), furt din 
buzunare, poșete, genți (+5 fapte, +55,56%), furt de plăcuțe de înmatriculare(+3 
fapte,+300%) şi alte infracțiuni de furt(+8 fapte,+33,33%).  

În mediul rural, s-au înregistrat creșteri mai mari la indicatorii: furt din auto(+4 fapte, 
+33,33%) și alte infracțiuni de furt(+4 fapte, +80%). 

 
Din analiza datelor privind infracțunile stradale sesizate lunar la nivelul județului 

Sălaj în ultimul an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este 
crescător. 
 

Din totalul de 5239 infracţiuni sesizate în perioada analizată, 51,02% au fost comise 
în mediul rural, 1829 sunt cu autori necunoscuţi, ceea ce reprezintă un procent al acestora de 
34,91%. Dintre cele 1829 fapte penale cu AN sesizate, 1042 au fost comise în mediul urban, 
ceea ce reprezintă un procent al acestora de 56,97%. 

 
 

Numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat în anul 2019, și anume 150 astfel 
de incidente, este în descreștere cu 3,23% față de cel înregistrat  în  anul 2018 (155 accidente 
grave de circulație). 

Situaţia consecinţelor accidentelor de circulaţie grave se prezintă astfel:  
 Numărul persoanelor decedate a scăzut de la 33 la 30 (-3);  
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 Numărul persoanelor rănite grav a scăzut de la 146 la 145 (-1); 
 Numărul persoanelor rănite uşor a a scăzut de la 38 la 37 (-1). 

Dacă luăm în considerare numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat la 
nivelul judeţului Sălaj în ultimul an, trendul acestora, la sfârşitul perioadei analizate, este 
decrescător. 
 

În perioada analizată, au fost descoperite 27 infracţiuni de evaziune fiscală(-16,        
procentual:-37,21%), 2 infracțiuni prevăzute de Legea privind Codul Fiscal(-6, procentual:-
75%) și 10 infracțiuni prevăzute de  Codul Vamal(-3,-23,08%). 
 

CONCLUZII 
 

Raportat la ANUL 2018, în ANUL 2019:  
 INFRACŢIUNILE SESIZATE au crescut cu 4,93%: 

 Economico-financiare: -4,49%  
 Judiciare: +8,43%  
 De altă natură: -0,37% 

 Infracţiuni contra persoanei: creștere cu +12,63% (creștere urban,rural); 
o  Tentativa de omor: +1 faptă, +25,00%(urban); 
o Amenințarea: +41 fapte, +23,70% (rural, urban); 
o Loviri sau alte violențe: +80 fapte,+ 9,86% (rural); 
o Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte: +1 faptă(rural). 

 Infracţiuni contra patrimoniului: creștere +3,13%(creștere urban): 
 Infracţiuni de furt: +1,75% (creștere urban); 
- creşteri mai mari prezintă: 
  

 A CRESCUT SIGURANŢA RUTIERĂ: 
 Accidente de circulaţie grave: -3,23%:  

o Persoane decedate: -9,09%; 
o Răniţi grav: -0,68%; 
o Răniţi uşor: -2,63%. 

 
* 

La punctul doi din ordinea de zi s-a aprobat calendarul cu activități al Comisiei de 

coordonare situații de urgență și petiții pe primele 6 luni 2020. 

* 

La punctul Diverse, a fost dezbătută  solicitarea  venită din partea Avocatului 

Poporului – Biroul Teritorial Cluj –Napoca, prin care solicită  situația actuală a măsurilor  

dispuse de U.A.T.-uri cu privire la prevenția în domeniul producerii incendiilor, pe raza 

județului Sălaj. 

Luna MARTIE 

 În cadrul şedinţei comisiei au fost dezbătute următoarele: 
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- Analiza activității specifice pe linie de intervenție desfășurată de I.S.U. Sălaj pe anul 

2019; 

- Analiza privind activitatea specifică pe linie de ordine publică desfășurată de către 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, în anul 2019. 

* 

 Pentru asigurarea respectării prevederilor actelor normative din domeniul prevenirii 
situaţiilor de urgenţă, în anul 2019 s-au executat un număr de 1444 controale de prevenire, 
din care: 

 - 60 la unităţi administrativ teritoriale (1 municipiu, 3 oraşe, 56 comune); 
 - 513 la instituţii; 
 - 735 la operatori economici; 
 - 136 la obiective de investiţii. 

Scopul acestor controale a fost de preîntâmpinare, reducere sau eliminare a riscurilor 
de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora. 

Pe timpul controalelor de prevenire executate au fost constatate 7905 nereguli, din 
care 1621 au fost soluţionate pe loc, iar pentru neregulile constatate şi care nu au putut fi 
soluţionate au fost aplicate 6138 sancţiuni contravenţionale din care 595 amenzi în cuantum 
de 1.485.100 lei. 
 În scopul creşterii rolului de autoritate de stat a instituţiei, unitatea noastră a 
desfăşurat în conformitate cu prevederile legale şi activităţi de: 
 - auditarea persoanelor juridice şi fizice atestate să execute lucrări în domeniul 
apărării împotriva incendiilor (28 audituri de supraveghere); 
 - asistenţă tehnică de specialitate (1315 din care: 199 în domeniul avizării-autorizării, 
1095 în domeniul apărării împotriva incendiilor, 15 în domeniul prevenirii dezastrelor, 6 în 
alte cazuri); 
 - soluţionare petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile (10); 
 - avizarea rutelor de transport a deşeurilor periculoase (54 avize). 

Pentru sporirea nivelului de securitate al cetăţeanului, au fost executate controale la 
199 obiective identificate că funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.  

La nivelul judeţului, din totalul de 377 obiective (clădiri) de învăţământ un număr de 
21 obiective funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu (5,6%).  
 Pentru autorizarea obiectivelor din judeţ, la nivelul unităţii s-au luat următoarele 
măsuri: 
 - instruiri cu proprietarii, investitorii, beneficiarii şi proiectanţii acestor obiective, cu 
privire la  necesitatea obţinerii avizului/ autorizaţiei de securitate la incendiu, 
modalităţile de obţinere, cât  şi sancţiunile stabilite prin lege în cazul nerespectării acestor 
prevederi; 
 - acordare de asistenţă tehnică de specialitate, atât la cerere la sediul unității, cât și pe 
timpul  executării controalelor de prevenire; 
 - prelungirea programului de lucru al Compartimentului Avizare-Autorizare, în zilele 
de joi  până la ora 18:30, pentru a răspunde cererilor persoanelor care solicită audienţă de 
specialitate. 
 Din totalul de 61 de unități administrativ-teritoriale de la nivelul județului, doar 15 au 
reglementat și organizat serviciul propriu de coșerit.  
Respectarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu pentru construcţii şi amenajări, 
respectiv în domeniul proiectării şi realizării adăposturilor de protecţie civilă. 
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 Cadrele Compartimentului Avizare-Autorizare a soluţionat un număr de 192 cereri 
pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, astfel: 
 -121 cereri emitere avize de securitate la incendiu, din care au fost respinse 35 (29%) ; 
 -71 cereri emitere autorizații de securitate la incendiu, din care au fost respinse 20 
(28%).  
 Alte activități privind securitatea la incendiu și protecție civilă: 
 -232 puncte de vedere privind securitatea la incendiu; 
 -1 punct de vedere privind protecţia civilă; 
 -4 avize de amplasare a construcţiilor în interiorul parcelelor; 
 -16 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii; 
 -1 acord de comercializare a articolelor pirotehnice. 

Cadrele cu atribuţii au participat la 101 de şedinţe de analiză tehnică şi de urbanism 
organizate pe linia securităţii la incendiu, respectiv în domeniul proiectării şi realizării 
adăposturilor de protecţie civilă.  

Creşterea participării voluntarilor în echipele de intervenţie ale ISU 
La nivelul unităţii au fost derulate mai multe campanii de mediatizare a programului 

naţional „Salvator din Pasiune”, Ziua Internaţională a Voluntariatului (5 Decembrie) fiind 
adusă în atenţia populaţiei în mass-media locală, pe pagina de Facebook a instituţiei şi prin 
distribuirea de fly-ere. 

Aceste eforturi s-au concretizat prin recrutarea în acest an a unui număr de 43 de 
voluntari care împreună cu cei recrutați în anii anteriori au participat la un număr de 455 
activităţi (28 de informare preventivă, 433 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren şi 384 de 
intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat împreună cu echipajele SMURD). 
 Cooptarea unui număr cât mai mare de voluntari în rândul nostru va fi o prioritate, 
astfel încât societatea civilă să devină un partener de nădejde în prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă. 
 

Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns 
 

Din statistica situaţiilor de urgenţă produse pe raza judeţului Sălaj, a reieşit că pe 
parcursul anului 2019 în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 5272 evenimente, 
în medie 14,4  evenimente pe zi.  
 

Alarmele false 
Comparativ cu anul 2018, alarmele false au scăzut cu 24,61%, ajungând la 49. 

 
Dinamica intervenţiilor pe subunităţi, la situaţii de urgenţă, comparativ 2018-2019 

- Detaşamentul de pompieri Zalău : 298 situaţii de urgenţă 
- Garda de intervenţie nr.2 Cehu Silvaniei : 57 situaţii de urgenţă 
- Secţia de pompieri Şimleu Silvaniei : 182 situaţii de urgenţă 
- Garda de intervenţie nr.2 Nuşfalău : 59 situaţii de urgenţă 
- Secţia de pompieri Jibou : 125 situaţii de urgenţă 
- Garda de intervenţie nr.2 Ileanda : 38 situaţii de urgenţă 
- Garda de intervenţie nr.3 Hida : 24 situaţii de urgenţă 
- Punctul de lucru Sărmăşag : 40 situaţii de urgenţă 
- Punctul de lucru Sânmihaiu Almaşului: 40 situaţii de urgenţă. 
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Începând cu data de 01.04.2019 în cadrul Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi 
Descarcerare au fost operaţionalizate 1 echipaj TIM la Zalău şi un echipaj de prim ajutor 
calificat la Jibou. 

În perioada 01.04.2019-31.12.2019 echipajul TIM a participat la 750 intervenţii. 
Astfel la nivelul judeţului asistenţa medicală de urgenţă este asigurată cu: 

- 1 ambulanţă TIM Zalău 
- 1 ambulanţă EPA Şărmăşag 
- 1ambulanţă  EPA Şimleu Silvaniei 
- 1 ambulanţă EPA Nuşfalău 
- 1 ambulanţă EPA Jibou 
- 1 ambulanţă EPA Ileanda 
- 1 ambulanţă EPA Sânmihaiu Almaşului 

 
Repartiţia misiunilor echipajelor de prim ajutor calificat (EPA) de la nivelul judeţului în ordinea 
numărului de intervenţii: 

1. Punct de lucru Sânmihaiu Almaşului 764  
2. Garda nr. 2 Nuşfalău 625 
3. Punct de lucru Şărmăşag 588 
4. Secţia Şimleu Silvaniei 453 
5. Garda nr. 2 Ileanda 439 
6. Secţia Jibou 410  în perioada (01.04. – 31.12.2019) 
 

 
Situaţia comparativă 2018-2019 a misiunilor echipajelor SMURD: 

 
Echipajul medical 2018 2019 

EPA Sărmăşag 401 588 

EPA Şimleu Silvaniei 406 453 

EPA Nuşfalău 534 625 

EPA Sînmihaiu Almaşului (înfiinţat în 16.12.2018) 27 764 

EPA Ileanda 352 439 

EPA Jibou (înfiinţat în 01.04.2019) 0 410 

 
 
Distribuţia intervenţiilor (4263) în acordarea asistenţei medicale de urgenţă,  în funcţie de 

tipul de afecţiuni pe anul 2019, este următoarea: 
 traumatisme – 1293  (30 %), 
 intoxicaţii – 306 (7 %),  
 prim-ajutor la accidente rutiere – 179 (4 %),  
 descarcerare – 123 (3 %),  
 afecţiuni medicale generale – 1735 (42%), 
 arsuri – 24 (0,5%) 
  SCR    – 229 (5 %),  
 afecţiuni neuro-psihiatrice – 193 (4,5 %), 
 asistenţa persoanelor – 88 (2 %) ,  
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 găsit decedat – 33 (0.5%) 
 alte afecţiuni – 47 (1%). 
 Transport interclinic medicalizat – 14 (0,5%) 

 
           Din totalul de 229 de intervenţii în care persoana asistată a fost în stop cardio-respirator şi la 
care s-au iniţiat manevrele de resuscitare un număr de 57 persoane au răspuns favorabil manevrelor 
de resuscitare şi au fost predate unităţilor de primire urgenţe cu funcţii vitale prezente. (24,89 %). 

 
Din statistica intervenţiilor, se remarcă faptul că misiunile SMURD reprezintă 

72,35%  din totalul intervenţiilor. 
 
Din analiza intervenţiilor, se evidenţiază importanţa punctelor de lucru Sînmihaiu 

Almaşului şi Sărmaşag, având în vedere numărul intervenţiilor înregistrate de echipajele de 
intervenţie din cadrul acestor puncte de lucru. 

Prin Punctul de lucru Sărmășag se asigură un răspuns operativ şi eficient pentru 
gestionarea tipurilor de risc identificare pentru cele 7 UAT-uri din jud. Sălaj  (Sărmăşag, 
Bobota, Şamşud, Chieşd, Bocșa, Carastelec şi Măeriște) si 2 UAT-uri din  jud.SM (com. 
Supur si loc. Corund din com. Bogdand), cuprinzând un număr de 28 localitati, cu o populatie 
de cca 23.638 locuitori, asigurându-se un timp de răspuns cuprins intre 5-31 minute. 
 Punctul de lucru Sînmihaiu Almaşului asigură un răspuns operativ şi eficient pentru 
gestionarea tipurilor de risc identificare pentru cele 6 unități administrativ-teritoriale din jud. 
Sălaj  (Românași, Sânmihaiu Almaşului, Zimbor, Cuzăplac, Agrij şi Buciumi) cu 26 sate 
aparţinătoare, cu o populatie de cca 10. 075 locuitori, asigurându-se un timp de răspuns 
cuprins intre 5-40 minute. 
 Totodată, prin înfiinţarea echipajului TIM Zalău, începând cu data de 01.04.2019, pe 
lângă numărul semnificativ de intervenţii înregistrat de către echipaj (750 intervenţii in 9 
luni), a crescut semnificativ calitatea actului medical în cadrul echipajelor de prim ajutor. 
 

Prin derularea programelor naţionale s-a reuşit îmbunătăţirea dotării cu tehnică de 
intervenţie necesară îndeplinirii misiunilor specifice: 

-3 ambulanţe tip B2 VW Transporter  
-o ambulanţă tip C1 Mercedes Sprinter 
-o ambulanţă tip C1 Renault Master 
-un autoturism marca Dacia Duster  
-un autoturism marca Dacia Dokker 

Cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj, au fost realizate achiziții însemnate, peste 600 
mii lei constând în mijloace fixe și obiecte de inventar astfel îmbunătăţindu-se condiţiile de 
lucru la nivelul inspectoratului . Dintre acestea enumerăm: 

 vehicul utilitar (UTV de intervenție ) 
 drona  
 autoturisme de intervenție 
 remorcă trailer transport autoturisme şi transport materiale 
 sonar pentru barcă 

* 
*   * 

Activitatea Inspectoratului  de Jandarmi Județean Sălaj în anul 2019, s-a axat pe 
executarea cu profesionalism  a misiunilor specifice, de asigurare a ordinii publice, 
prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pe cooperarea cu instituțiile și 
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autoritățile publice partenere, adaptate în mod continuu provocărilor actuale la adresa ordinii 
de drept, precum și la evoluția situației operative. 

 În perioada analizată, pentru aplicarea prevederilor acestor documente programatice, 
structurile de ordine publică au acționat pentru îndeplinirea următoarelor obiective 
prioritare: 

- Creșterea eficienței misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice la nivelul 
zonei de competență, concomitent cu asigurarea suportului necesar executării 
acestora; 

- Participarea activă la executarea misiunilor de menținere a ordinii publice în sistem 
integrat, atât în mediul urban cât și în zone identificate cu potențial de risc criminogen 
ridicat. 

- Asigurarea unei capacități de intervenție ridicate, atât în domeniul ordinii publice cât 
și în situații de urgență; 

- Aplicare unui sistem eficient de management pe toate liniile de activitate; 
Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, structurile  

subordonate inspectoratului au executat misiuni de asigurare și restabilie a ordinii publice, au 
participat la misiuni de menținere a ordinii publice, precum și de combatere a fenomenului 
infracțional și contravențional, acestea fiind executate atât prin dispozitive adoptate de către 
structurile proprii, cât și în cooperare cu structurile teritoriale aparținând Inspectoratului de 
Poliție Județean Sălaj. 

Au fost desfășurate misiuni de intervenție și restabilirea ordinii publice când aceasta a 
fost tulburată prin orice fel de acțiuni ce contravin legilor în vigoare, succesul îndeplinirii 
acestor misiuni fiind potențat de specializarea Jandarmeriei pe acest domeniu. 

Principalele direcții de acțiune au constat în analizarea și gestionarea eficientă a situației 
operative, desfășurarea în bune condiții a misiunilor, asigurarea intervenției ferme pentru 
prevenirea și aplanarea unor stări conflictuale, restabilirea ordinii publice, precum și buna 
cooperare interinstituțională. O prioritate acțională a fost și stabilirea necesarului de efective 
și mijloace necesare pentru îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, dimensionarea 
corespunzătoare a dispozitivelor de asigurare a ordinii publice în scopul evitării situațiilor de 
risc, îndeosebit pe timpul desfășurării manifestărilor cu public numeros, efectuarea manevrei 
de forțe și mijloace pentru acoperirea corespunzătoare a spațiului public, asigurarea unor 
dispozitive suplimentare în zone cunoscute cu aflux mare de persoane, pentru prevenirea și 
aplanarea stărilor conflictuale, descurajarea elementelor infracționale, combaterea 
fenomenelor cu impact stradal (cerșetoria, furturile, înșelăciunile, etc). 

Pe linia pregătirii misiunilor de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestărilor  
sportive, au fost identificate societățile de protecție și pază care au licență de funcționare și 
sediul pe raza județului Sălaj, reprezentanții acestora fiind invitați, alături de reprezentanți ai 
cluburilor sportive, să participe la ședințe de lucru tehnico -tactice destinate analizei și luării 
măsurilor necesare pentru desfășurarea competițiilor în deplină siguranță. S-au  asigurat  
măsurile de ordine publică cu ocazia desfășurării competițiilor sportive susținute de echipele 
de handbal feminin – Handbal Club Zalău, în cadrul Ligii Naționale, volei masculin – 
Asociația Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău în cadrul Diviziei A1, precum și la 
competițiile internaționale la care aceasta a participat, și fotbal masculin – Sport Club 
Municipal Zalău, în cadrul Ligii –a III-a, seria a V-a. 
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A fost asigurat climatul de ordine și siguranță civică la manifestările cultural – artistice și 
comemorative, cele mai exemplificative  fiind : Ziua Națională a României, Ziua Unirii 
Principatelor Române, Ziua Eroilor, Ziua Imnului Național, Ziua Drapelului de Stat, Zilele 
Romane, ”Măsurișul oilor” de la Pria, comemorarea Revoluției Maghiare de la 1848 și 
sărbătorirea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, festivaluri de film, gastronomie și ale portului 
tradițional, manifestări dedicate  comemorării victimelor masacrelor comise de trupele 
hortiste în localitățile Treznea și Ip, precum și manifestări specifice fiecărei localități. 

Manifestări religioase cu participarea unui număr mare de credincioși la care jandarmii au 
asigurat măsurile de ordine, au avut loc la mănăstirile Bic, Strâmba, Voievodeni, Rus și 
Bălan, în special cu ocazia Sărbătorilor Pascale și a hramului acestor lăcașuri de cult. 

În perioada analizată, structurile subordonate inspectoratului au executat o gamă largă de 
misiuni și acțiuni, atât independent cât și în cooperare cu alte instituții. 

 Pe genuri de misiuni, acestea se prezintă astfel: 

- Misiuni de asigurare a ordinii  publice / 1817 față de 1108 în anul 2018; 
- Acțiuni de restabilire a ordinii publice și intervenții pentru aplanarea unor conflicte 

/317 față de 225 în anul 2018; 
Misiunile de menținere a ordinii publice s-au executat  pe două direcții principale de acțiune:  

- Prevenția, în sistem integrat, prin constituirea de patrule mixte poliție /jandarmerie 
sau prin patrule de jandarmi incluse în sistemul unic de ordine și siguranță publică, în 
conformitate cu prevedrile O.M.A.I. nr.60 din 02.03.2010 privind organizarea și 
executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, cu modificările  și 
completările ulterioare. 

- Combaterea, prin organizarea unor acțiuni poliție/ jandarmerie sau prin acțiuni 
punctuale dezvoltate în zone și medii cu potențial sporit de  criminalitate 

Acțiunile desfășurate în comun cu poliția s-au  realizat în contextul conturării tot mai 
clare a obiectivelor prioritare ale structurilor de ordine publică, respectiv câștigarea încrederii 
populației prin aplicarea fermă a legii și consolidarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea. 

Structurile de jandarmi și-au adus aportul în perioada analizată la menținerea ordinii 
publice, prin executarea de misiuni prin sistemul patrulelor de jandarmi mobile pe mijloace 
auto sau pedestre, efectuarea unor acțiuni punctuale în piețe, târguri, oboare și alte zone de 
interes operativ pe raza județului Sălaj. 

 În perioada analizată s-au executat 8.042 misiuni față de 7409 în anul 2018, 
reprezentând o creșterea de 8,5%. 

- Misiuni executate în sistem integrat – 7252, din care: 
 4.906 patrule mixte executate în mediul urban; 
 2.122 patrule de jandarmi executate în mediul urban. 

- Misiuni date în competența Jandarmeriei Române – 790, sin care: 
o 704 acțiuni executate în zona instituțiilor de învățământ; 
o 20 acțiuni executate în piețe, târguri, oboare. 
o 66 acțiuni executate în alte zone de interes operativ. 

Misiunile de menținere a ordinii publice s-au executat la un nivel foarte bun, nefiind 
înregistrate evenimente negative pe timpul îndeplinirii acestora. 
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- Acțiuni speciale și Antiteroriste – pentru asigurarea unei reacții instituționale 
eficiente, structura de acțiuni speciale și antiteroriste a executat în perioada supusă  
evaluării un număr de 530 misiuni, față de 657 în anul 2018. 

- Prevenirea și combaterea faptelor antisociale 
Acțiunile specific desfășurate s-au concentrat pe eficientizarea măsurilor de combatere a 

faptelor de natură penală sau contravențională, continuarea programelor de prevenire  și 
pregătire antiinfracțională a populației, dar și pe derularea parteneriatelor cu instituțiile de 
învățământ. În perioada de referință, activitatea de constatare a faptelor de natură penală 
poate fi apreciată ca fiind pozitivă. Astfel, pe timpul misiunilor executate independent, au fost 
constatate un număr de  104 infracțiuni, cu 101 făptuitori (față de 62 infracțiuni în 2018), iar 
cu ocazia  executării misiunilor în sistem integrat, în cadrul patrulelor mixte de ordine 
publică, au fost constatate un număr de 173 infracțiuni  cu 170 făptuitori (102 infracțiuni în 
2018). 

Pe linia activităților de prevenire și pregătire antiinfracțională au fost desfășurate acțiuni 
de prevenire periodice, în baza unor parteneriate cu instituțiile școlare sau educaționale, 
ocazie cu care  au fost prezentate aspecte referitoare la prevenirea săvârșirii faptelor ilegale, 
prevenirea violenței domestice, a violenței în școli și pe arenele sportive, a violenței 
împotriva persoanelor asistate, prevenirea consumului de droguri, prevenirea corupției, 
precum și modul de sesizare a infracțiunilor sau a unor situații de urgență prin intermediul  
S.N.U.A.U. ”112”. 

În materie contravențională, la nivelul Inspectoratului s-au aplicat un număr de 1895 
sancțiuni contravenționale în valoare de 632.420 lei, dintre acestea  1.423 fiind amenzi, iar 
472 avertismente scrise. 

Activitățile criminalistice desfășurate s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, fiind efectuate 47 activități de probare, constând în 7 filmări video operative și 40 
planșe fotografice, într-un număr de 43 de dosare. De asemenea au fost efectuate 8 filmări 
video operative cu ocazia executărilor silite la care au participat efective de jandarmi. 

Pe linia executării mandatelor de aducere, în anul 2019, la nivelul unității, au fost 
executate un număr de 577 mandate de aducere în 72 localități (față de 561 în anul 2018), din 
care au fost materializate prin prezentarea persoanei un număr de 276 mandate de aducere. 

 Principalele direcții pentru creșterea  performanței în perioada următoare: 

- Creșterea calității îndeplinirii misiunilor de ordine și siguranță publică cu rezultat în 
sporirea  siguranței cetățenilor; 

- Menținerea la un nivel optim a capacității operaționale și de intervenție pentru 
gestionarea situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, pazei și protecției  
instituționale sau în situații de urgență; 

- Creșterea capacității operaționale și de intervenție pentru gestionarea situațiilor de 
criză; 

- Menținerea  unei cooperări intra și interinstituționale permanente și constructive, 
pentru gestionarea corespunzătoare a misiunilor și acțiunilor comune cu toți partenerii 
cu care sunt încheiate planuri de cooperare; 

- Continuarea executării misiunilor și activităților, pe baza unui sistem de management 
performant al calității. 
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* 

 La punctul ”Diverse” au fost dezbătute  măsurile luate de autorităile de ordine publică 
care fac parte din A.T.O.P. în contextul pandemiei de COVID – 19. 

Întrucât misiunile personalului care asigură ordinea publică în județul Sălaj , au un 
grad de risc  al transmiterii infecției cu noul Covid – 19, și ținând seama de  recomandările 
care impun purtarea echipamentului personal de protecție adecvat în sectoarele de risc, se 
hotărâște ca fiecare instituție de ordine publică  - Inspectoratul Județean de Poliție,  
Inspectoratul Județean de Jandarmi și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, să 
transmită către ATOP necesarul de materiale de protecție, urmând a se transmite aceste 
solicitări către Consiliul Județean Sălaj, în vederea achiziționării lor. 

Luna APRILIE 

În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

1. Raportul  de evaluare a activității Centrului de prevenire, evaluare și consiliere 

Antidrog Sălaj pe anul 2019. 

2. Raportul cu activitățile desfășurate de către membrii Comisiei  de coordonare, situații 

de urgență și petiții , pe trim. I.2020. 

* 

Ca invitat a participat dl Merce Valer – Centrul de prevenire, evaluare și consiliere 

Antidrog Salaj 

* 

Prevenirea consumului de droguri în școală a reprezentat partea cea mai intensă în cadrul 

activităților de prevenire ale centrului, cele mai multe acțiuni adresându-se elevilor aflați 

conform statisticilor, la vârsta de debut a consumului de alcool, tutun, droguri. Aceste 

activități au fost desfășurate atât în cadrul unor proiecte naționale inițiate de ANA, cât 

mai ales în cadrul unor proiecte locale inițiate de CPECA Sălaj sau insituții  școlare din 

județ și acțiuni punctuale desfășurate cu diferite ocazii. 

S-a încercat implicarea unui număr cât mai mare de elevi în realizarea acestora și 

organizarea lor nu doar în spații apaținând școlilor, ci și în locuri alternative, frecventate 

de către tineri, cum ar fi cluburile și discotecile. 

Rezultatele au fost vizibile, atât în calitatea producțiilor  elevilor, unele obținând premii la 

nivel național, în numărul relativ mare al participanților la activitățile organziate, cât și în 

nivelul consumului de droguri, care s-a menținut relativ redus la nivelul județului Sălaj. 
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Alături de specialiștii centrului au fost implicați și specialiști din alte instituții cu atribuții 

în domeniu (IPJ, ISJ, CJRAE, ISU, IJJ Sălaj) sau reprezentanți ai societății civile și Crucii 

Roșii – filiala Sălaj. 

 În total, specialiștii CPECA Sălaj au derulat pe parcursul anului 2019 un număr  de 

203 activități de prevenire în mediul școlar (față de 129 în 2018), atât în cadrul unor 

proiecte și campanii naționale, cât și în cadrul unor proiecte locale, inițiate de către 

CPECA Sălaj sau alți parteneri, având ca beneficiari 6401 și 477 de cadre didactice. 

 Pe parcursul anului 2019 au fost implementate pe raza județului Sălaj mai multe 

campanii și proiecte naționale. Activitățile desfășurate au fost foarte diverse, cum ar fi: 

activități interactive de informare – educare – conștientizare realizate în mediul școlar, 

concursuri de creație cu tematică antidrog, competiții sportive, acestea înregistând  un 

număr total de beneficiari direcți, dintre care 2209 elevi și 285 cadre didactic. 

 Au avut loc activități de informare – comunicare – educare, cât și activități alternative 

de petrecere a timpului liber în scopul adoptării unui stil de viață sănătos, fără tutun, 

alcool și droguri, atât pe perioada anului școlar, cât și a vacanțelor. Numărul total al 

beneficiarilor proiectelor locale de prevenire a fost de 4384, dintre care 4192 elevi și 192 

cadre didactice. 

 În anul 2019 au fost realizate în parteneriat cu ISJ Sălaj 3 sesiuni de formare în 

domeniul prevenirii consumului de droguri, la care au participat 47 de cadre didactice, 

între care 14 în proiectul național ”Necenzurat”  13 în proiectul național ”ABC-ul 

emoțiilor” și 20 în proiectul  național ”Cum să creștem sănătoși”. 

Specialiștii CPECA Sălaj au participat la întâlnri și discuții interactive cu părinți ai 

elevilor, s-a insistat pe aspectul calitativ, urmărind întărirea legăturilor intrafamiliale, a 

comunicării părinți – copii, precum și întărirea abilităților educative a părinților, 

dezvoltarea abilităților de  interacțiune, stabilirea unui mediu apreciativ, dezvoltarea 

respectului față de ceilalți și față de propria persoană, încurajarea generozității, crearea  

unor deprinderi de viață sănătoase. De asemenea, au fost transmise informații în legătură 

cu activitățile centrului către familiile elevilor participanți la proiectele de prevenire 

adresate  lor.   Activitățile de informare a părinților în legătură cu implicarea copiilor în 

proiectele de prevenire a consumului de droguri au avut ca beneficiari direcți 787 părinți. 

Prevenire comunitară: 
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Au fost realizate: - Campania națională ”10 pentru siguranță!” – 800 beneficiari; 

- Proiectul național Pinocchio – organizarea unor activități adresate  

copiilor rezidenți în centrul de servicii sociale Jibou – 57 de 

beneficiari; 

- Proiectul național Creativ Quilling – 57 de beneficiari. 

Un număr  important de persoane, consumatoari de droguri, dar și părinți s-au adresat 

centrului pentru a se informa sau solicita serviciile oferite de către CPECA Sălaj. 

 În vederea realizării activității de asistență a consumatorilor de droguri, centrul are 

încadrat doar postul de medic, neavând  încadrate posturile de psiholog și de asistent social. 

Serviciile de asistență integrată în adicții au fost asigurate cu sprijinul CRPECA Cluj – 

Napoca și CPECA Satu – Mare. 

 CPECA Sălaj colectează datele privind urgențele datorate consumului de substanțe 

psihoactive de la Spitalul Județean de Urgență Zalău. Numărul de cazuri de urgențe datorate 

consumului de droguri ajunse  în Secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Zalău – 22, 

înregistrează  o scădere , pentru al treilea an consecutiv, după ce înregistrase un trend  

continuu asecendent în anii anteriori: 38 de cazuri, față de 30 de cazuri în 2018, 48 cazuri în 

2017, 30 cazuri în 2016 și 22 cazuri în 2015. 

 Există persoane consumatoare înregistrate în unitățile spitalicești din Cluj – Napoca, 

datorită atât faptului că majoritatea studenților sălăjeni studiază în acest oraș, cât și pentru că 

există o obișnuință în a apela pentru probleme medicale deosebite la specialiști și spitale din 

acest centru universitar. 

 Activitatea CPECA Sălaj a beneficat în permanență de spijinul autorităților publice 

locale, Instituția Prefectului și Consiliul Județean Sălaj înțelegând să-și aducă aportul inclusiv 

prin sprijin financiar , la realizarea unor activități adresate comunității locale. 

 CEPCA Sălaj face parte din Comisia pentru incluziune socială a județului Sălaj și a 

participat pe bază de invitație la unele ședințe ale Colegiului prefectural și ATOP. 

 Sistemul local de monitorizare a problemelor legate de fenomenul consumului de 

droguri se bazează pe datele furnizate de secția UPU a Spitalului Județean de Urgență  Zalău, 

care transmite lunar fișele de urgețe medicale  înregistrate ca urmare a consumului de 

droguri. 
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 Reprezentanții CPECA Sălaj au participat la un număr de  37 de întâlniri publice cu 

reprezentanți ai autorităților sau ai instituțiilor care au atribuții în domeniu, fiind  realizate 16 

protocoale și acorduri de parteneriat cu alte instituții, având ca scop realizarea unor activități 

de prevenire a consumului de droguri. 

 Riscurile identificate la nivelul CPECA Sălaj se datorează în principal lipsei 

specialiștilor necesari formării unei echipe multidisciplinare pentru realizarea activității de 

asistență  și anume psiholog și asistent social, ceea ce duce la riscul imposibilității îndeplinirii 

atribuțiilor la standardele calitative dorite și poate avea ca și consecință decredibilizarea 

instituției. 

Lipsa unui autoturism este resimțită în unele cazuri, în care  se impune deplasarea 

membrilor centrului în diferite locuri, din oraș sau județ. Aparatura IT necesară desfășurării 

în bune condiții a activității CPECA Sălaj, are un grad ridicat de uzură fizică și morală, ceea 

ce îi afectează eficiența, fiind propusă în cea mai mare parte pentru casare. 

Ca și priorități  pentru anul 2020 au fost propuse următoarele: 

- Implementarea proiectelor  naționale al ANA și în măsura 

posibilităților, inițierea sau participarea ca și parteneri la 

implementarea unor proiecte locale de prevenire. 

- Stimularea unei implicări mai active a tuturor instituțiilor care au 

atribuții stabilite de Strategia Județeană Antidrog și Planul Județean 

de Acțiune pentru implementarea acesteia, inclusiv în finanțarea 

activităților, cu sprijinul autorităților locale. 

- Încadrarea unor specialist pe posturile de asistență (psiholog, asistent 

social); 

- Implicarea comunităților locale, prin reprezentanții acestora, în 

rezolvarea problemelor legate de fenomenul consumului de droguri. 

- Continuarea colaborării cu celelalte instituții care au atribuții atât în 

reducerea cererii, cât și în  reducerea ofertei de droguri, în vederea 

realizării obiectivelor prevăzute  în Strategia Județeană Antidrog și a 

celorlalte documente strategice, având ca scop menținerea la un nivel 

cât mai scăzut a consumului de droguri în județul Sălaj. 
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În ceea ce privește activitatea de prevenire, se înregistrează o creștere atât a numărului 

activităților, cât și a numărului de beneficiari pe toate palierele, atât în ceea ce privește 

activitățile desfășurate în școală, cât și în familie și comunitate.  

În ceea ce privește numărul de cazuri ajunse la UPU a Spitalului Județean de Urgență 

Zalău se înregistrează o scădere pentru al treile an consecutiv, de asemenea, din analiza 

referitoare la vârsta acestora, rezultă o scădere a numărului minorilor ajunși în această 

situație, ceea ce poate semnala o eficiență crescută a activităților de prevenire. 

Analiza datelor referitoare atât la numărul de cazuri ajunse în instituțiile care acordă 

asistență , a infracționalității în legătură cu consumul, cât și a celor rezultate din  activitățile 

realizate de către CPECA, duc la concluzia că fenomenul consumului de  droguri, este una 

din problemele importante apărute la  nivel local, într-o zonă cu un nivel  de consum anterior 

redus, dar s-a stabilizat față de dinamica ascendentă din anii anteriori. 

* 

Luna MAI 

 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : Informarea privind evoluția infracțiunii 

stradale în județul Sălaj, în perioada ianuarie – aprilie 2020. 

 

În primele 4 luni ale anului 2020, la nivelul judeţului Sălaj, numărul infracţiunilor 

stradale înregistrează o scădere cu 15,09%(-8 fapte) faţă de cel din aceeaşi perioadă a anului 

trecut, fiind sesizate 45 de astfel de infracțiuni, ceea ce reprezintă un procent de 3,13% din 

totalul infracțiunilor sesizate în perioada analizată, cele mai multe fiind comise pe timp de 

noapte(27 fapte, procent: 60,00%), din care 2 tâlhării(-1), 2 fapte de tulburare a ordinii și 

liniștii publice(+2) și 41 furturi(-8). 

 

Pe tipuri de furturi stradale, creşteri s-au înregistrat la : 

- furt din auto: +1 faptă, +4,35%; 

- furt de componente din exteriorul maşinii: +2 fapte, +40,00%; 

- furt de placuțe de înmatriculare: +2 fapte, +200%. 

 

Cele mai multe infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban, și anume 35 fapte 

din cele 45 sesizate la nivelul I.P.J.Sălaj în perioada analizată, ceea ce reprezintă un procent 
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al acestora de 77,77%, crescând numărul infracțiunilor stradale comise pe timp de zi în acest 

mediu cu 5 fapte, procentual:+45,45%. 

Numărul infracțiunilor stradale cunoaște scăderi atât în mediul urban(-6 fapte,  

procentual:-14,63%), cât și  în cel rural(-2 fapte,  procentual:-16,67%). 

După tipul de furt stradal sesizat, în mediul urban creșteri mai mari înregistrează 

indicatorii:furt de componente din exteriorul masinii (+4 fapte, +133,33%) şi furt de plăcuțe 

de înmatriculare(+2 fapte,+200%). 

În mediul rural, s-au înregistrat creșteri mai mari la indicatorul furt din auto (+4 fapte, 

+133,33%). 

Din analiza datelor privind infracțunile stradale sesizate lunar la nivelul județului 

Sălaj în ultimul an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este 

descrescător. 

Conform datelor furnizate de SOP, în primele 4 luni 2020, au fost sesizate 45 

infracțiuni stradale, cea mai mare parte furturi, dintre care 34 în mediul urban(75,56%), cele 

mai multe pe raza mun.Zalău (30 fapte), iar în mediul rural au fost înregistrate 11 infracţiuni 

stradale, pe raza a 10 localităţi : Şimişna cu 2 infracțiuni stradale, precum și Cheud (com. 

Năpradea), Şamşud,Sărmăşag, Pusta, Badon, Cosniciu de Jos(comuna Ip), Hereclean, Pericei 

şi Tetişu (com. Fildu de Jos) cu câte 1 infracțiune stradală.  

  

  Evaluarea din punct de vedere temporal relevă faptul că 84,09% din totalul 

infracţiunilor stradale înregistrate în perioada analizată au fost comise pe timp de noapte. 

 

În primele 4 luni ale anului 2020, au fost sesizate 45 infracțiuni stradale din care 2 

tâlhării, 2 fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice și  41  furturi. 

Cele mai multe fapte penale stradale sunt furturi din auto cu 24 fapte 

sesizate(53,33%), majoritatea pe timp de noapte(95,83%). 

Pe calendarul infracţiunilor stradale, în nopţile de luni/marţi, joi/vineri şi 

vineri/sâmbătă ale săptămânii au avut loc cele mai multe infracţiuni stradale (cu câte 5 fapte). 

În 9 situaţii nu s-a putut stabili ziua din săptămână în care au fost comise infracţiuni 

stradale(20 %),  acestea fiind descoperite după mai multe zile, fapt care poate influenţa ziua 

din săptămână în care au fost comise cele mai multe infracţiuni stradale.  

După tipul de furt și ziua comiterii, furtul de auto a fost comis în ziua de luni a 

săptămânii, iar cele mai multe furturi din auto au fost comise noaptea de joi /vineri  a 

săptămânii (5),  nu s-a precizat intervalul orar din zi când s-au comis faptele. 
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În perioda analizată, cele mai multe infracțiuni stradale au fost comise pe raza 

municipiului Zalău și anume 30 din cele 45 sesizate(66,67%).  

 

Din cele 30 infracţiuni stradale înregistrate pe raza mun. Zalău, 24 fapte au vizat auto 

parcate pe raza municipiului, cele mai multe fiind furturi din auto(15 fapte) cele mai multe în 

nopţile de joi/vineri şi vineri/sâmbătă ale săptămânii(cu câte 5 fapte). 

Cele mai afectate străzi din mun.Zalău din punct de vedere al numărului de infracțiuni 

stradale înregistrate în primele 4 luni ale anului 2020 au fost  B-dul M.Viteazu cu 5 furturi 

stradale înregistrate, cele mai multe fiind înregistrate în noaptea de joi/vineri a 

săptămânii(dintre care 2 furturi din auto), str.Viitorului (4 furturi stradale din care 3 furturi 

din auto şi 1 furt de componente exterioare auto), str. Tudor Vladimirescu cu 3 furturi 

stradale înregistrate, cele mai multe fiind înregistrate în noaptea de vineri/sâmbătă a 

săptămânii,  str.Victor Deleu şi str.Voievod Gelu cu câte 2 infracţiuni stradale ( toate furturi 

din auto). 

 

În mun. Zalău cele mai multe infracţiuni stradale au avut loc pe timp de noapte cu 14 

infracţiuni stradale (90%). 

 

Studiul datelor referitoare la autorii faptelor stradale comise în perioada analizată a 

relevat următoarele aspecte: 

- autorii de infracțiuni stradale au acționat atât ziua cât și pe timp de noapte, dar mai multe 

cazuri semnalate au fost pe timp de noapte ; 

- Cele mai multe infracţiuni stradale au fost înregistrate cu AN (41 cazuri, 

procentual :91,11%),  cele mai  pe timp de noapte .     

           Din totalul de 45 infracțiuni stradale înregistrate 2 au fost flagrante(4,44%) ambele 

fapte fiind săvârşite pe timp de noapte. 

Modurile de operare  utilizate de  autorii furturilor stradale  au fost: sustragere (10 

cazuri)forţare rezervor(8 cazuri), , demontare(7 cazuri), spargerea/forțare geam (4 cazuri), 

smulgere (3 cazuri), portiere neasigurate(3 cazuri) şi folosire chei potrivite cu 2 cazuri. 

În cazul furturilor stradale care au vizat autoturismele parcate, cele mai căutate bunuri 

de către autorii de astfel de furturi au fost au fost: combustibil (9 fapte  toate pe timp de 

noapte), telefon mobil (5 fapte), scule(3 fapte pe timp de noapte),  sticle din oglinzi 

retrovizore exterioare (3 fapte pe timp de noapte), tabletă şi electronice (3 fapte pe timp de 
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noapte), iar în ceea ce priveşte infracţiunile de tâlhărie bunurile vizate au fost banii şi 

telefonul mobil. 

  Autorii furturilor stradale au preferat autoturismele parcate la stradă, 41 infracţiuni 

stradale, 2 infracţiuni au fost comise în parcare şi 1 infracţiune în staţie de autobuz . 

  În 6 cazuri de furturi stradale, proprietarii nu şi-au luat măsurile de siguranţă minimă a 

bunurilor ( autoturisme, biciclete, telefoane, portmoneu), au dat dovadă de neglijenţă având 

în vedere cazurile în care aceştia şi-au lăsat autovehiculele parcate cu cheile în contact, 

portiere neasigurate. 

 Cele mai multe victime ale infracţiunilor stradale se situează în categoria de 

vârstă 38-48 ani(19 persoane). 

De asemenea, în cazul celorlate infracţiuni stradale(tâlhărie  și alte infracțiuni de 

furt), victimele fiind atât femei cât și bărbați, au dat dovadă de neglijenţă  sau de lipsă de 

atenţie, cele mai multe având vârsta de peste 43 ani. 

 

CONCLUZII 

 Clasamentul infracţiunilor stradale este condus de furtul din auto(24 fapte din care 15 în 

mun. Zalău, cele mai multe pe timp de noapte), furturi de componente exterioare auto(7) 

și alte infracţiuni de furt (4 fapte) ; 

 Autorii de infracţiuni stradale acţionează în cele mai multe cazuri noaptea ; 

 Cele mai multe infractiuni stradale s-au comis în mun Zalău(66,67%) pe timp de noapte; 

 Pe raza mun. Zalău: cele mai multe furturi din auto au fost comise în noaptea de joi/vineri 

a săptămânii; 

 Cele mai multe furturi stradale în mun.Zalău au avut loc pe fost  B-dul M.Viteazu cu 5 

furturi stradale înregistrate, mai multe în noaptea de joi/vineri a săptămânii(dintre care 2 

furturi din auto), str.Viitorului (4 furturi stradale din care 3 furturi din auto şi 1 furt de 

componente exterioare auto), str. Tudor Vladimirescu cu 3 furturi stradale înregistrate, 

str.Victor Deleu şi str.Voievod Gelu cu câte 2 infracţiuni stradale ( toate furturi din auto); 

 Autorii de infracţiuni stradale au vizat în cele mai multe cazuri autoturismele parcate 

utilizând ca moduri de operare: spargerea/forțarea geamului, a portierelor şi a buşonului 

rezervorului în cele mai multe cazuri, precum și demontarea; 

 Autorii de furturi stradale din autovehiculele parcate au vizat bunurile din acestea: 

telefoane mobile, bani, tablete, GPS, scule, etc. 

 La furturile din auto, în cele mai multe cazuri autorii au forţat buşonul rezervorului,  spart 

geamul autoturismului, au folosit chei potrivite, au demontat sau smuls componente din 
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exteriorul autoturismelor, iar în 5 cazuri  infractorii au profitat de neatenţia victimelor sau 

lipsa de supraveghere a bunurilor de către proprietari. 

 Autorii de infracţiuni stradale sunt în toate cazurile de sex bărbătesc, fără ocupaţie, situați 

pe palierul de vârstă 12-39 ani, 37,50% fiind minori; 

 Cele mai multe victime ale infracţiunilor stradale se situează în categoria de vârstă 38-48 

ani(19 persoane); 

 Victimele infracţiunilor stradale au vârsta între 18-68 ani ; 

 Numărul infracțiunilor stradale sesizate prezintă, la sfârșitul perioadei analizate, un trend 

descrescător. 

 

RECOMANDĂRI 

 Reorganizarea şi redimensionarea dispozitivelor de siguranţă publică care execută 

serviciul de patrulare în municipiul Zalău, pe B-dul M.Viteazu , str. Viitorului, str. Tudor 

Vladimirescu, str.Victor Deleu şi str.Voievod Gelu; 

 Desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea furturilor care vizează 

autoturismele parcate; 

 Desfăşurarea unei campanii de prevenire a infracţiunilor stradale, cu ajutorul mass mediei 

locale, prin care să fie transmise recomandări adresate grupurilor ţintă (ex. proprietari de 

autoturisme) privind luarea măsurilor suplimentare de siguranţă pentru prevenirea 

furturilor stradale; 

 Desfăşurarea de acţiuni în şcoli pentru prevenirea abandonului şcolar, precum şi a 

delincvenţei juvenile; 

 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, pânde, etc. pentru prevenirea şi combaterea 

infracţiunilor stradale în zonele şi locurile cu potenţial criminogen ridicat. 

 

Luna IUNIE 

 În cadrul şedinţei comisiei din luna iunie s-a dezbătut, informarea  privind dinamica 

accidentelor grave de circulatie înregistrate în primele 5 luni ale anului 2020 pe raza judetului 

Sălaj. 

   

La nivelul serviciului rutier, zilnic, săptămânal şi lunar s-au analizat principalele cauze 

generatoare de evenimente rutiere, acordându-se atenţia necesară atât disciplinării 

conducătorilor de vehicule cât şi a pietonilor. S-a dispus organizarea de acţiuni tematice, 
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insistându-se în principal pe combaterea conducerii autovehiculelor cu viteză peste limita 

legală sau de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a traversării 

neregulamentare a drumului public de către pietoni şi a încălcării regulilor de circulație de 

către biciciliști, căruțași și mopediști.  

În scopul combaterii principalelor cauze generatoare de accidente şi a creşterii gradului 

de disciplină rutieră, în primele 5 luni ale anului 2020 au fost organizate şi desfăşurate de 

către lucrătorii de poliţie rutieră din judeţul Sălaj, un număr de 306 acţiuni cu efective mărite 

(+2). 

Cu toate măsurile luate şi activităţile întreprinse, la nivelul judeţului au fost înregistrate 

în primele 5 luni ale anului 2020, un număr de 33 accidente grave soldate cu 4 morți și 37 

răniţi grav. 

Comparativ cu aceeaşi perioadă de referinţă a anului precedent, când s-au înregistrat 49 

accidente grave soldate cu 12 morți și 46 răniţi grav, situaţia se prezintă astfel: -16 accidente 

grave (-32,65%), -8 morți (-66,67%) şi -9 răniți grav (-19,57%).  

 

Cele mai mari creşteri s-au înregistrat în zona „Cehu Silvaniei” (+2 accidente, şi +6 

răniți grav) iar cele mai mari scăderi s-au realizat în zona „Zalău” (-8 accidente, -5 morți și -6 

răniți grav). 

În concluzie, în primele 5 luni ale anului 2020, ponderea accidentelor rutiere grave a 

fost în zonele de responsabilitate „Jibou” și „Șimleu Silvaniei”, evenimentele fiind cauzate de 

culpa conducătorilor auto care au condus cu o viteză neadaptată la condițiile de drum, din 

culpa bicicliștilor și a pietonilor care nu au respectat regulile de circulație când sau deplasat 

pe străzi, în interiorul localităților rurale, în intervalul orar 06:00 – 22:00, în zilele de Vineri 

și Sâmbătă . 

Procentual, principalele 3 cauze ale evenimentelor rutiere grave înregistrate în perioada 

analizată se prezintă astfel: 

- viteză neadaptată la condițiile de drum = 6 accidente (-1) cu 1 mort (+/-0) și 9 răniți 

grav (+2); (18,18%) 

- abateri biciclişti = 6 accidente (-2) cu 1 mort (-1) și 5 răniți grav (-1); (18,18%); 

- abateri pietoni = 4 accidente (-4) cu 2 morți (+/-0) și 2 răniți grav (-4), (12,12%) 

 

În aceeaşi perioadă de referinţă a anului 2019, procentul de accidente pe cele 3 cauze 

principale a fost:  

- viteza neadaptată la condițiile de drum = 14,28% 
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- abateri bicicliști = 16,32 % 

- abateri pietoni = 16,32% 

În primele 5 luni ale anului 2020, lucrătorii de poliţie rutieră au aplicat un număr total 

de 16.662 sancţiuni contravenţionale (+514), procentul pe cele 3 cauze fiind: 

- viteză = 38,23% (6370 contravenții) (+858). 

- abateri bicicliști = 2,11 % (353 contravenții) (+161) 

- abateri pietoni = 3,46% (578 contravenții) (+5).  

În perioada analizată s-au înregistrat 2 accidente grave(-4) soldate cu 2 morți (+2) și 0 

răniți grav(-6) în care conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea 

poliției, fiind identificat ulterior. De asemenea au fost înregistrate 3 accidente (-2) cu 0 

morți(+/-0) și  6 răniți grav  (+2), în care conducătorii auto implicați se aflau sub influența 

băuturilor alcoolice, și 1 caz (-2) soldat cu 0 morți (+/-0) și 1 rănit grav (-2) în care 

conducătorul auto nu deținea permis de conducere. 

 

În perioada analizată au fost înregistrate 3 evenimente cu urmări deosebit de grave: 

- 1 accident soldat cu 1 mort și 4 răniți grav - cauza viteza neadaptată la condițiile de 

drum, produs pe DN 1F în localitatea Sînmihaiu Almașului la data de 20.02.2020. 

- 1 accident soldat cu 1 mort – cauza pieton pe partea carosabilă, produs pe DH 1F 

în localitatea Sălăjeni la data de 27.02.2020. 

- 1 accident soldat cu 1 mort – cauza pieton pe partea carosabilă, produs pe DH 1F 

în localitatea Sălăjeni la data de 01.05.2020. 

 În concluzie cele 4 persoane decedate au fost înregistrate într-un număr de 4 accidente(1 

accident soldat cu 1 mort și 4 răniți grav, 3 accidente soldate cu câte 1 mort). 

 Pentru prevenirea accidentelor colective, au fost efectuate 20 acțiuni cu efective mărite 

pe linia depășirilor neregulamentare și 26 acțiuni pe linia neacordării priorității de trecere 

vehiculelor, fiind constatate 201 fapte contravenționale pentru depășire neregulamentară (+6) 

și 33 fapte contravenționale pentru neacordare de prioritate vehiculelor (-10).  

În planul punctelor de risc identificate:  

Cu privire la identificarea şi analizarea punctelor periculoase de pe drumurile publice 

din judeţul Sălaj, se constată că la începutul perioadei analizate, la nivelul judeţului Sălaj nu 

existau puncte negre. Întrucât nici în cursul primelor 5 luni ale anului 2020 nu s-au înregistrat 

puncte negre, la sfârşitul perioadei analizate, pe drumurile naționale, județene și comunale 

din judeţul Sălaj, nu există puncte negre (10 accidente grave înregistrate în ultimii 5 ani pe 

rază de 1 km). 
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 Probleme  întâmpinate : 

1. Insuficiența camerelor de monitorizare a traficului rutier din mediul urban si rural, 

nefunctionarea acestora la un număr mare de UAT-uri, lipa mentenantei și 

dezinteresul unor primării față de întretinerea și utilizarea acestora ; 

2. Necesitatea montării/instalării indicatoarelor rutiere pe drumurile judetene si 

comunale în toate locurile și zonele de risc, conform celor solicitate de I.P.J Salaj 

Serviciul Rutier ; 

3. Realizarea unei semnalizării corespunzătoare în zona unitatilor scolare din mediul 

urban si rural, atât pe orizontală cât și pe verticală  

 

 

Luna IULIE 

În cadrul ședinței Comisiei de coordonare, situații de urgență și petiții  din luna iulie a 
fost dezbătută  Evoluția indicatorilor statistici la nivelul I.P.J. Sălaj în primele 6 luni 2020. 

 Analiza indicatorilor statistici arată că evoluția numărului infracțiunilor sesizate total 
înregistrate în primele 6 luni ale anului 2020 (2188 fapte) față de aceeași perioadă  a anului 
trecut, este în scădere cu 10,62% (-260 fapte sesizate), iar după natura lor, scăderea este 
înregistrată la toate infracțiunile , situația prezentându-se astfel: 

- Infracțiuni economico – financiare: 144 în 2019 și 106 în 2020 (-23,39%) 
- Infracțiuni judiciare: 1530 în 2019 și 1354 îmn 2020 (-11,50%); 
- Infracțiuni de altă natură: 775 în 2019 și 729 în 2020 (-5,94%); 
Prin  comiterea de infracțiuni s-a cauzat un pejudiciu sesizat în valoare de peste 23,28 
milione lei, înregistrându-se o scădere procentuală a acestuia cu 96,27% față de 
perioada de comparație. 

Din analiza datelor privind infracțiunile sesizate la nivelul județului Sălaj în ultimul 
an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este crescător. 

La infracțiunile sesizate contra persoanei se constată o scădere cu 11,97% a numărului 
de fapte sesizate (-84 fapte) față de perioada de comparație, datorată și scăderii numărului 
faptelor sesizate de loviri sau alte violențe (-11,88%) și de  amenințare  (-7,78%). 

Numărul infracțiunilor contra patrimoniului înregistrează, de asemenea, o  scădere cu 
13,23% față de perioada de comparație, pe fondul scăderii numărului infracțiunilor de furt 
sesizate cu 125 fapte (-17,58%) și creșterii numărului  infracțiunilor de distrugere sesizate cu 
4 fapte (+1,84 %) fapte care dețin o pondere importantă în cadrul infracțiunilor contra 
patrimoniului (87,90%). 
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În perioada analizată au fost sesizate 1 infracțiune de omor (+1), 1 infracțiune de 
vătămare corporală (+1), 1 infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte(+1), 5 
infracțiuni de viol (+1) și 8 tâlhării (-1), nefiind sesizate infracțiuni de tentativă de omor (-2). 

Situația furturilor sesizate la nivelul județului Sălaj în primle 6 luni ale anului 2020, 
care prezintă creșteri mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut: 

- Furturi de păsări: + 5 fapte, +35,71%; 
- Furturi de produse agricole de pe câmp: +5 fapte, +83,33%; 
- Furturi de animale: +2 fapte, +14,29%. 

Pe tipuri de furturi, cea mai mare pondere o reprezintă furturile din locuințe (22,52%), 
furturile din curți, anexe gospodărești, gospodării (15,87%), furturile  din Societăți 
comerciale (11,43%) și alte infracțiuni de furt (23,27%). 

 În primele 6 luni ale anului 2020, numărul infracțiunilor total sesizate a înregistrat  
scăderi atât în mediul urban (-17,96%) cât și în mediul rural (-3,64%). După natura faptelor, 
scăderi se înregistrează la infracțiunile economico – financiare în ambele medii (-37,11% în 
mediul urban și -4,26% în mediul rural) și la infracțiunile de altă natură, tot în ambele medii 
(-6,80% în mediul urban și – 5,36% în mediul rural). 

Numărul infracțiunilor contra persoanei sesizate înregistrează scădere, față de cel înregistrat 
în perioada de comparație, atât în mediul urban (-48 fapte, - 14,81%) cât și în mediul rural (- 
36 fapte, -9,52%), fapt influențat și de scăderea numărului infracțiunilor de loviri sau alte 
violențe sesizate în amebele medii (-17,80% în mediul urban și – 6,57% în mediul rural) și de 
scăderea numărulu infracțiunilor de amenințare sesizate în ambele medii (-5,56% în mediul 
urban și – 11,11% în mediul rural). 

 Numărul infracțiunilor contra patrimoniului sesizate înregistrează scădere în mediul 
urban (-27,59%) și creștere în mediul rural (+3,56%) influențate de scăderea  numărului de 
furturi în mediul urban (-33,76%) și de creșterea acestuia în mediul rural (+0,93%). 

 Numărul infracțiunilor de distrugere înregistrează scădere în mediul urban (-19,66%) 
și creștere în mediul rural (+27,00%). 

 În perioada analizată, infracțiuni cu violență au fost comise atât în mediul rural și 
anume 1 omor (+1), 1 vătămare corporală (+1), 3 violuri (+1) și 2 tâlhării (-1), cât și în  
mediul urban: 1 infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (+1), 2 violuri și 6 
tâlhării. 

 Pe tipuri de furturi și medii: 

- În mediul urban, creșteri mai mari prezintă: 
o Furturile de componente din exteriorul auto: +4 fapte, +66,67%. 

- În mediul rural, creșteri mai mari prezintă: 
o Furturile din autovehicule: +9 fapte, +47,37%; 
o Furturile de animale: +4 fapte, +40,00%; 
o Furturile de păsări: + 4 fapte, +28,57 %; 
o Furturile de produse agricole de pe câmp: +6 fapte, + 150,00%. 

Infracțiuni stradale sesizate: 
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În primele 6 luni ale anului 2020, la nivelul județului Sălaj, numărul infracțiunilor stradale 
înregistrează o scădere cu 16,88% (-13 fapte) față de cel din aceeași perioadă a anului trecut, 
fiind sesizate 64 de astfel de infracțiuni, ceea ce  reprezintă un procent de 2,92% din totalul 
infracțiunilor sesizate în perioada analizată, cele mai multe fiind comise pe timp de noapte 
(37 fapte, procent:57,81%), din care 3 tâlhării, 2 fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice 
(+1), 1 faptă de ultraj contra bunelor moravuri și 58 furturi (-14). 

 Pe tipuri de furturi stradale, creșteri s-au înregistrat la: 

- Furt de componente din exteriorul mașinii:+ 3 fapte, +60,00%; 
- Furt  din societățile comerciale: +1 faptă, +33,33 %. 
Cele mai multe infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban, și anume 51 fapte 

din cele 64 sesizate la nivelul I.P.J. Sălaj în perioada analizată, ceea ce  reprezintă un procent 
al acestora de 79,68%, crescând numărul infracțiunilor stradale comise pe timp de zi în acest 
mediu cu 7 fapte, procentual: +38,89%. 

 Numărul infracțiunilor stradale cunoaște scăderi atât în mediul urban (-11 fapte) cât și 
în cel rural (-2 fapte). 

Cele 3 tâlhării stradale, cele 2 infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice (+1) și 
infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri au fost comise în mediul urban. 

 După tipul de furt stradal  sesizat, în mediul urban creșteri mai mari înregistrează 
indicatorii: furt de componente din exteriorul mașinii (+5 fapte) și furt din societăți 
comerciale (+2 fapte). 

 În mediul rural, s-au înregistrat creșteri mai mari la indicatorul furt din auto (+6 
fapte). Din analiza datelor privind infracțiunile stradale sesizate lunar la nivelul județului 
Sălaj în ultimul an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este 
crescător. 

 Numărul infracțiunilor contra autorității sesizate în perioada analizată prezintă aceeași 
valoare ca în perioada de comparație (3 fapte), fiind înregistrată 1 infracțiune de ultraj asupra 
polițiștilor în mediul rural, fată care nu se regăsește înregistrată în perioada de comparative la 
nivelul județului. 

 Din totalul de 2189 infracțiuni sesizate în perioada analizată, 54,36% au fost comise 
în mediul rural, 716  sunt cu autori necunoscuți, ceea ce reprezintă un procent al acestora de 
32,70%. Dintre cele 716 fapte penale cu AN sesizate, 370 au fost comise în mediul rural, ceea 
ce reprezintă un procent al acestora de 51,67%. 

 Numărul accidentelor grave de circulație, înregistrat în primele 6 luni ale anului 2020, 
și anume 47 astfel de incidente, este în descreștere cu 21,67% față de cel înregistrat în aceeași 
perioadă a anului trecut. 

Situația consecințelor accidentelor de circulație grave se przintă astfel: 

- Numărul persoanelor decedate a scăzut de la 14 la 7 (-7); 
- Numărul persoanelor rănite grav a scăzut  de la 56 la 50 (-6); 
- Numărul persoanelor rănite ușor a scăzut de la 12 la 11 (-1); 
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Dacă se ia în considerare numărul accidentelor grave de circulație înregistrat lunar la 
nivelul județului Sălaj în ultimul an, trendul acestora, la sfârșitul perioadei analizate  este 
descrescător. 

În perioada analizată, au fost descoperite 8 infracțiuni de evaziune fiscală (-9) și 6 
infracțiuni prevăzute de Codul Vamal.(-1). 

Raportat la primele 6 luni ale anului 2019, în primele 6 luni ale anului 2020: 

- Infracțiuni sesizate prezintă o scădere cu 10,62%; 
 Economico – financiare: - 26,39%; 
 Judiciare: - 11,50%; 
 De altă natură: - 5,94%; 

- Infracțiuni contra persoanei scădere cu 11,97% (urban, rural); 
 Omor: + 1 faptă (rural) 
 Tentativă de omor: - 2 fapte  
 Vătămare corporală: + 1 faptă 
 Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte: +1 faptă 
 Amenințare : -7 fapte 
 Loviri sau alte violențe: - 48 fapte; 
 Viol: +1 faptă 

- Infracțiuni  contra patrimoniului: scădere cu 13,23% (scădere urban) 
 Infracțiuni de furt: - 17,58% 
 Infracțiuni de distrugere: +4 fapte 
 Tâlhăria: - 1 faptă 

- Infracțiuni stradale sesizate: scădere cu 16,88 
Creșteri mai mari prezintă: 

- Furt de componente din exteriorul mașinii: +3 fapte 
- Furt din societăți comerciale: +1 faptă 
A crescut siguranța rutieră: 

- Accidente de circulație grave: - 21,67%; 
 Persoane decedate: - 50,00% 
 Răniți grav: - 10,71% 
 Răniți ușor: - 8,33 % 

Recomandări: 

- Analizarea modalităților de achiziționare a unei camere cu termoviziunea necesară 
organelor de cercetare ale poliției pentru identificarea persoanelor dispărute sau a 
celor care braconează pe timpul nopții; 

- Suplimentarea și îmbunătățirea sistemelor de monitorizare a traficului rutier din 
mediul urban și rural; 

- Realizarea și asigurarea unei semnalizări rutiere corespunzătoare pe drumurile 
județene și comunale din județul Sălaj, îndeosebi în proximitatea unităților 
școlare. 
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Luna  AUGUST 

 În cadrul ședinței Comisiei de coordonare, situații de urgență și petiții s-a dezbătut: 

- Informarea privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul Județean de Jandarmi 
Sălaj, pe primele 6 luni 2020. 

- Informarea privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul Județean pentru 
Situații de Urgență, pe primele 6 luni 2020. 
 

* 

 În primul semestru al anului 2020 activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Sălaj a fost orientată către menținerea  unui climat optim al ordinii și siguranței publice la 
nivelul zonei de competență, aceasta fiind caracterizată printr-o adaptare continuă la 
diamica fenomenelor social – politice, dar și începând cu luna februarie, la evoluția 
situației epidemologice la nivel internațional, național și local, determinată de creșterea 
masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS – CoV-2, situație ce a 
impus adoptarea unor măsuri urgente , cu caracter excepțional, în domeniile social și 
economic, având ca scop limitarea infectării și transmiterii noului coronavirus. 

 În acest sens , s-a acționat cu predilecție pentru : creșterea performanței în organizarea 
și executarea misiunilor specifice și asigurarea suportului necesar desfășurării normale a 
acestora, crearea și implementarea unui sistem de management performant al resursei 
umane și creșterea nivelului de profesionalism al personalului, creșterea  gradului de 
încredere a cetățenilor în instituție și în capacitatea sa de răspuns la solicitările acestora, 
consolidarea relațiilor de cooperare și colaborare cu celelalte componente ale Ministerului 
Afacerilor Interne la nivel local. 

 Au fost stabilite mai multe obiective specifice menite să stabilească mecanismul 
necesar adoptării măsurilor insituționale, în vederea menținerii acțiunilor unitare de 
prevenire și gestionare a situațiilor de risc în planul siguranței cetățenilor și a sănătății 
personalului propriu, precum: 

- Sprijinirea  autorităților competente în procesul de implementare a măsurilor de 
prevenire și limitare a COVID -19; 

- Adaptarea măsurilor de ordine publică, în corelare cu evoluția situației epidemologice. 
- Realizarea  comunicării publice privind  măsurile întreprinse, activitățile desfășurate 

și rezultatele  obținute, conform competențelor: 
- Menținerea unu nivel optim de pregătire și instruire a personalului, în vederea 

gestionării corespunzătoare a misiunilor din competență și prevenirii apariției unor 
situații  cu  potențial impact negativ; 

- Realizarea activităților de lucru cu publicul în condițiile respectării măsurilor de 
prevenire și limitare a răspândirii COVID – 19; 

- Luarea unor măsuri de protecție pentru personalul propriu, în vederea prevenirii 
apariției unor posibile cazuri de infectare. 

Luând în considerare situația epidemiologică de la nivel județean, precum și evoluția 
rapidă și în scurt timp a infecțiilor, creșterea aproape exponențială a numărului de persoane 
pentru care s-au impus măsuri restrictive de natura izolării la domiciliul ales sau a  
carantinării instituționalizate pe teritoriul județului Sălaj au fost înființate 12 centre de 



28 
 

carantină, acestea fiind deschise sau închise/redeschise în funcție de afluxul de cetățeni 
români sosiți din state ale UE, considerate ca fiind în Zona Roșie și Galbenă de risc, ordinea 
publică în proximitatea acestora fiind asigurată cu efective de jandarmi. 

Structurile de ordine publică și-au îndeplinit atribuțiile specifice pe linia asigurării ordinii 
publice, prioritatea acțională fiind stabilirea necesarului de efective și mijloace necesare 
pentru îndeplinirea  misiunilor din responsabilitate, dimensionarea corespunzătoare a 
dispozitivelor de asigurare a ordinii publice în scopul prevenirii și răspândirii coronavirusului 
SARS- CoV-2, toate aceste misiuni fiind duse la îndeplinire, efectivele participante acționând 
cu tact, neînregistrându-se evenimente negative și nici incidente între forțele de ordine și 
persoanele cărora le-au fost aplicate măsurile sancționării. 

Începând cu luna februarie a.c., în contextul apariției unei game noi de misiuni, efectivele 
unității au executat o serie de misiuni specifice în proximitatea centrelor de carantină  
repartizate în responsabilitate, au participat la însoțierea unor coloane formate din grupuri de 
persoane sosite din afara țării și care urmau să fie carantinate în județele de reședință, dar și 
misiuni de verificare a unor persoane la domiciliu în privința respectării de către acestea a 
măsurilor dispuse de autorități. 

În contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului, au fost făcute completări la instrucțiunile de acces în sediile instituțiilor, 
pentru asigurarea sănătății și securității în muncă și reducerea  riscului de îmbolnăvire a 
personalului acestora și, în egală măsură a tuturor persoanelor care solicită accesul în aceste 
instituții. 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Sălaj s-a confruntat cu un deficit de încadrare cu 
personal(ofițeri) a structurilor cu atribuții în ceea ce privește ordinea și liniștea publică. 

Neajunsuri în domeniul de activitate pază și protecție instituțională: 

- Neconectarea sistemelor de alarmare de la obiectivele aparținând Ministerului Public, 
Ministerului Justiției și obiectivelor M.A.I., la dispeceratul I.J.J. Sălaj, conform 
prevederilor Legii nr.333/2003 și H.G. nr.191/2008, aspect ce diminuează capacitatea 
de reacție a structurilor operaționale de intervenție în primă urgență, care să vină în 
spijinul elementelor de dispozitiv pentru rezolvarea situațiilor legale; 

- Lipsa dotării autovehiculului care asigură însoțirea transportului de valori cu mijloc 
GPS, și punerea la dispoziția unității de jandarmi a parolei de acces în vederea 
monitorizării acestuia pe timpul executării misiunii de la dispeceratul  unității de 
jandarmi. 

- Lipsa mijloacelor tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor 
și autovehiculelor și dotarea posturilor de pază de la obiective, conform prvederilor 
H.G.nr.191/2008. 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj are un rol determinant în cadrul sistemului de 
menținere și asigurare a ordinii și siguranței publice la nivelul județului Sălaj. 

* 

În cadrul sedintei comisiei au fost prezentate activitățile de prevenire a situațiilor de 
urgență desfășurate în perioada ianuarie – iunie 2020. 
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Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale din domeniul de responsabilitate, au fost desfășurate 
activități de prevenire  specifice riscurilor identificate, prin executarea principalelor forme de 
activitate, conform atribuțiilor legale: 

Activități pe linia avizării – autorizării: 

- 37 solicitări de emitere avize de securitate la incendiu, din care 26 avize emise; 
- 24 solicitări de emitere autorizații de securitate la incendiu, din care 14 autorizații 

emise; 
- 47 avize transporturi deșeuri periculoase; 
- 87 puncte de vedere privind securitatea la incendiu și protecția civilă; 
- 3 avize amplasare construcții în interiorul parcelelor; 
- 17 participări în comisii de analiză tehnică, comisii tehnice de urbanism, comisii de 

amenajarea teritorială și comisii de recepție la terminarea lucrărilor; 
- 1 acord de securitate la incendiu. 
În anul 2020 nu s-au emis avize/ autorizații de protecție civilă. 

Au fost executate un număr de 347 controale de prevenire la: 

- Unități administrativ teritoriale – 14 
- Obiective de investiții – 38 
- Instituții – 128 
- Operatori economici – 166 
- Operatori SEVESO – 1 
Pe timpul controalelor de prevenire executate au fost constatate 1956 nereguli, din care 

336 au fost soluționate operativ. 

Pentru neregulile constatate și care nu au putut fi soluționate pe timpul controalelor 
preventive au fost aplicate 1583 sancțiuni contravenționale, din care 1439 avertismente și 144 
amenzi în cuantum de 405.500 lei. 

Auditarea persoanelor juridice și fizice atestate să execute lucrări în domeniul apărării 
împotriva incendiilor – 10 audituri de specialitate. 

Soluționarea petițiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile – 3 
petiții. 

Asistență tehnică de specialitate – 450, s-a acordat pe timpul controalelor de prevenire sau 
pe timpul programului de lucru cu publicul, pe următoarele segmente: 

- Pe segmentul avizării – autorizării : 75 
- Pe segmentul prevenirii incendiilor: 356 
-  Pe segmentul prevenirii dezastrelor: 10 
- În alte situații: 9 

Activitatea de informare preventivă și de pregătire a populației în domeniul situațiilor de 
urgență; pe acest segment au fost desfășurate următoarele activități: 

- 441 instruiri la localități, instituții și operatori economici, la care au participat un 
număr de total de 3989 persoane; 

- 108 exerciții la care au participat un număr total de 6513 persoane; 
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- 19 alte activități de informare preventivă, la care au participat un număr de 537 
persoane; 

- 17 activități de verificare a sistemelor publice de alarmare a populației și instruirea 
deținătorilor privind modul de utilizare a acestora. 

* 

*   * 

Luna SEPTEMBRIE 

În cadrul ședinței Comisiei de coordonare, situații de urgență și petiții a fost 
dezbătută:  

Informarea privind evoluția macro – indicatorilor statistici la nivelul Inspectoratului 

de Poliție Județean Sălaj, 2016 – 2019 și 8 luni 2020 comparativ cu 8 luni 2019. 

 
 

Analiza indicatorilor statistici privind infracţiunile sesizate total pe raza județului 
Sălaj și înregistrate anual în perioada 2016-2019, arată că evoluția numărului acestora 
prezintă o creștere de la an la an, în medie cu aprox. 5,05% pe an. 

După natura infracțiunilor, scădere este înregistrată doar la infracțiunile de natură 
economico-financiară din anul 2018 și a celor de altă natură din anul 2019, numărul 
infracțiuniulor de natură judiciară prezintă o creștere anuală în medie cu aprox.8,3%  
 

Analiza indicatorilor statistici arată că, evoluţia numărului infracţiunilor sesizate total 
înregistrate în primele 8 luni ale anului 2020 (3045 fapte), faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, este în scădere cu 11,79% (-407  fapte sesizate), iar după natura lor, scăderea este 
înregistrată la toate genurile de infracțiuni. 

Din analiza datelor privind infracțunile sesizate lunar la nivelul județului Sălaj în 
ultimele 12 luni, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora prezintă un 
trend crescător. 
 
  În perioada 2016-2019, atât numărul infracțiunilor contra persoanei cât și numărul 
infracțiunilor contra patrimoniului sesizate și înregistrate pe raza jud. Sălaj au prezentat 
creșteri procentuale de la an la an cu o medie de creștere procentuală cu aproximativ 14,2% 
pe an, respectiv 4,05% pe an: aceste situații au fost determinate și de evoluția numărului 
infracțiunilor de loviri sau alte violențe (dețin pondere importantă în cadrul infracțiunuilor 
contra persoanei) care a înregistrat o creștere cu o medie anuală de 15,46% pe an, respectiv a 
numărului infracțiunilor de furt (dețin pondere importantă în cadrul infracțiunuilor contra 
patrimoniului) cu o medie anuală de 2,9% pe an. 

În primele 8 luni ale anului 2020, la infracţiunile sesizate contra persoanei se constată 
o scădere cu 15,25% a numărului de fapte sesizate (-163 fapte) faţă de aceeași perioadă a 
anului trecut, datorată și scăderii numărului faptelor sesizate de loviri sau alte violențe(-
13,75%) şi de amenințare(-16,67%). 
 De asemenea, numărul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrează, de asemenea, o 
scădere cu 15,37% faţă de perioada de comparaţie,  influențată de scăderea numărului 
infracţiunilor de furt sesizate cu 184 fapte(-18,13%) și numărului infracțiunilor de distrugere 
sesizate cu 25 fapte(-8,22%), fapte care dețin o pondere importantă în cadrul infracțiunilor 
contra patrimoniului(87,67%).  
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 În perioada 2016-2019, furturile din locuință sesizate au înregistrat o dinamică 
complexă, astfel încât după o creștere a numărului acestora în anii 2017 (+1,85%) și 
2018(+10,88%), în anul 2019 numărul acestora a înregistrat o scădere cu 5,45%. 
De asemenea, furturile care au vizat autovehiculele în perioada 2016-2019, prezintă o creștere 
anuală în medie de 7,19%: 

- numărul de furturi din auto sesizate înregistrează creșteri anuale începând cu anul 
2018; 

- numărul furturilor de componente din exteriorul auto sesizate înregistrează scăderi 
anuale din anul 2018; 

- numărul furturilor de auto sesizate după o scădere în anul 2018(-36,67% față de 
anul 2017), în anul 2019 înregistrează creșteri cu 105,26% față de anul 2018. 

 
În primele 8 luni ale anului 2020, numărul furturilor sesizate în total la nivelul 

județului Sălaj, prezintă o diminuare cu 184 fapte față de aceeași perioadă a anului trecut, 
ceea ce reprezintă o scădere procentuală cu 19,23%, creşteri mai mari înregistrându-se la 
următoarele tipuri de furturi: 

 Furturi de componente din exteriorul auto: +7 fapte, +41,18%; 
 Furturi de animale: +9 fapte, +47,37% . 

Pe tipuri de furturi, cea mai mare pondere o reprezintă furturile din locuințe(22,74%), 
furturile din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării(14,44%), furturile din SC(10,10%) și alte 
infracțiuni de furt(23,10%). 
 Analiza numărului accidentelor de circulație cu consecințe grave înregistrate pe 
drumurile publice de pe raza județului Sălaj în perioada 2016-2019, relevă faptul că începând 
cu anul 2018, numărul acestora este în descreștere, de asemenea consecințele acestora fiind 
diminuate. 
Numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat în primele 8 luni ale anului 2020, și 
anume 81 astfel de incidente, este în descreștere cu 11,96% față de cel înregistrat în  aceeași 
perioadă a anului trecut. 

Situaţia consecinţelor accidentelor de circulaţie grave se prezintă astfel:  
 Numărul persoanelor decedate a scăzut de la 18 la 14 (-4);  
 Numărul persoanelor rănite grav a scăzut de la 88 la 87(-1); 
 Numărul persoanelor rănite uşor a scăzut de la 27 la 23 (-4). 
 

  Dacă se ia în considerare numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat lunar la 
nivelul judeţului Sălaj în ultimul an, trendul acestora, la sfârşitul perioadei analizate, este 
crescător. 

* 
 
 
Luna OCTOMBRIE 

În cadrul ședinței Comisiei de coordonare, situații de urgență și petiții s-a dezbătut: 
Informarea privind dinamica accidentelor grave de circulaţie înregistrate  în primele 9 luni ale 
anului 2020, pe raza judeţului Sălaj. 
 

 La nivelul serviciului rutier, zilnic, săptămânal şi lunar s-au analizat principalele cauze 
generatoare de evenimente rutiere, acordându-se atenţia necesară atât disciplinării 
conducătorilor de vehicule cât şi a pietonilor. S-a dispus organizarea de acţiuni tematice, 
insistându-se în principal pe combaterea conducerii autovehiculelor cu viteză peste limita 
legală sau de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a traversării 
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neregulamentare a drumului public de către pietoni şi a încălcării regulilor de circulație de 
către biciciliști, căruțași și mopediști.  

În scopul combaterii principalelor cauze generatoare de accidente şi a creşterii gradului 
de disciplină rutieră, în primele 9 luni ale anului 2020 au fost organizate şi desfăşurate de 
către lucrătorii de poliţie rutieră din judeţul Sălaj, un număr de 600 acţiuni cu efective mărite. 

Cu toate măsurile luate şi activităţile întreprinse, la nivelul judeţului au fost înregistrate 
în primele 9 luni ale anului 2020, un număr de 88 accidente grave soldate cu 15 morți și 96 
răniţi grav. 

Comparativ cu aceeaşi perioadă de referinţă a anului precedent, când s-au înregistrat 
102 accidente grave soldate cu 21 morți și 96 răniţi grav, situaţia se prezintă astfel: -14 
accidente grave (-13,73%), -6 morți (-28,57%) . 

Conform obiectivului principal al Programului de acțiune al Poliției Rutiere pentru 
perioada 2018-2020, de reducere progresivă a deceselor, pornind de la nr. de 30 morţi 
înregistraţi în anul 2019 şi coborând cel puțin la nr. de 29 morţi în anul 2020, raportat la 
primele 9 luni ale anului în curs, curba graficului descrescător s-ar afla la cifra de 21,69 morţi 
(2,41 morţi/lună). Se constată astfel, faptul că nr. de 15 morți înregistrați în primele 9 luni 
este sub limită cu 30,84%. 

 
În primele 9 luni ale anului 2020, lucrătorii de poliţie rutieră au aplicat un număr total 

de 31.181 sancţiuni contravenţionale procentul pe cele 3 cauze fiind: 
- viteză = 39,62% (12.354 contravenții) (-142). 
- abateri bicicliști = 2,53 % (789 contravenții) (+4) 
- abateri pietoni = 3,11% (972 contravenții) (-87) 
 

În perioada analizată s-au înregistrat 4 accidente grave soldate cu 3 morți și 1 rănit grav 
în care conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției, fiind 
identificat ulterior. De asemenea au fost înregistrate 5 accidente cu 0 morți și 8 răniți grav, în 
care conducătorii auto implicați se aflau sub influența băuturilor alcoolice, și 4 cazuri soldat 
cu 0 morți și 4 răniti grav  în care conducătorul auto nu deținea permis de conducere. 

 
În perioada analizată au fost înregistrate 4 evenimente cu urmări deosebit de grave: 
- 1 accident soldat cu 1 mort și 4 răniți grav - cauza viteza neadaptată la condițiile de 

drum - luna februarie, produs pe DN 1F în localitatea Sînmihaiu Almașului la data 
de 20.02.2020. 

- 1 accident soldat cu 1 mort și 2 răniți grav– cauza viteza neadaptată la condițiile de 
drum – luna iunie, produs pe str. 22 Decembrie 1989 în mun. Zalău la data de 
29.06.2020. 

-  1 accident soldat cu 4 morti și 4 răniți grav- cauza depășire neregulamentară- luna 
iulie produs pe DN 19 B între loc. Zăuan și Ip la data de 09.07.2020 

- 1 accident soldat cu 1 mort si 3 răniți grav – cauza viteza neadaptată la condițiile 
de drum - luna septembrie, produs pe DN 1H între loc. Hereclean si Vârșolț la data 
de 26.09.2020. 

 În concluzie cele 15 persoane decedate au fost înregistrate într-un număr de 12 
accidente (1 accident soldat cu 4 morți si 4 răniți grav, 1 accident soldat cu 1 mort si 4 răniți 
grav, 1 accident soldat cu 1 mort și 2 răniți grav, 1 accident soldat cu 1 mort și 3 răniți grav și 
8 accidente soldate cu câte 1 mort). 
  Pentru prevenirea accidentelor colective, au fost efectuate 37 acțiuni cu efective 
mărite pe linia depășirilor neregulamentare și 52 acțiuni pe linia neacordării priorității de 
trecere vehiculelor, fiind constatate 422 fapte contravenționale pentru depășire 
neregulamentară și 68 fapte contravenționale pentru neacordare de prioritate vehiculelor.  
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În planul punctelor de risc identificate:  
Cu privire la identificarea şi analizarea punctelor periculoase de pe drumurile publice 

din judeţul Sălaj, se constată că la începutul perioadei analizate, la nivelul judeţului Sălaj nu 
existau puncte negre. Întrucât nici în cursul primelor 9 luni ale anului 2020 nu s-au înregistrat 
puncte negre, la sfârşitul perioadei analizate, pe drumurile naționale, județene și comunale 
din judeţul Sălaj, nu există puncte negre (10 accidente grave înregistrate în ultimii 5 ani pe 
rază de 1 km). 
 Ca priorităţi de acţiune au fost stabilite următoarele: 

- identificarea principalelor drumuri cu risc sporit de producere a accidentelor, în urma 
analizelor de risc efectuate şi concentrarea eforturilor pe combaterea principalelor cauze 
generatoare de accidente, pe tronsoanele, în zilele şi intervalele orare critice; 
 -efectuarea de controale tematice, pe linia managementului aplicat, la formaţiunile 
rutiere, la secţiile de poliţie rurală şi la posturile de poliţie din judeţ în vederea identificării şi 
remedierii unor eventuale deficienţe; 

- identificarea eventualelor puncte negre de pe drumurile naţionale, judeţene sau 
comunale (porţiuni de 1 km cu o frecvenţă de 10 accidente grave într-un interval de 5 ani). 
 

 

* 

 2.  Comisia  de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de 
performanță minimali 

Luna IANUARIE 

 În cadrul şedinţei comisiei  din luna ianuarie s-a analizat : 

1. Raportul cu activitățile comisiei de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor 
de performanţa minimali , pe anul 2019. 

2. Definitivarea Planului Strategic pe anul 2020. 
Luna FEBRUARIE 

 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

- Analiza  privind activitatea specifică pe linie de ordine publică desfășurată de către 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, în anul 2019; 

- Aprobarea calendarului cu activitățile comisiei pe primele 6 luni 2020. 
* 

Activitatea Inspectoratului  de Jandarmi Județean Sălaj în anul 2019, s-a axat pe 
executarea cu profesionalism  a misiunilor specifice, de asigurare a ordinii publice, 
prevenirea și combaterea faptelor antisociale, prcum și pe cooperarea cu instituțiile și 
autoritățile publice partenere, adaptate în mod continuu provocărilor actuale la adresa 
ordinii de drept, precum și la evoluția situației operative. 

 În perioada analizată, pentru aplicarea prevederilor acestor documente programatice, 
structurile de ordine publică au acționat pentru îndeplinirea următoarelor obiective 
prioritare: 



34 
 

- Creșterea eficienței misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice la nivelul 
zonei de competență, concomitent cu asigurarea suportului necesar executării 
acestora; 

- Participarea activă la executarea misiunilor de menținere a ordinii publice în sistem 
integrat, atât în mediul urban cât și în zone identificate cu potențial de risc criminogen 
ridicat. 

- Asigurarea unei capacități de intervenție ridicate, atât în domeniul ordinii publice cât 
și în situații de urgență; 

- Aplicare unui sistem eficient de management pe toate liniile de activitate; 
Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, structurile  
subordonate inspectoratului au executat misiuni de asigurare și restabilie a ordinii publice, 
au participat la misiuni de menținere a ordinii publice, precum și de combatere a 
fenomenului infracțional și contravențional, acestea fiind executate atât prin dispozitive 
adoptate de către structurile proprii, cât și în cooperare cu structurile teritoriale aparținând 
Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. 

 Au fost desfășurate misiuni de intervenție și restabilirea ordinii publice când aceasta a 
fost tulburată prin orice fel de acțiuni ce contravin legilor în vigoare, succesul îndeplinirii 
acestor misiuni fiind potențat de specializarea Jandarmeriei pe acest domeniu. 

Principalele direcții de acțiune au constat în analizarea și gestionarea eficientă a situației 
operative, desfășurarea în bune condiții a misiunilor, asigurarea intervenției ferme pentru 
prevenirea și aplanarea unor stări conflictuale, restabilirea ordinii publice, precum și buna 
cooperare interinstituțională. O prioritate acțională a fost și stabilirea necesarului de 
efective și mijloace necesare pentru îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, 
dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de asigurare a ordinii publice în scopul 
evitării situațiilor de risc, îndeosebit pe timpul desfășurării manifestărilor cu public 
numeros, efectuarea manevrei de forțe și mijloace pentru acoperirea corespunzătoare a 
spațiului public, asigurarea unor dispozitive suplimentare în zone cunoscute cu aflux mare 
de persoane, pentru prevenirea și aplanarea stărilor conflictuale, descurajarea elementelor 
infracționale, combaterea fenomenelor cu impact stradal (cerșetoria, furturile, 
înșelăciunile, etc). 

Pe linia pregătirii misiunilor de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestărilor  
sportive, au fost identificate societățile de protecție și pază care au licență de funcționare 
și sediul pe raza județului Sălaj, reprezentanții acestora fiind invitați, alături de 
reprezentanți ai cluburilor sportive, să participe la ședințe de lucru tehnico -tactice 
destinate analizei și luării măsurilor necesare pentru desfășurarea competițiilor în deplină 
siguranță. S-au  asigurat  măsurile de ordine publică cu ocazia desfășurării competițiilor 
sportive susținute de echipele de handbal feminin – Handbal Club Zalău, în cadrul Ligii 
Naționale, volei masculin – Asociația Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău în cadrul 
Diviziei A1, precum și la competițiile internaționale la care aceasta a participat, și fotbal 
masculin – Sport Club Municipal Zalău, în cadrul Ligii –a III-a, seria a V-a. 
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 A fost asigurat climatul de ordine și siguranță civică la manifestările cultural – 
artistice și comemorative, cele mai exemplificative  fiind : Ziua Națională a României, 
Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Eroilor, Ziua Imnului Național, Ziua Drapelului 
de Stat, Zilele Romane, ”Măsurișul oilor” de la Pria, comemorarea Revoluției Maghiare 
de la 1848 și sărbătorirea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, festivaluri de film, 
gastronomie și ale portului tradițional, manifestări dedicate  comemorării victimelor 
masacrelor comise de trupele hortiste în localitățile Treznea și Ip, precum și manifestări 
specifice fiecărei localități. 

 Manifestări religioase cu participarea unui număr mare de credincioși la care 
jandarmii au asigurat măsurile de ordine, au avut loc la mănăstirile Bic, Strâmba, 
Voievodeni, Rus și Bălan, în special cu ocazia Sărbătorilor Pascale și a hramului acestor 
lăcașuri de cult. 

 Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, alături de celelalte structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne , a asigurat ordinea și siguranța publică la nivelul județului pentru toate 
misiunile și activitățile asociate organizării și desfășurării în bune condiții a Alegerilor 
membrilor din România pentru Parlamentul European din 26 mai 2019, precum și a 
Alegerilor Președintelui României în anul 2019, din zilele de 10 noiembrie (turul I), 
respectiv 24 noiembrie (turul II). 

 În perioada analizată, structurile subordonate inspectoratului au executat o gamă largă 
de misiuni și acțiuni, atât independent cât și în cooperare cu alte instituții. 

 Pe genuri de misiuni, acestea se prezintă astfel: 

- Misiuni de asigurare a ordinii  publice / 1817 față de 1108 în anul 2018; 
- Acțiuni de restabilire a ordinii publice și intervenții pentru aplanarea unor conflicte 

/317 față de 225 în anul 2018; 
Misiunile de menținere a ordinii publice s-au executat  pe două direcții principale de acțiune:  

- Prevenția, în sistem integrat, prin constituirea de patrule mixte poliție /jandarmerie 
sau prin patrule de jandarmi incluse în sistemul unic de ordine și siguranță publică, în 
conformitate cu prevedrile O.M.A.I. nr.60 din 02.03.2010 privind organizarea și 
executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, cu modificările  și 
completările ulterioare. 

- Combaterea, prin organizarea unor acțiuni poliție/ jandarmerie sau prin acțiuni 
punctuale dezvoltate în zone și medii cu potențial sporit de  criminalitate 

Acțiunile desfășurate în comun cu poliția s-au  realizat în contextul conturării tot mai 
clare a obiectivelor prioritare ale structurilor de ordine publică, respectiv câștigarea 
încrederii populației prin aplicarea fermă a legii și consolidarea relațiilor de parteneriat cu 
comunitatea. 

 Structurile de jandarmi și-au adus aportul în perioada analizată la menținerea ordinii 
publice, prin executarea de misiuni prin sistemul patrulelor de jandarmi mobile pe 
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mijloace auto sau pedestre, efectuarea unor acțiuni punctuale în piețe, târguri, oboare și 
alte zone de interes operativ pe raza județului Sălaj. 

 În perioada analizată s-au executat 8.042 misiuni față de 7409 în anul 2018, 
reprezentând o creșterea de 8,5%. 

- Misiuni executate în sistem integrat – 7252, din care: 
 4.906 patrule mixte executate în mediul urban; 
 2.122 patrule de jandarmi executate în mediul urban. 

- Misiuni date în competența Jandarmeriei Române – 790, din care: 
o 704 acțiuni executate în zona instituțiilor de învățământ; 
o 20 acțiuni executate în piețe, târguri, oboare. 
o 66 acțiuni executate în alte zone de interes operativ. 

Misiunile de menținere a ordinii publice s-au executat la un nivel foarte bun, nefiind 
înregistrate evenimente negative pe timpul îndeplinirii acestora. 

- Acțiuni speciale și Antiteroriste – pentru asigurarea unei reacții instituționale 
eficiente, structura de acțiuni speciale și antiteroriste a executat în perioada supusă  
evaluării un număr de 530 misiuni, față de 657 în anul 2018. 

- Prevenirea și combaterea faptelor antisociale 
Acțiunile specifice desfășurate s-au concentrat pe eficientizarea măsurilor de 

combatere a faptelor de natură penală sau contravențională, continuarea programelor de 
prevenire  și pregătire antiinfracțională a populației, dar și pe derularea parteneriatelor cu 
instituțiile de învățământ. În perioada de referință, activitatea de constatare a faptelor de 
natură penală poate fi apreciată ca fiind pozitivă. Astfel, pe timpul misiunilor executate 
independent, au fost constatate un număr de  104 infracțiuni, cu 101 făptuitori (față de 62 
infracțiuni în 2018), iar cu ocazia  executării misiunilor în sistem integrat, în cadrul 
patrulelor mixte de ordine publică, au fost constatate un număr de 173 infracțiuni  cu 170 
făptuitori (102 infracțiuni în 2018). 

  Pe linia activităților de prevenire și pregătire antiinfracțională au fost 
desfășurate acțiuni de prevenire periodice, în baza unor parteneriate cu instituțiile școlare 
sau educaționale, ocazie cu care  au fost prezentate aspecte referitoare la prevenirea 
săvârșirii faptelor ilegale, prevenirea violenței domestice, a violenței în școli și pe arenele 
sportive, a violenței împotriva persoanelor asistate, prevenirea consumului de droguri, 
prevenirea corupției, precum și modul de sesizare a infracțiunilor sau a unor situații de 
urgență prin intermediul  S.N.U.A.U. ”112”. 

 În materie contravențională, la nivelul Inspectoratului s-au aplicat un număr de 1895 
sancțiuni contravenționale în valoare de 632.420 lei, dintre acestea  1.423 fiind amenzi, 
iar 472 avertismente scrise. 

Activitățile criminalistice desfășurate s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, fiind efectuate 47 activități de probare, constând în 7 filmări video operative și 
40 planșe fotografice, într-un număr de 43 de dosare. De asemenea au fost efectuate 8 
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filmări video operative cu ocazia executărilor silite la care au participat efective de 
jandarmi. 

 Pe linia executării mandatelor de aducere, în anul 2019, la nivelul unității, au fost 
executate un număr de 577 mandate de aducere în 72 localități (față de 561 în anul 2018), 
din care au fost materializate prin prezentarea persoanei un număr de 276 mandate de 
aducere. 

 Principalele direcții pentru creșterea  performanței în perioada următoare: 

- Creșterea calității îndeplinirii misiunilor de ordine și siguranță publică cu rezultat în 
sporirea  siguranței cetățenilor; 

- Menținerea la un nivel optim a capacității operaționale și de intervenție pentru 
gestionarea situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, pazei și protecției  
instituționale sau în situații de urgență; 

- Creșterea capacității operaționale și de intervenție pentru gestionarea situațiilor de 
criză; 

- Menținerea  unei cooperări intra și interinstituționale permanente și constructive, 
pentru gestionarea corespunzătoare a misiunilor și acțiunilor comune cu toți partenerii 
cu care sunt încheiate planuri de cooperare; 

- Continuarea executării misiunilor și activităților, pe baza unui sistem de management 
performant al calității. 

* 
La punctul doi din ordinea de zi a fost aprobat calendarul cu activitățile comisiei pe 

primele 6 luni 2020. 

* 

Luna MARTIE 

În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

1. Informarea privind activitatea Poliției Locale la nivelul județului Sălaj, pe anul 2019. 
2. Informarea privind elaborarea raportului anual asupra eficienței  structurilor de ordine  

și siguranță publică pe anul 2019 – I.P.J. Sălaj. 
 

* 

Activități desfășurate de polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice 
în Municipiul Zalău: 

 În cadrul serviciului Ordine Publică, polițiștii locali sunt repartizați în 4 grupe, din 
care 34 desfășoară activități specifice de asigurare a ordinii și liniștii publice, prin activitate 
de patrulare, pe raza municipiului Zalău, 5 polițiști locali desfășoară activități în Dispeceratul 
Poliției Locale, care dirijează echipajele din teren și 4 în postul punct control din incinta 
Primăriei Zalău, pentru soluționarea solicitărilor cetățenilor și un  polițist local cu atribuții de 
coordonare a serviciului.  
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 Pentru a asigura prezența în municipiu a agenților au fost stabilite un număr de 2 zone 
de responsabilitate, în care acționează  patrule pedestre (între Scala și Primăria  Municipiului 
Zalău, de o parte și cealaltă a bulevardului), iar restul perimetrului Municipiului Zalău este 
supravegheat prin patrule mobile executate cu cele 2 autoturisme din dotare. 

 Activitatea polițiștilor locali s-a desfășurat în două schimburi (12/24 și 12/48): 

- Schimbul I – 07,15 – 19,30 
- Schimbul II – 19,15 – 07,30 

Pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale au fost organizate și executate 
mai multe acțiuni astfel: 

- Pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în zonele localurilor de  alimentație publică 
și terase – 110 acțiuni; 

- Zilnic s-a acționat pentru prevenirea activităților de cerșetorie și vagabondaj în 
apropierea magazinelor, piețelor, pentru identificarea persoanelor care nu mențin 
curățenia orașului, s-a urmărit modul în care sunt parcate autovehiculele în zonele de 
locuințe și zonele agglomerate ale orașului; 

- Au executat un număr de 38 de acțiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică la 
activitățile sportive: 18 – volei, 12 – handbal, 1 – atletism, 1 – concurs de biciclete, 1 
maraton spinning, 5 – fotbal. 

- - în preajma și pe parcursul zilelor de 1 Martie, 8 Martie, Zilele Cetății, începutul și 
sfârșitul anului școlar, Sărbătorilor de Paști și a Sărbătorilor de iarnă, au organizat și 
executat acțiuni pentru urmărirea respectării normelor privind comerțul stradal; 

- În zilele lucrătoare s-au asigurat măsuri de pază și protecție a angajaților de la  
Serviciul de Impozite și Taxe al primăriei Zalău, precum și la Cantina de Ajutor 
Social. 

- Cu ocazia zilei de 1 Iunie s-au asigurat măsuri de ordine în Parcul Central și pe 
Platoul din fața Prefecturii Sălaj; 

- Agenții Poliției Loclae au asigurat zilnic măsuri de ordine în preajma a 6 unități de 
învățământ la intrarea și ieșirea de la cursuri și pe durata pauzelor pentru evitarea 
producerii unor situații conflictuale sau a infracțiunilor cu violență, precum și 
prevenirea absenteismului în unitățile școlare; 

- A fost asigurată prezența la 3 centre de evaluare naționale pentru cls.VIII, unde 
polițiștii locali au fost prezenți pe durata desfășurării examenelor; 

- Au fost asigurate măsuri de ordine și pază în Parcul Central – Amfiteatru și clădirea  
Transilvania, cu ocazia Festivalului de film ”Cine Latino” ediția a VIII-a; 

- Au sprijinit lucrători ai S.C. Citadin S.R.L. și S.A.D.P. pentru eliberarea unor parcări 
în vederea marcării acestora, sau pentru desfășurarea în bune condiții a licitațiilor 
pentru locurile de parcare, precum și pentru asflatarea unor străzi sau parcări, de pe  
raza Municipiului Zalău. 

- Cu ocazia evenimentului ”Zilele Cetății”, agenții Poliției Locale au desfășurat  
activități de pază a unor obiective aflate în zona de competență și au spijinit 
inspectorii din primărie în activitatea acestora de amplasare a comercianților în 
spațiile repartizate; 
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-  în data de 22.09.2019, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine în parcarea din 
spatele Primăriei Zalău, cu ocazia evenimentului cultural ”Ziua Portului Popular și 
Gastronomiei Maghiare din Sălaj”. 

- Polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine pe platoul din fața Prefecturii Sălaj, cu 
ocazia ”Festivalului Științei” – ediția a XII-a. 

- În data de 21.12.2019, s-au  asigurat măsuri de ordine pe perioada evenimentului 
organizat pentru Comemorarea Eroilor Revoluției din 1989; 

-  la solicitarea S.C. Transurbis” S.A. Zalău, s-au desfășurat 88 acțiuni în comun cu 
lucrătorii instituției, pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au circulat 
fără de bilete sau legitimație de călătorie pe  mijloacele de transport în comun; 

- Agenții Poliției Locale au desfășurat activități comune sau au însoțit și acordat 
protectie funcționarilor publici din primărie, în 357 acțiuni în vederea exercitării 
atributului de autoritate publică; 

- Personalul care a desfășurat activitate în Dispeceratul Poliției Locale a sprijinit 
lucrătorii S.A.D.P. în identificarea proprietarilor de mașini care au parcat în locurile 
special amenajate (închiriate sau rezervate), fără a achita taxa pentru aceasta  - 2970 
cazuri. 

- Pe toată durata anului, în zilele de duminică, precum și cu ocazia sărbătorilor 
religioase, agenții Poliției Plocale au acționat în zona lăcașurilor de cult pentru 
îndepărtarea persoanelor care apelează la mila publică și  perturb desfășurarea 
ritualului religios; 

- Au sprijinit prin înmânarea sau afișarea la domicliu, a unui număr de 315 procese 
verbale de contravenție, citații, adrese, venite la solicitarea altor poliții locale, instanțe 
judecătorești, procuratură sau alte unități de pe raza municipiului , județului  sau din 
țară; 

În anul 2019 agenții poliției locale din cadrul Serviciului Ordine Publică: 

- Au executat 781 acțiuni de asigurare a ordinii publice în zonele unităților de 
învățământ; 

- Au răspuns unui număr de 3569 solicitări din partea cetățenilor sau alte instituții 
pentru soluționarea unor conflicte casnice, aplanarea conflictelor între vecini, stări de 
pericol identificate de cetățeni în zonele de domiciliu ale acestora. Cele care au intrat 
în competența Poliției Locale au fost rezolvate cu operativitate, iar restul au fost 
comunicate altor instituții pentru competenta soluționare; 

- În 253 cazuri polițiștii locali au fost direcționați de personalul care desfășoară  
activitatea în dispecerat, la unitățile de învățământ la care au pornit alarme; 

- Au acționat în 741 cazuri de anihilare a  fenomenului de apelare la mila publică 
aplicând un număr de 603 sancțiuni contravenționale; 

- Au fost conduse la sediul Poliției Locale pentru identificare un număr de 142 
persoane suspecte, depistate cu ocazia unor acțiuni sau controale, precum și cele care 
au refuzat să se legitimeze cu actul de identitate ori să dea relații pentru stabilirea 
identitiății lor; 
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- Au fost predate Poliției Municipiului Zalău un număr de 21 de persoane suspecte  de  
comiterea unor infracțiuni, iar 23 minori au fost duși la  Complexul de Servicii 
Comunitare nr.1, în vederea luării măsurilor care se impun; 

- Au fost depistate 177 de situații în care s-a constatat desfășurarea de activități 
comerciale cu încălcarea normlor legale în materie. 

- 188 persoane au fost depistate în situația de conturbare a liniștii publice, aplicând 147 
sancțiuni contravenționale; 

- Au identificat și dirijat spre soluționare instituțiilor de resort un număr de 1623 situații 
de stări de pericol (canale sparte, gropi în carosabil, obstacole naturale, indicatoare  de 
circulație distruse, etc.) și zone neiluminate; 

- Au fost aplicate un număr de 695 invitații unor personae care au parcat autoturismele 
în alte locuri decât cele special amenajate sau au încălcat alte norme de conviețuire 
socială; 

- În cadrul Serviciului Ordine Publică au fost soluționate  un număr de 52 petiții. 
Urmare a acțiunilor de mai sus, în anul 2019 agenții Poliției Locale, din cadrul Serviciului 
Ordine Publică au aplicat un număr de 2827 sancțiuni contravenționale, din care : 1732 – 
amenzi, și 1095 avertismente: 

Stadiul de realizare al obiectivelor propuse pentru anul 2019: 

- În zona central a Municipiului Zalău s-a reușit, în general, în îndepărtarea cerșetorilor, 
și în celelalte zone în măsura în care au fost acoperite cu patrule; 

- În colaborare cu celelalte instituții abilitate, s-a acționat pentru asigurarea ordinii și 
liniștii publice în municipiu; 

- Au fost făcute verificări, în zilele când s-au desfășurat cursuri, de către polițiștii locali, 
la unitățile de învățământ arondate, în vederea creșterii gradului de siguranță în 
interiorul acestora și în zonele adiacente; 

- S-a acționat în zona unităților de alimentație publică, respective cluburile cu program 
de noapte, în baza unor planuri de măsuri punctuale, în vederea soluționării 
deficiențelor cu privire la activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice; 

- S-au realizat acțiuni în comun cu inspectorii din Corpul de control al primarului 
Municipiului Zalău la punctele de colectare a deșeurilor menajere în scopul reducerii 
numărului de personae care răscolesc în containere sau aruncă gunoiul menajer în alte 
locuri decât cele special amenajate și s-a colaborat cu operatorul de salubrizare prin 
informări periodice cu privire la situația  existent la punctele monitorizate cu camere 
de supraveghere video. 

- S-a acționat periodic în zona trecerilor pentru pietoni în scopul disciplinării acestora 
în vederea traversării drumului public prin locurile special amenajate în acest sens și 
s-au luat măsuri împotriva conducătorilor auto care au oprit sau staționat pe trecerile 
pentru pietoni sau în apropierea acestora. 

- S-a asigurat fluiența traficului rutier la orele de vârf, în zonele intens circulate, 
respectiv în  zona unităților de învățământ și a intersecțiilor; 
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- S-au intensificat verificările în stațiile mijloacelor de transport în comun persoane în 
vederea interzicerii opririi în zonele alocate acestor stații sau în alte zone în care 
oprirea este interzisă pentru evitarea accidentelor; 

- S-au realizat acțiuni în scopul identificării și somării proprietarilor de vehicule 
abandonate pe domeniul public în vederea îndreptării acestora; 

- S-au spijinit societățile comerciale din subordinea Consiliului Local prin acțiuni 
periodice în baza unor protocoale de colaborare sau de fiecare data când a fost nevoie. 

 

Poliția Locală Șimleu Silvaniei 

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit competențelor, în această 
perioadă polițiștii locali au fost angrenați în mai multe acțiuni privind asigurarea ordinii și 
liniștii  publice, prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind curățenia 
orașului, actelor de comerț ilicit stradal, de combatere a cerșetoriei, gestionarea situației 
persoanelor fără adăpost, protecția mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele și 
locurile stabilite prin Planul pentru ordine și siguranță publică a orașului, după cum urmează: 

- s-a efectuat serviciul de patrulare pe fiecare din cele 4 zone din orașe pe 3 schimburi 
pentru asigurarea liniștii și ordinii publice în oraș; 

- pentru îmbunătățirea sistemului de siguranță publică a orașului Șimleu Silvaniei au 
fost incluse în itinerariile de patrulare școlile cu clasele I – VIII și liceele arondate  
poliției locale, în vederea  menținerii ordinii și liniștii publice, prevenirea actelor de 
violență și descurajarea comiterii unor fapte antisociale, situațiile apărute fiind 
soluționate  cu promptitudine; 

- s-a asigurat paza și ordinea publică la obiectivele de interes local: Primăria Orașului 
Șimleu Silvaniei, Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția de Evidență a 
persoanelor; 

- au fost supravegheate periodic parcurile și terenurile de joacă amenajate în orașul 
Șimleu Silvaniei; 

- s-a acționat pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care au oprit în alte 
locuri decât cele special amenajate , pe spațiile verzi, pe terenurile destinate spațiului 
verde, în zone de regim de rezervare, ori au blocat accesul în parcări sau curți. 

- Au fost desfășurate acțiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică pe 
raza orașului Șimleu Silvaniei și de combatere a aacestui fenomen. 

- În zilele de vineri au fost întreprinse activități pentru combaterea comerțului stradal 
neautorizat din zona Pieței, persoanele care aveau expuse mărfuri pe trotuare fiind 
îndrumate în incinta pieței, nefiind semnalate incidente în aceste cazuri. 

Poliția Locală a executat 168 de acțiuni de asigurare a ordinii publice în zonele de 
învățământ, în 31 de cazuri , polițiștii locali au fost direcționați de către persoanlul din 
cadrul dispeceratului, reclamații care constau în deranjarea ordinii și liniștii publice. Au 
fost conduse la sediul Poliției Locale pentru identificare 17 persoane suspecte sau care au 
refuzat să se legitimeze; au fost invitate la sediul Poliției Locale 15 persoane pentru 
parcarea mașinilor în alte locuri decât cele special amenajate.  
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Poliția Locală în colaborare cu Poliția Orășenească Șimleu Silvaniei, a participat la 
acțiuni de identificare a persoanelor fără carte de identitate sau care locuiesc fără a avea 
domiciliu pe str. Cotnari, a sprijinit  Poliția Orășenească în verificarea societăților 
comerciale care nu își respectă orarul de funcționare pe raza  Orașului Șimleu Silvaniei. 

 În cadrul Compartimentului Poliției Locale au fost soluționate un număr de 30 de 
petiții. În anul 2019 agenții Poliției Locale au aplicat un număr de 143 sancțiuni 
contravenționale, dintre care: 31 de amenzi și 112 avertismente, au fost identificate și 
dirijate spre soluționare instituțiilor abilitate peste 365 de situații care au genera tori 
puteau genera stări de pericol. 

 De asemenea în cadrul dispeceratului de supraveghere video s-a colaborat cu 
reprezentanții I.P.J. Sălaj și au fost puse la dispoziție 16 înregistrări video necesare 
soluționării unor cause de natură penală și 52 de înregistrări video de natură 
contravențională. 

Serviciul Poliția Locală din cadrul U.A.T. JIBOU 

 În cadrul serviciului public Poliția Locală sunt încadrați un număr de 10 agenți, din 
care 8 agenți sunt cu atribuții pe ordine publică și circulație rutieră și 2  agenți cu atribuții 
privind disciplina în construcții și protecția mediului. 

 În activitatea de păstrare a ordinii și liniștii publice, agenții Poliției Locale Jibou au 
fost angrenați în  următoarele activități: 

- Paza sediului UAT Jibou, cu 2 agenți la schimbul 1 și 2. 
- Patrulări în jurul unităților de învățământ , piețe, parcuri (conform protocolului 

încheiat cu Poliția orașului Jibou, Poliția Locală fiind prezentă cu un echipaj la 
afluirea și defluirea elevilor la școala Lucian Blaga). 

- Asigurarea ordinii și liniștii publice în zona lăcașurilor de cult; 
- Patrulări și acțiuni commune cu Poliția Orașului Jibou. 
- Acțiuni desfășurate împreună cu compartimentul disciplina în construcții și protecția 

mediului, compartimentul de prestații și servicii sociale privind realizarea de anchete 
sociale la domiciliu, identificarea și verificarea în teren a anumitor probleme de mediu 
sesizate la sediul unității, identificarea depozitelor neconforme de deșeuri precum și a 
cetățenilor sau agenților economici care nu respectă legislația privind salubrizarea, 
acțiuni de conștientizare și informare a cetățenilor și agenților economici privind 
menținerea stării de curățenie . 

- Supravegherea zilnică a persoanelor beneficiare de ajutor social; 
- S-a intervenit împreună cu organele de poliție și jandamerie la mai multe apeluri pe 

112 (diferite contravenții și infracțiuni, respective transport de material lemnos fără 
forme legale, furt de produse agricole, tulburarea ordinii și liniștii publice) 

- Au oferit sprijin organelor DSP la acțiunea de vaccinare a copiilor de pe strada 
Stejarilor; 

- Au sprijinit angajații serviciului gospodărie din cadrul UA.T. Jibou la schimbarea 
unor indicatoare rutiere; 
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- Au asigurat fluența traficului rutier pe străzile din orașul Jibou cu ocazia lucrărilor de 
reparații și modernizare; 

- Au acordat sprijin Companiei de apă, EON Gaz și Electrica cu ocazia efectuării unor 
lucrări de reparații pe raza orașului Jibou și satelor aparținătoare. 

- Au participat la acțiuni comune cu Poliția orașului Jibou și Ocolul Silvic Stejarul la 
acțiuni de depistare a persoanelor care sustrag sau transportă material lemnos fără 
forme legale; 

- Au asigurat ordinea și liniștea publică la Casa de Cultură cu ocazia  unor evenimente 
cultural – artistice ; 

- A fost asigurată ordinea și disciplina în piața agro – alimentară și târgul de animale; 
- A fost asigurată ordinea publică cu ocazia manifestării de Ziua Unirii, Ziua Națională 

a României, 1 Iunie, a fost asigurat traseul pentru marșul de biciclete, Someș 
Cântecele Tale; 

- Au fost verificate  10 sisteme de închidere a unităților comerciale; 
- Au fost depistate 3 persoane care au sustras produse agricole și alimentare, Aceste 

produse au fost recuperate și predate proprietarilor de drept; 
- A fost asigurată  ordinea și liniștea publică la Grădina Botanică cu ocazia diferitelor 

evenimente culturale; 
- Au fost depistate indicatoare de cirulație deteriorate,distruse. 
- Acțiuni comune cu Poliția rutieră cu ocazia unor misiuni comune, fluidizare trafic sau 

a diferitelor campanii (respect în trafic). 
În urma acestor activități s-a realizat și identificarea, sancționarea, informarea și 

conștientizarea cetățenilor găsiți vinovați după cum urmează: 

- Persoane legitimate – 1261; 
- Intervenții în 458 cazuri  la solicitarea cetățenilor; 
- Acțiuni comune cu inspectorii din primărie și Poliția Jibou  - 440 
- 57 persoane care apelează la mila publicului, 
- 65 persoane care caută în containere; 
- 74 persoane care au perturbat ordinea și liniștea publică; 
Au fost efectuate controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația 

de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale; 

Au fost efectuate controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără 
autorizații de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter 
provizoriu; 

Au urmărit refacerea zonelor verzi afectate de lucrările edilitar – gospodărești, verificarea 
, controlul și recepționarea lucrărilor de refacere a zonelor verzi. 

Verificarea sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor, persoanelor juridice , pe probleme de 
mediu analizând situațiile pe teren și urmărind rezolvarea acestora conform competențelor 
serviciului. 
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Întocmirea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă pentru beneficiarii de ajutor social, 

 

Poliția Locală Crasna 

Structura organizatorică a Poliției Locale Crasna este de Biroul în cadrul primăriei 
comunei Crasna, aflat în subordinea directă a primarului , cu un efectiv de 6 agenți și un Șef 
Birou. 

Activitatea specifică se realizează în interesul persoanei, al comunității, asigurării pazei și 
protecției obiectivelor de interes public, local și privat, precum și în sprijinul instituțiilor 
statului. 

Aspecte semnalate: 

Zilnic s-a patrulat în permanență în parcurile, străzile, în fața instituțiilor statului, unități 
de învățământ, pentru prevenirea și combaterea furturilor sau distrugere bunurilor 
aparținând autorității publice locale, îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor care 
nu-și justifică prezența, precum și combaterea faptelor antisociale din incinta și zonele 
limitrofe ale acestor instituții. 

 În categoria activităților preventive, în ceea ce privește menținerea unui climat de 
ordine și liniște corespunzător, au fost legitimate 168 de persoane. 

Împreună cu DSV Sălaj, au fost desfășurate activități operative pentru combaterea 
comerțului neautorizat precum și altor fapte antisociale în special în Piata  Agro – 
alimentară. 

În cazul sesizărilor primite prin telefonul de serviciu, a sesizărilor cetățenilor ori din 
oficiu, s-a dispus deplasarea echipei în toate cazurile, în număr de 97.  

Polițiștii locali au participat  alături de Pompierii Voluntari Crasna la stingerea 
incendiilor, în număr de 13 cazuri. 

Au fost înmânate invitații emise de Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor 
Crasna în satele Crasna, Huseni, Ratin și Marin; 

Au fost înmânate un număr de 6 citații, emise de Primăria Crasna. 

Zilnic se asigură trecerea în siguranță a elevilor la trecerile de pietoni aflate în fața școlii 
din localitate, la începerea și terminarea orelor de curs. 

Polițiștii locali au mai participat  la un număr de 15 acțiuni cultural – artistice, organizate 
în comuna Crasna. 

Poliția Locală SĂRMĂȘAG 
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În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 agenții Poliției Locale Sărmășag au efectuat 
următoarele activități: 

Au fost legitimate un număr de 1070 persoane, pentru următoarele: 
-apelarea la mila publicului , fiind apte de muncă; 

- provocarea și participarea la scandal; 

- transportarea de material lemnos; 

- Efecturarea de activitate de comerț stradal fără autorizație; 

- Colectarea de fier vechi din comuna Sărmășag; 

- Tulburarea  ordinii și liniștii publice între orele 22,00 – 08,00. 
- Provocarea unor stări conflictuale, 
- Aflarea sub influența băuturilor alcoolice, sau a substanțelor halucinogene; 
- Răscolirea în containerele de gunoi menajer; avertizare în vederea curățirii vegetației 

din fața locuinței, 
- Avertizare verbal și în scris în vederea mutării autoturismelor abandonate și  a 

utilajelor agricole de pe domeniul public al comunei Sărmășag. 
- Avertizarea elevilor care au lipsit de la orele de cursuri și au fost găsiți în  baruri; 
Pe parcursul anului 2019 Agenții Poliției Locale au fost solicitați de către cetățenii din 
comuna Sărmășag să intervină la un număr de 50 de sesizări; 

Au fost constatate un număr de 32 de contravenții la Legea 61/1991, Legea 12/1990 și 
HCL 10/2010, în valoare de  13.350 mii lei. 

Agenții Poliției Locale au constatat un număr de 5 infracțiuni de pe raza comunei: 

- Furt de fier vechi; 
- Furturi de autoturisme; 
- Furturi de produse agricole; 
- Furt de material lemnos; 
- Furturi din locuințe; 
- Furturi de biciclete 

Alte activități desfășurate de către Agenții Poliției Locale: 
- Au patrulat și a fost asigurată ordinea și liniștea publică în zona barurilor și a traseelor 

de pe raza comunei Sărmășag; 
- S-a verificat starea sistemelor de închidere la unitățile comerciale din comună; 
- A fost asigurată fluența traficului rutier cu ocazia asfaltării străzilor din comuna 

Sărmășag și în zona Pieței Agroalimentare în fiecare zi de miercuri. 
- S-a asigurat ordinea și liniștea publică cu ocazia desfășurării unor activități cultural – 

artistice și sportive în comună. 
- A fost verificată starea indicatoarelor de circulație din comuna Sărmășag, iar unde au 

fost găsite nereguli, acestea au fost remediate pe loc. 
* 
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La punctul doi din ordinea de zi, a fost analizată Informarea privind elaborarea raportului 
anual asupra eficienței  structurilor de ordine  și siguranță publică pe anul 2019 – I.P.J. Sălaj.  

Analiza indicatorilor statistici arată că, evoluţia numărului infracţiunilor sesizate total 
înregistrate în ANUL 2019 (5239 fapte), faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, este în 
creștere cu 4,93% (+246  fapte sesizate), iar după natura lor, creștere este înregistrată la 
numărul infracțiunilor de natură judiciară, situaţia prezentându-se astfel: 

 
 Infracţiuni economico-financiare: 245 în 2018 şi 234 în 2019(-4,49%); 
 Infracţiuni judiciare: 3119 în 2018 şi 3382 în 2019(+8,43%); 
 Infracţiuni de altă natură: 1629 în 2018 şi 1623 în 2019(-0,37%). 
Prin comiterea de infracţiuni s-a cauzat un prejudiciu sesizat în valoare de peste 635,5 

milioane lei, înregistrându-se o creștere procentuală a acestuia cu 2.004,89% faţă de perioada 
de comparaţie. 
 

Din analiza datelor privind infracțunile sesizate lunar la nivelul județului Sălaj în 
ultimul an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este descrescător. 

 
La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o creştere cu 12,36% a 

numărului de fapte sesizate (+181 fapte) faţă de perioada de comparaţie, evoluție influențată 
și de creșterea numărului faptelor sesizate de loviri sau alte violențe(+9,86%) şi de 
amenințare(+23,70%). 

 Numărul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrează o creștere cu 3,13% faţă de 
perioada de comparaţie,  evoluție influențată și de creșterea numărului infracţiunilor de furt 
sesizate cu 27 fapte(+1,75%) și creșterea numărului infracțiunilor de distrugere sesizate cu 8 
fapte(+1,81%), fapte care dețin o pondere importantă în cadrul infracțiunilor contra 
patrimoniului(88,77%).  

În perioada analizată au fost sesizate: 1 infracțiune de omor, 5 tentative de omor(+1), 
1 infracţiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte(+1), 18 infracţiuni de viol(-6) și 22 
tâlhării, nefiind sesizate infracţiuni de vătămare corporală(-1). 

 
Situaţia furturilor sesizate la nivelul judeţului Sălaj în ANUL 2019, care prezintă 

creşteri mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut: 
 Furturi de auto: +20 fapte, +105,26%; 
 Furturi de bagaje, de la calatori S.N.C.F.R., aero, naval: +5 fapte, +500,00%; 
 Furturi din buzunare, posete, genti,etc.: +5 fapte, +5,38%; 
 Furturi din autovehicule - total: +16 fapte, +12,03%; 
 Alte infracțiuni de furt: +90 fapte, +28,39%. 

Pe tipuri de furturi, cea mai mare pondere o reprezintă furturile din locuințe(22,10%), 
furturile din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării(13,31%), furturile din SC(11,21%) și alte 
infracțiuni de furt(25,92%). 

 
În ANUL 2019, numărul infracţiunilor total sesizate a înregistrat creșteri atât în 

mediul urban(+4,61%) cât și în mediul rural(+5,32%). După natura faptelor, scăderi se 
înregistrează la infracţiunile economico-financiare în ambele medii(-1,26% în mediul urban 
şi -9,41% în mediul rural) şi la infracțiunile de altă natură în mediul urban(-5,01%). 

Numărul infracţiunilor contra persoanei sesizate înregistrează creştere, faţă de cel 
înregistrat în perioada de comparaţie, atât în mediul urban(+7 fapte, +1,01%), cât și în 
mediul rural(+176 fapte,+23,78%), pe fondul creșterii numărului infracţiunilor de loviri sau 
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alte violenţe sesizate în mediul rural(+24,12%) şi descreşterii acestuia în mediul urban(-
3,87%).  

Numărul infracţiunilor de amenințare înregistrează creştere atât în mediul 
urban(+21,00%) cât și în mediul rural(+27,40%). 

 
Numărul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate înregistrează o creștere în mediul 

urban(+9,28%) și descreștere în cel rural(-3,23%), pe fondul creșterii numărului de furturi cu 
12,06%(+92 fapte) în mediul urban și diminuării numărului acestora în mediul rural cu 
8,33%(-65 fapte). 

În perioada analizată, infracțiuni cu violență au fost comise atât în mediul rural și 
anume 1 omor, 3 tentative de omor, 1 infracţiune de loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte(+1), 11 violuri(-5) și 5 tâlhării(-11), cât și în mediul urban: 2 tentative de omor(+1), 7 
violuri(-1) și 17 tâlhării(+11, procentual: +183,33%). 

 
Pe tipuri de furturi şi medii: 
 în mediul urban, creşteri mai mari prezintă : 

o furturile din locuință: +20 fapte, +20,00%; 
o furturile din autovehicule: +13 fapte, +14,61%; 
o furturile de auto: +8 fapte, +200,00%; 
o furturile din buzunare, posete, genti: +5 fapte, +6,02%; 
o furturile de plăcuţe înmatriculare auto: +3, +150,00%; 
o alte infracțiuni de furt: +67 fapte, +32,37%. 

 în mediul rural, creşteri mai mari prezintă :  
o furturile de auto: +12 fapte, +80,00%; 
o furturile din societati comerciale: +9 fapte, +21,43%; 
o furturile de bagaje, de la calatori S.N.C.F.R., aero, naval: +4 fapte; 
o alte infracțiuni de furt: +23 fapte, +20,91%. 

 
În anul 2019, la nivelul judeţului Sălaj, numărul infracţiunilor stradale sesizate a 

înregistrat o creştere cu 51,75% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind sesizate 217 de 
astfel de infracțini, ceea ce reprezintă un procent de 4,14% din totalul infracțiunilor sesizate 
în perioada analizată, cele mai multe fiind comise pe timp de noapte(149 fapte, procent: 
56,84%), din care 2 tentative de omor(+2), 14 tâlhării(+8), 2 violuri(+2), 2 ultraje contra 
bunelor moravuri(+2), 2 fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice(+2) și 195 furturi(+60). 

Pe tipuri de furturi stradale, creşteri s-au înregistrat la : 
- furt din SC: +2 fapte, +50,00%; 

      - furt din buzunare, poșete, genți: +5 fapte, +50,00% 
- furt de auto: +6 fapte, +54,55%; 
- furt din auto: +36 fapte, +58,06%; 
- furt de placuțe de înmatriculare: +3 fapte, +300%; 
- alte infracțiuni de furt: +12 fapte, +41,38%. 
Numărul infracțiunilor stradale cunoaște creșteri atât în mediul urban(+70 fapte,  

procentual:+66,67%), cât şi în cel rural(+7 fapte,  procentual:+20,00%). 
Toate cele 14 tâlhării stradale(+13, procentual:+1300%), cele 2 violuri, precum și 

infracțiunile de tulburare a ordinii și liniștii publice(2) și ultraj contra bunelor moravuri(2) au 
fost comise în mediul urban. Violurile și faptele de tulburare a ordinii și liniștii publice și 
ultrajul contra bunelor moravuri nu se regăsesc ca sesizate în perioada de comparație în acest 
mediu. 
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Cele 2 tentative de omor(+2) sesizată în perioada analizată au fost comise în mediul 
rural. 

După tipul de furt stradal sesizat, în mediul urban creșteri mai mari înregistrează 
indicatorii: furt din auto(+32 fapte, +64,00%), furt de auto(+5 fapte, +250%), furt din 
buzunare, poșete, genți (+5 fapte, +55,56%), furt de plăcuțe de înmatriculare(+3 
fapte,+300%) şi alte infracțiuni de furt(+8 fapte,+33,33%).  

În mediul rural, s-au înregistrat creșteri mai mari la indicatorii: furt din auto(+4 fapte, 
+33,33%) și alte infracțiuni de furt(+4 fapte, +80%). 

 
Din analiza datelor privind infracțunile stradale sesizate lunar la nivelul județului 

Sălaj în ultimul an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este 
crescător. 
 

Din totalul de 5239 infracţiuni sesizate în perioada analizată, 51,02% au fost comise 
în mediul rural, 1829 sunt cu autori necunoscuţi, ceea ce reprezintă un procent al acestora de 
34,91%. Dintre cele 1829 fapte penale cu AN sesizate, 1042 au fost comise în mediul urban, 
ceea ce reprezintă un procent al acestora de 56,97%. 
 

Numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat în anul 2019, și anume 150 astfel 
de incidente, este în descreștere cu 3,23% față de cel înregistrat  în  anul 2018 (155 accidente 
grave de circulație). 

Situaţia consecinţelor accidentelor de circulaţie grave se prezintă astfel:  
 Numărul persoanelor decedate a scăzut de la 33 la 30 (-3);  
 Numărul persoanelor rănite grav a scăzut de la 146 la 145 (-1); 
 Numărul persoanelor rănite uşor a a scăzut de la 38 la 37 (-1). 

Dacă luăm în considerare numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat la 
nivelul judeţului Sălaj în ultimul an, trendul acestora, la sfârşitul perioadei analizate, este 
decrescător. 
 

În perioada analizată, au fost descoperite 27 infracţiuni de evaziune fiscală(-16,        
procentual:-37,21%), 2 infracțiuni prevăzute de Legea privind Codul Fiscal(-6, procentual:-
75%) și 10 infracțiuni prevăzute de  Codul Vamal(-3,-23,08%). 
 
Concluzii: 

 
Raportat la ANUL 2018, în ANUL 2019:  
 INFRACŢIUNILE SESIZATE au crescut cu 4,93%: 

 Economico-financiare: -4,49%  
 Judiciare: +8,43%  
 De altă natură: -0,37% 

 Infracţiuni contra persoanei: creștere cu +12,63% (creștere urban,rural); 
o  Tentativa de omor: +1 faptă, +25,00%(urban); 
o Amenințarea: +41 fapte, +23,70% (rural, urban); 
o Loviri sau alte violențe: +80 fapte,+ 9,86% (rural); 
o Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte: +1 faptă(rural). 

 Infracţiuni contra patrimoniului: creștere +3,13%(creștere urban): 
 Infracţiuni de furt: +1,75% (creștere urban); 
- creşteri mai mari prezintă: 

 
 A crescut siguranța rutieră: 
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 Accidente de circulaţie grave: -3,23%:  
o Persoane decedate: -9,09%; 
o Răniţi grav: -0,68%; 
o Răniţi uşor: -2,63%. 

 

Luna APRILE 

În cadrul şedinţei comisiei s-a  dezbătut : 

1. Raportul Comisiei de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţa 
minimali, pe trim.I 2020. 

2. Informare privind unele măsuri luate de către structurile de ordine publică în contextul 
pandemiei cu COVID -19. 

* 

Dl subprefect a prezentat măsurile luate  din punct de vedere administrativ și al 
Comitetului pentru Situații de Urgență,  în contextul pandemiei cu COVID – 19. 

Dl inspector  șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi - din punct de vedere al 
ordinii și liniștii publice, începând cu data de 11 martie a.c. am început să creștem capacitatea 
operativă, ajungând ca pe data de 16 martie a.c.  odată cu declararea stării de urgență, să se 
intre pe alertă roșie. Se lucrează  12 cu 24 ore cu toate efectivele. Au fost luat unele măsuri de 
creștere a capacității operative, în primul rând în stradă, s-a ajuns de la 92 de oameni câți erau 
, la 147, o creștere de 55 de jandarmi  care au fost aduși de la structurile de paza și protecție 
instituțională din comandamentul de unitate, astfel încât în clipa de față se  lucrează inclusiv 
la pază 12 cu 24. 

Au fost  multe misiuni, inclusiv  însoțirea tuturor coloanelor cu persoanele care fie au 
tranzitat judetul, fie care au venit în județ pentru a fi carantinați aici. S-a participat la 
misiunile de ordine publică în sistem integrat, fie în patrule mixte, fie în echipe de jandarmi 
destinate menținerii ordinii și siguranței publice. 

 Din punct de vedere al centrelor de carantină, s-a pornit cu niște centre mici, au apărut 
și locațiile mai mari, astfel încât în clipa de față sunt 8 centre mari, cu capacitate de până la  
60 – 90 de locuri. 

 Luna MAI 

 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : Analiza indicatorilor minimali de 
performanță și situația operativă la secția 6 Poliție Rurală Crasna. 

 Secția 6 Poliție Rurală Crasna își desfășoară activitatea cu 3 lucrători, după cum 
urmează: șeful secției de poliție, 1 agent cu funcție de execuție, 1 agent responsabil cu 
activități de secretariat. Deasemenea, în subordinea secției funcționează 7 posturi de poliție 
comunale: Pericei, Vîrșolț, Crasna, Horoatu Crasnei, Cizer, Bănișor și Sîg. 



50 
 

 În cursul anului 2019 la nivelul secției de poliție au fost organizate 44 acțiuni, au fost 
executate 917  controale pe diferite linii de muncă. Tot în scop preventiv, agenții de poliție au 
efectuat 401 patrulări din care 118 pe timp de zi și 283 pe timp de noapte, ocazie cu care au 
intervenit la 506 solicitări ale cetățenilor prin SNUAU 112, au executat 42 mandate de 
aducere, 4 mandate de executare a pedepsei închisorii și au participat la 12 măsuri de ordine 
la evenimente religioase, sportive și cultural artistice. 

Prezența activă în teren a polițiștilor a făcut posibilă intervenția operativă în aplanarea a 87 
stări conflictuale din care 63 intrafamiliale, 6 între grupuri și 18 din alte motive și constatare 
în flagrant a unui număr de 51 infracțiuni. 

 În anul 2019 comparativ cu 2018 au fost reținute  cu 12 mai multe permise de 
conducere respectiv 94 față de 82 și cu 12 mai multe certificate de înmatriculare, respectiv 
139 față de 127. 

 Postul de poliție Crasna: 

În anul 2019, comparativ cu 2018  la nivelul postului au fost înregistrate un număr de 
92(94) lucrări penale din care 62(56) cu AC și 30(38) cu AN. Din acestea, 34(43)  infracțiuni 
de natură judiciară, 4(11) de natură economică și 54(40) infracțiuni de alt gen.  

De asemenea în această perioadă lucrătorii postului au soluționat un număr total de 
88(83) dosare penale din care 22(15) cu propuneri de trimitere în judecată  cu propunere de 
clasare a cauzei și 3(14) cu propunere de renunţare la urmărirea penală.  

Tot în această perioadă au fost aplicate un număr total de 788(772) sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de 198.730(211.835) lei.  

Pe linie silvica la nivelul comunei  a fost inregistrat 1 dosar penal privind comiterea 
unor infractiuni silvice, au fost aplicate un numar de 6 sanctiuni contraventionale la legea 
171/2012 in valoare de 12000 lei fiind confiscata cantitatea de 5 mc mat. lemnos. 

 
Postul de poliţie Vîrşolţ: 

În anul 2019, comparativ cu 2018 la nivelul postului au fost înregistrate un număr de 
49(26) lucrări penale din care 30(15) cu AC și 19(13) cu AN.  De asemenea în această 
perioadă lucrătorii postului au soluționat un număr total de 31(24) dosare penale din care 6(5) 
cu propuneri de trimitere în judecată(RTUP), 3(4) cu propuneri de renuntare la urmărirea 
penala,  și 22(15) alte soluții- CLASARE.  

Tot în această perioadă au fost aplicate un număr total de 335(289) sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de 90,18 (61,28) lei.  

Pe linie silvica la nivelul comunei  au fost inregistrate 3 dosare penale privind 
comiterea unor infractiuni silvice, au fost aplicate un numar de 4(4) sanctiuni 
contraventionale la legea 171/2012 in valoare de 20,00 mii lei fiind confiscata cantitatea de 
2,1 mc material lemnos și un motofierăstrău.  
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In ceea ce privesc infractiunile cu violenta, pe raza postului nu au fost  inregistrate 
astfel de fapte . 

Postul de poliţie Bănişor : 

În anul 2019, comparativ cu 2018 la nivelul postului au fost înregistrate un număr de 
25(16) lucrări penale din care 11(8)  cu AC și 9(8) cu AN.  

De asemenea în această perioadă lucrătorii postului au soluționat un număr total de 19 
(10) dosare penale .  

Tot în această perioadă au fost aplicate un număr total de 285(272)sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de 130.245 (111.955) lei.  

Pe linie silvica la nivelul comunei au fost inregistrate 3 dosare penale privind 
comiterea unor infractiuni silvice, au fost aplicate un numar de 11 sanctiuni contraventionale 
la legea 171/2012 in valoare de  25.000 lei fiind confiscata cantitatea de 9,25 mc mat. lemnos. 

In ceea ce priveste infractiunile cu violenta, pe raza postului nu au fost  inregistrate 
astfel de fapte . 

Postul de poliţie Horoatu Crasnei: 

În anul 2019, comparativ cu 2018,  la nivelul postului au fost înregistrate un număr de 
37(59) lucrări penale din care 26(33) cu AC și 11(26) cu AN. De asemenea, în această 
perioadă lucrătorii postului au soluționat un număr total de 40( 16)  dosare penale din care 
7(3)  cu propuneri de trimitere în judecată (RTUP),  27(10) cu propuneri de clasare, 4(3) cu 
propuneri de renuntare la urmărirea penală, 2 reunite.  

Tot în această perioadă au fost aplicate un număr total de 591(312)   sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de 142.835 (105.630) lei.  

Pe linie silvica, la nivelul comunei, au fost inregistrate 6 (3) dosare penale privind 
comiterea unor infractiuni silvice, a fost aplicat un numar de 16 sancțiuni contravenționale la 
legea 171/2010 in valoare de 43.500 lei, fiind confiscată cantitatea de 12,25 mc mat. lemnos 
precum si 1 atelaj hipo. 

In ceea ce privesc infractiunile cu violenta, pe raza postului  s-a comis o fapta de 
tentativa de omor. 

Postul de Poliţie Sîg: 

În anul 2019, la nivelul postului au fost înregistrate un număr de 78 de lucrări penale 
din care 20 cu AN şi 58 cu AC comparativ cu anul 2018 când au fost înregistrate un număr de 
61 lucrări penale din care 38 cu AC și 23 cu AN. 

 De asemenea, în această perioadă, lucrătorii postului au soluţionat un număr total de 
61 dosare penale din care 21 RTUP, 4 RUP, 24 Clasare şi 2 alte soluţii comparativ cu aceeaşi 
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perioadă a anului 2018 când s-au soluționat un număr total de 65 dosare penale din care 26 cu 
propuneri de trimitere în judecată , 8 RENUNTARE , 28 CLASARE   și 3 alte soluții. 

Tot în această perioadă au fost aplicate un număr de 444 sancţiuni contravenţionale în 
valoare totală de 102140  lei comparativ cu anul 2018 când au fost aplicate 510 sancţiuni în 
valoare totală de 116163.  

Pe linie silvica la nivelul comunei  au fost inregistrate 5 dosare penale privind 
comiterea unor infractiuni silvice, au fost aplicate un numar de 7  sanctiuni contraventionale 
la legea 171/2012 in valoare de 7.000 lei fiind confiscata cantitatea de 3 mc mat. lemnos. 

In ceea ce priveste infractiunile cu violenta, pe raza postului  nu au fost  inregistrate 
astfel de fapte. 

Postul de Poliţie Cizer: 

În anul 2019, comparativ cu anul 2018,  la nivelul postului au fost înregistrate un 
număr de 32 (52)  lucrări penale din care 20 (24)  cu AC și  12(28)  cu AN. Din acestea 20 
(32)  infracțiuni de natură judiciară, și  12(20)  alt gen de infracțiuni. De asemenea în 
această perioadă lucrătorii postului au soluționat un număr total de 48 (32) dosare penale din 
care 8 (7)  cu propuneri de trimitere în judecată ,  30(18)  cu propuneri de CLASARE, 9 (5)  
cu propuneri RENUNTARE și 1 cu propunere de declinare.  

Tot în această perioadă au fost aplicate un număr total de 342 (319) sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de  111.282,5(111.995)  lei 

Pe linie silvică la nivelul comunei au fost înregistrate 3 (7) dosare penale privind 
comiterea unor infracțiuni silvice, au fost aplicate un nr. de 5 (12)  sancțiuni contravenționale 
la Legea 171/2010 în valoare de 22000 lei fiind confiscată cantitatea de 1,7 mc material 
lemnos, precum și un motofierăstrău mecanic. 

In ceea ce privesc infracțiunile cu violenta, pe raza postului  nu au fost  înregistrate 
astfel de fapte. 

Postul de poliţie Pericei: 

În anul 2019, comparativ cu 2018, la nivelul postului au fost înregistrate un număr de  
49  (48) lucrări penale din care 29 (34)  cu AC și 20 (14) cu AN.  

Din acestea 38 (35)  infracțiuni de natură judiciară, 2 (0) de natură economică, 1 (0) 
natură silvică,  7 (7) circulație și 1 (6) alt gen de infracțiuni.  

De asemenea în această perioadă lucrătorii postului au soluționat un număr total de  
42  (40) dosare penale din care  8 (7) cu propuneri de trimitere în judecată (RTUP),  6 (4)  
Renunțare, 22 (23) clasare  și  6 (6) alte soluții.  

Tot în această perioadă au fost aplicate un număr total de 281 (326) sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de 87.270  lei (47832 lei).  
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Pe linie silvica la nivelul comunei au fost inregistrate 1 dosar penal privind comiterea 
unor infractiuni silvice, au fost aplicate un numar de 8 sanctiuni contraventionale la Legea 
171/2012 in valoare de 12500 lei fiind confiscata cantitatea de 7,5 mc mat. lemnos 

 În ceea ce privesc infracțiunile cu violența, pe raza postului în 2019 nu au fost  
înregistrate acest gen de infracțiuni . 

 
Criminalitatea gravă comisă cu violență pe raza de competentă: 
 

     În perioada de referinta s-a înregistrat 1 eveniment grav comis prin violență, și anume 
1 tentativa de omor pe raza comunei Horoatu- Crasnei și a fost sesizata  1 infractiune de 
tentativa de  viol pe raza comunei Sig. 

 Având în vedere implicarea și modul în care au acționat lucrătorii din cadrul secției, 
privind infracțiunea grava comisa pe raza de competență, în cazul tentativei de omor de pe 
raza comunei Horoatu-Crasnei, a fost identificat autorul faptei, dosarul penal a fost preluat de 
către Serviciul Investigaţii Criminale, fiind dispuse măsuri preventive în acest caz.  

Lucratorii sectiei si a posturilor de politie si-au adus o importanta contributie la 
identificarea autorilor in dosarele cu AN, ceea ce denota profesionalismul acestora privind 
modul de solutionare a infractiunilor comise pe raza de competenţă, rezultând un procent de 
49% de identificare a autorilor din totalul cauzelor soluţionate.  

 
 Din analiza efectuată la nivelul sectiei în anul 2019 pe această linie au  fost 
identificate următoarele riscuri: 

- Neorganizarea serviciului de paza în mediul rural , influenţează creşterea  
numărului de furturi înregistrate, îndeosebi  a celor comise pe timpul nopţii şi menţinerea 
unui sentiment de insecuritate în rândul cetăţenilor; 

- Lipsa unor sisteme de monitorizare a traficului rutier la unele comune sau 
calitatea slabă la cele deja instalate; 

- Neistalarea unor sisteme tehnice de alarmare la institutiile publice,  unităţile 
economice şi chiar locuinţele persoanelor fizice determină deasemenea creşterea 
numărului de furturi comise din aceste obiective; 

- Neluarea de către persoanele fizice a  celor mai elementare măsuri de protecţie a 
bunurilor şi valorilor pe care le deţin în locuinţe şi anexe; 

- Neorganizarea pazei de câmp, determină  deasemenea creşterea 
număruluifurturilor de produse agricole, distrugerea unor culturi etc; 

- Cresterea infractionalitatii contra patrimoniului in mediul rural pe fondul sărăciei  
si a neasigurarii corespunzatoare a bunurilor si valorilor de catre persoane fizice 
si juridice, 

- Cresterea faptelor indreptate impotriva persoanei (loviri, alte violente, 
amenintări, violenta în familie) pe fondul lipsei de educatie, a nivelului de trai si 
a consumului de alcool. 

Măsuri propuse :  
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1. Solicitarea de sprijin din partea primăriilor si a consiliilor locale in vederea 
organizarii pazei de câmp în perioada  de  vara - toamnă la nivelul fiecărei comune  şi 
localităţi. 

2. Identificarea la nivelul comunităţilor locale a posibilităţilor de finanţare şi susţinere 
a serviciului de pază comunală: 

3. Continuarea  activităţilor de instalare a unor sisteme de monitorizare a traficului 
rutier  şi la nivelul comunelor care nu şi-au instalat aceste sisteme asigurarea mentenanţei  
acestor camere; 

4. Instalarea unor  noi sisteme tehnice de supraveghere în mediul rural, precum şi în    
şcolile si zonele adiacente acestora. 

6. Intensificarea  activitatilor de  patrulare atât pe timp de zi și de  noapte, 
intensificarea controalelor în cartierele de rromi și pe fondul forestier național , atât în 
pădurile de stat dar mai ales, în cele particulare care nu sunt asigurate cu pază specializată.   

7. Asigurarea unei interventii prompte, ferme si operative la interventiile semnalate 
prin 112 si nu numai, cresterea gradului de vizibilitate a politistilor si a gradului de încredere 
a populatiei, în această institutie. 

8.Cresterea gradului de perfectionare a politistilor atat cu privire la modul de 
interventie, modul de cercetare si investigare a infractiunilor, cât și cu privire la aplicarea 
legislatiei in vigoare si respectarea deontologiei profesionale. 

9.Implementarea unor programe de prevenire a criminalității la nivelul comunelor. 
 
În concluzie:  la nivelul sectiei de politie  si a celor șapte posturi de politie comunale a 

existat o colaborare foarte bună, eficientă, cu autoritatile administratiei publice locale, care au 
acordat sprijin în soluționarea multor probleme apărute.  

 
LUNA IUNIE 
 

 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut: analiza activităților desfășurate cu ocazia 
competițiilor sportive în sezonul competițional 2019 – 2020. 

 Inspectoratul Județean de Jandarmi Sălaj a asigurat  ordinea și siguranța publică la 
competițiile de handbal feminin organizate în cadrul Ligii Naționale de Clubul Sportiv 
Handbal Club Zalău, la competițiile de volei masculin organizate în cadrul Diviziei A1 de 
Asociația Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău, la meciurile de fotbal organizate în Liga a 
III-a de fotbal masculin de către Sport Club Municipal Zalău și la un concurs automobilistic 
”Cupa Meseș Cento Grup”. 

 În vederea identificării gradului de risc al arenelor sportive și stabilirii obligațiilor 
organizatorului de competiții și jocuri sportive cu privire la reducerea gradului de risc, în 
arenele sportive de pe raza județului Sălaj, în care se desfășoară competiții și jocuri sportive 
încardate în grad de risc scăzut, mediu sau ridicat, a fost întocmită analiza privind gradul de 
risc al arenelor sportive în județul Sălaj. 
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 Toate cele 28 misiuni de asigurare a ordinii publice la competițiile sportive au fost  
organizate în sistem integrat, ordinele de acțiune fiind aprobate de către inspectorul șef al 
Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj. Ordinele de acțiune au fost întocmite cu 
respectarea actelor normative și ordinelor în vigoare la acestea fiind anexate declarațiile 
organizatorilor, procesele verbale cu stabilirea  gradelor de risc, și planurile de acțiune ale 
organizatorilor. 

 Dispozitivele adoptate au fost dimensionate în funcție de datele și informațiile avute 
la  dispoziție de la structura de cercetare documentare, precum și a datelor de interes operativ 
obținute de la celelalte structuri. 

 Activitățile desfășurate distinct pe categorii sportive au constat în: 

I. Fotbal 
În zona de responsabilitate a Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, își 
desfășoară activitatea, o echipă de fotbal masculin în cadrul Ligii a III-a, seria a 
V-a 

Sport Club Municipal Zalău, Liga a III-A , seria a V-a – fotbal masculin: În sezonul 
competițional 2019 – 2020 au fost asigurate măsurile de ordine publică la  meciurile 
organizate de Sport Club Municipal Zalău pe teren propriu, la Stadionul Municipal Zalău, la 
un număr de 9 competiții sportive,  fiind folosiți 123 jandarmi. 

II. Alte sporturi 
În zona de responsabilitate a Inspectoratului  de Jandarmi Județean Sălaj, își 
desfășoară activitatea, o echipă de handbal feminin în cadrul Ligii Naționale și o 
echipă de volei masculin în cadrul Diviziei A1. 

1. Handbal Club Zalău, Liga Națională – feminin: În sezonul competițional 2019 – 2020 
au fost asigurate măsurile de ordine publică la  meciurile organizate de Handbal Club 
Zalău pe teren propriu, la Sala Sporturilor ”Gheorghe Tadici” Zalău la un număr de 9 
competiții sportive, fiind folosiți 147 jandarmi. 

2. A.C.S. Volei Municipal Zalău, în Divizia A-1 – masculin/CEV Volleyball Challenge 
Cup 

În sezonul competițional 2019 – 2020 au fost asigurate măsurile de ordine publică la 
meciul organizat de Asociația Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău pe teren propriu , la 
Sala Sporturilor ”Gheorghe Tadici” Zalău, la un număr de 10 competiții sportive, fiind 
folosiți 166  de jandarmi. 

3. Punctual au fost asigurate măsurile de ordine publică la următoarea competiție 
sportivă: 
- În data de 10.08.2019 la concursul  automobilistic ”Cupa Meseș Cento Trans”, au 

fost  folosiți 12 jandarmi, în urma relaționării cu organizatorul a fost stabilit gradul 
de risc și întocmit procesul verbal cu gradul de risc scăzut; 
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- Competițiile sportive pe fondul evoluției situației epidemiologice 
international/naționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS –Cov-2, 
au fost întrerupte în diferite  faze ale campionatelor, astfel: 

o Campionatul de volei masculin în cadrul Diviziei  A1, a fost înterupt 
înaintea începerii fazei play –off; 

o Campionatul de handbal feminine în cadrul Ligii Naționale, a fost înterupt  
după  desfășurarea  a două partide din retur; 

o Campionatul de fotbal masculin din cadrul Ligii a III-a, seria a V-a a fost 
înterupt  înaintea începerii returului. 

Fapte de natură contravențională: - 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 800 lei. 

Fapte de natură penală: - nu au  fost constatate fapte de natură penală. 

Verificările tehnice de specialitate din punct de vedere al respectării condițiilor de siguranță: 

- În data de 08.08.2019, s-a întrunit comisia de verificare a măsurilor de siguranță a 
Sălii  Sporturilor ”Gheorghe Tadici” Zalău, unde în turul sezonului competițional  
2019 – 2020, s-au desfășurat competiții sportive  încadrate  în gradul de risc 
scăzut , susținute de echipa de volei masculine A.C.S.Volei Municipal Zalău- 
Divizia A1 și echipa de handbal  feminin H.C. Zalău – Liga Națională. Cu această 
ocazie comisia a constatat  că, Sala Sporturilor ”Gheorghe Tadici” Zalău 
întrunește condițiile pentru organizarea jocurilor oficiale din campionatul Divizia 
A1- volei masculin și Liga Națională – handbal feminine, în sezonul competițional 
2019 – 2020.  

- În data de 02.08.2019, în conformitate cu prevederile art.11 din legea nr.4 din  
09.01.2008, s-a întrunit comisia de verificare a măsurilor de siguranță a 
Stadionului  Municipal Zalău, unde, în turul sezonului competițional 2019 – 2020, 
s-au desfășurat meciuri de  fotbal, încadrate în gradul de risc scăzut, susținute de 
către echipa de fotbal masculin Sport  Club Municipal Zalău, în Liga a III-a, seria 
a V-a. Cu această ocazie  comisia a constatat că Stadionul Municipal Zalău nu 
întrunește condițiile pentru organizarea jocurilor oficiale din Liga a III-a – fotbal 
masculin. 

- În data de 20.08.2019, s-a întrunit din nou comisia  de verificare a măsurilor de 
siguranță a Stadionului Municipal Zalău. Cu această ocazie comisia a constatat că 
măsurile care au fost  dispuse la prima verificare a arenei sportive au fost 
realizate, astfel încât Stadionul Municipal Zalău să întrunească condițiile pentru 
organizarea jocurilor oficiale din campionat în Liga a III-a – fotbal  masculin, în 
sezonul competițional 2019 – 2020.   

Activități de prevenire – campanii, acțiuni: 

Au fost executate 28 activități de prevenire după cum urmează: 

- În cadrul campaniei ”Alege să fii Fair –Play!” 14 activități , ocazii cu care au fost 
distribuite spectatorilor 488 materiale (488 flayere), cuprinzând extrase din Legea 
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nr.4/2008 cu obligțiile spectatorilor, a organizatorilor și personalului care execută 
activități cu ocazia competițiilor sportive; 

- În cadrul campaniei ”Invitație la Fair- Play!” 14 activități, ocazii cu care au fost 
distribuite  spectatorilor 41 materiale (41 flayere) cuprinzând  extrase din Legea 
nr.4/2008 cu obligațiile spectatorilor, a organizatorilor și personalului care execută 
activități cu ocazia competițiilor sportive. 

Mediatizarea măsurilor de asigurare în sezonul competițional 2019 -2020 s-a făcut 
exclusiv pe rețelele de socializare, apreciată atât de presa locală cât și de eșalonul superior. 

Direcții de acțiune pentru următorul sezon competițional: 

- Prevenirea și combaterea producerii unor fapte antisociale, prin măsuri de 
promovare inclusiv prin mass – media a principalelor obligații legale ale 
participanților la manifestările  sportive; 

- Asigurarea ordinii publice la manifestările sportive care se desfășoară în locuri 
publice și  implică aglomerări de persoane; 

- Restabilirea ordinii publice , când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni 
sau  fapte ce contravin legislației în vigoare; 

- Intervenția pentru rezolvarea oricăror situații care ar putea afecta buna desfășurare 
a  competițiilor sportive; 

- Participarea în cadrul comisiilor de verificare sau reverificare a arenelor sportive 
și a condițiilor de siguranță a spectatorilor; 

- Executarea de instructaje pentru prevenirea producerii unor evenimente negative 
și  responsabilizarea personalului ce asigură măsuri  de ordine cu ocazia jocurilor 
sportive; 

- Organizarea înainte de începerea returului sezonului competițional 2020 – 2021 a  
convocării de pregătire cu societățile specializate de protecție și pază angrenate în 
activități de  asigurare a ordinii publice în incinta arenelor sportive și alte societăți 
interesate. 

- Desfășurarea de exerciții tactice comune  jandarmerie – societăți de pază – poliție 
locală, în vederea uniformizării modului de acțiune, corelării efortului, armonizării  
diferențelor și a permanentei informări reciproce; 

- Verificarea respectării măsurilor stabilite în cadrul comisiilor de  verificare și 
reverificare a arenei sportive și a condițiilor de siguranță a spectatorilor. 

 
 
Luna IULIE 

În cadrul ședinței comisiei de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 
performanţă minimali, a fost analizată  situaţia operativă înregistrată pe raza de competenţă a  
Secţiei de poliţie rurală Hida  în semestrul I 2020. 
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      Cadrele de poliţie ale Secţiei au acţionat în  semestrul I 2020 pentru prevenirea şi 
descurajarea faptelor de natură penală şi contravenţională, asigurarea unui climat de ordine şi 
siguranţă civică în mediul rural, creșterea vizibilității elementului polițienesc,  pe linia 
prevenirii cauzelor generatoare de accidente rutiere  și pe linia prevenirii răspândirii virusului 
“Coronavirus SARS –Cov 2”, precum şi pe domeniile prioritare ale Poliţiei Române pentru 
anul 2020. 

           Secția 5 de poliție Rurală Hida are în componenţă  un număr de 4 posturi  
de poliție comunale, după cum urmează: Postul de poliție Bălan, încadrat cu 3 funcţii agenţi 
de poliţie, din care ocupate două, Postul de poliție Creaca, încadrat cu 3 agenţi de poliţie, din 
care ocupate două, Postul de poliție Dragu, cu 4 agenţi de poliţie, din care ocupate 3, Postul de 
poliție Hida, încadrat cu 3 funcţii agenţi de poliţie, iar aparatul propriu al Secţiei de poliţie 
este format dintr-un ofiţer şi 2 agenţi de poliţie. 
 
 

Pe linia prevenirii criminalităţii, lucrătorii secţiei au desfăşurat activităţi preventive 
specifice muncii de poliţie, precum şi activităţi de combatere şi descoperire a fenomenului 
infracţional, reuşind în mare măsură menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă civică, 
acţionând în limitele şi competenţele conferite de lege. 

 
Astfel, agenţii din cadrul secției au executat următoarele activităţi: au participat la un 

număr de 12 acţiuni proprii la care au fost angrenați lucrători din cadrul Poliției orașului Jibou 
și efective din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj, au participat la 29 acţiuni 
planificate de alte structuri din I.P.J. Sălaj, au efectuat un număr de 220 controale, din care 29  
de natura judiciară, 7 pe linie de AESP, 4 pe linie de pază, 31 silvice, 149 alte controale. Au 
instruit un număr de 68 persoane potenţial victime, 6  mânuitori de valori monetare, au 
participat la  16 cazuri de asigurarea măsurilor de ordine la diferite adunări publice, în general 
sportive şi religioase,  au efectuat 232 patrulări din care 119 pe timp de zi și 113 pe timp de 
noapte, marea majoritate în patrule mixte cu efective din cadrul I.J.J. Sălaj, au pus în executare 
32 mandate de aducere, au intervenit la un număr de 213 evenimente la solicitări ale 
cetăţenilor din care 183 prin SNUAU 112.  

Pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice, precum şi a respectarii 
normelor de convieţuire socială, agentii de politie au aplicat un număr de 1300 sancțiuni 
contravenționale, în valoare de 2.275.780 lei. Au ridicat în vederea suspendării un număr de 28  
permise de conducere și 78 certificate de înmatriculare. 
 
 

Pe raza celor patru comune din zona de responsabilitate în sem I 2020, au fost 
înregistrate 93 infracţiuni sesizate faţă de 75 în 2019, din care 2 fașă de 0 de natură 
economică, 66 faţă de 55 de natură judiciară şi 25 faţă de 20 de alta natură. Din cele 98 
infracţiuni sesizate, 19 au fost constatate în flagrant. 

Infracţiunile comise cel mai des au fost furturile simple sau calificate, mai ales din 
patrimoniul persoanelor fizice, putând delimita comunele Creaca şi Dragu, ca fiind zone cu o 
infracţionalitate mai accentuată.  

Nu au fost identificate moduri de operare deosebite, cele mai întâlnite au fost cele pe 
timpul nopţii, prin efracţie, escaladare şi prin ruperea sistemelor de închidere.  

Autorii infracţiunilor au fost aproape în totalitate cetăţeni autohtoni, localnici, de toate 
vârstele şi ocupaţiile, cu sau fără antecedente penale, neorganizaţi în bande sau grupuri 
infractoare, aproximativ 70 % provin din rândul celor de etnie romă, cu o situaţie materială 
precară şi cu un nivel scăzut de cultură şi educaţie. 
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Ca infracţiuni sesizate, în semestrul I 2020, cele 93 infracţiuni, faţă de 75 în 2019  au 
fost sesizate pe raza comunelor: Bălan – 21 faţă 17, Creaca – 37 faţă de 27, Dragu – 16 faţă 
de 15 şi Hida – 19 faţă de 16.  

Cu privire la evoluţia fenomenului infracţional pe comunele componente ale Secţiei, 
în cursul semestrului I-2020, ordinea comiterii faptelor penale cu autori necunoscuţi este 
următoarea: Creaca – 19 faţă de 14, Dragu – 7 faţă de 11, Hida – 2 faţă de 3 şi Bălan – 2 faţă 
de 4. 

Cele 1300 contravenţii au fost constatate de lucrătorii de pe raza comunelor: Bălan – 
291, Creaca – 293, Dragu – 211, Hida – 326 și efectivele din aparatul Secției –179. 

 
 Combaterea infracțiunilor contra patrimoniului a fost o preocupare majoră a 
polițiștilor secției, conform specificului zonal și din analiza situației operative rezultând că 
furturile sunt principalele infracțiuni comise în zona localităților sectiei. Astfel, în perioada 
analizată au fost inregistrate 43 infractiuni contra patrimoniului, faţă de 34 în perioada 
similara a anului trecut.  

Din acestea 33 de au fost furturi din locuinte, anexe, societăţi comerciale şi  alte 
genuri de furt.  
 Au mai fost înregistrate 4 distrugeri, 2 violare de domiciliu şi 4 tulburare de posesie, 
acestea nefiind de natura a fi considerate un fenomen. 

 Cu privire la dosarele penale cu autori neidentificați, la începutul perioadei analizate 
existau în evidențele secției 161 dosare față de 146, au fost inregistrate  30 față de 32 dosare 
în 2019, fiind soluționate 14 față de 36, din care 6 față de 12 prin identificarea autorilor, 
rămânând în lucru 177 față de 142 dosare penale, constatandu-se o creştere cu 16 dosare 
penale față de începutul anului. 

În contextul infecţiei cu coronavirus, în cooperare cu efective din cadrul 
Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj s-a acționat în perioada analizată pentru 
verificarea modului de respectare a ordonanțelor militare care au prevăzut restricții de 
circulație pentru populație și pentru  verificarea modului de respectare a măsurii de izolare la 
domiciliu de către un număr de 306 persoane. 

 
 
Din analiza efectuată la nivelul secției în semestul I 2020 pe această linie au  fost 

identificate următoarele riscuri: 
 

- Neorganizarea serviciului de pază în mediul rural, influenţează creşterea 
numărului de furturi înregistrate, îndeosebi  a celor comise pe timpul nopţii şi 
menţine un sentiment de insecuritate în rândul cetăţenilor; 

- Neistalarea unor sisteme tehnice de alarmare la instituțiile publice,  unităţile 
economice şi chiar locuinţele persoanelor fizice determină de asemenea 
creşterea numărului de furturi comise din aceste obiective; 

- Neluarea de către persoanele fizice a  celor mai elementare măsuri de protecţie 
a bunurilor şi valorilor pe care le deţin în locuinţe şi anexe; 

- Activitatea de prevenire este de slabă calitate la unele posturi de poliție, slaba 
reacție la creșterea fenomenului infracțional, datorare în special lipsei de 
personal 

- Lipsa de interes din partea unor agenţi de poliţie privind implementarea unor 
programe de prevenire a criminalităţii la nivelul comunelor 
 
 Măsuri propuse :  
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1. Solicitarea de sprijin din partea A.T.O.P. Sălaj  în vederea determinării Primăriilor 
să organizeze paza în comună, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003; 

2. Identificarea la nivelul comunităţilor locale a posibilităţilor de finanţare şi susţinere 
a serviciului de pază comunală; 

 
3. Continuarea  activităţilor de instalare a unor sisteme de monitorizare a traficului 

rutier şi la nivelul comunelor care nu şi-au instalat aceste sisteme, asigurarea mentenanţei  
acestor camere; 

 
4. Instalarea unor  noi sisteme tehnice de supraveghere în mediul rural, precum şi în 

unităţile de învăţământ şi zonele adiacente acestora. 
 
5. Intensificarea  activităţilor de patrulare atât pe timp de zi cât şi pe timp de  noapte,  

intensificarea controalelor în cartierele de romi şi pe fondul forestier naţional, atât în pădurile 
de stat, dar mai ales, în cele particulare.   
 

* 
Luna AUGUST 
 

În cadrul şedinţei comisiei din luna august s-a  dezbătut : situația asigurării pazei și 
ordinii publice în unitățile de învățământ la nivelul județului Sălaj. 

 În vederea creșterii gradului de siguranță a elevilor și a pesonalului didactic și 
prevenirea delicvenței juvenile în incinta  și în zonele adiacente unităților de învățământ 
preuniversitar, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, vor fi adoptate 
următoarele măsuri: 

- Intensificarea activităților specifice de cercetare – documentare în zona de  
competență pentru obținerea de date și informații în vederea cunoașterii situației 
operative din zona unităților de învățământ, pe traseele de deplasare și în  
proximitatea acestora (înaintea începerii anului școlar 2020 – 2021), pentru 
identificarea unor potențiali factori de risc la adresa elevilor, în vederea prevenirii 
producerii unor evenimente și creșterii gradului de siguranță a cetățeanului; 

- Informarea structurilor operative proprii, cu date și informații care să ducă la 
prevenirea și combaterea faptelor antisociale în care să fie implicați elevi (victime sau  
agresori), la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în general și a  elevilor în 
special, în zona unităților școlare, inclusiv prin dirijarea patrulelor care execută 
misiuni de ordine publică în zonele rurale; 

- Sporirea prezenței elementelor de dispozitiv în zona instituțiilor de învățământ  și pe 
traseele de afluire/defluire a elevilor spre și de la acestea, în special în  intervalele 
orare premergătoare începerii , respectiv încheierii orelor de curs; 

- Asigurarea climatului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice la un număr de 
patru licee din municipiul Zalău: Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul”, Colegiul 
Tehnic ” Al. Papiu Ilarian”, Liceul Tehnologic ”Voievod Gelu” , respectiv  Liceul 
Reformat ”Wesselenyi”, reprezentând 50% dintre liceele din municipiul Zalău precum 
și în sistem integrat împreună cu efectivele de poliție, la celelalte licee din județ. De 
asemenea, în sistem integrat împreună cu poliția, efectivele de jandarmi  asigură 
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climatul de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice  la Liceul Tehnologic ”Ioan 
Ossian” – Șimleu Silvaniei și Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou. 

- Direcționarea elementelor de dispozitiv în cadrul organizării patrulelor de ordine 
publică în mediul rural, și în zona adiacentă instituțiilor de învățământ, în  scopul 
prevenirii și descurajării unor posibile fapte  cu caracter antisocial. 

- Pe timpul desfășurării programului de învățământ, efectivele din cadrul echipelor de 
intervenție de la orașe și subunitatea de intervenție din municipiul Zalău, vor acționa 
cu precădere în zona  instituțiilor de învățământ  și pe traseele de afluire/defluire a 
elevilor spre/de la acestea, în sprijinul efectivelor angrenate în misiuni la instituțiile de 
învățământ  din zona de responsabilitate; 

- Direcționarea activității de cercetare – documentare și combaterea faptelor antisociale 
în scopul acoperirii eficiente din punct de vedere informativ – operativ a  misiunilor 
pe segmentul combaterii și prevenirii faptelor antisociale și a violențelor în mediul 
școlar și în zonele adiacente unităților de învățământ; 

- Implicarea ofițerilor specialisști în prevenire și combaterea faptelor antisociale  și a 
personalului cu funcții de conducere din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi 
Sălaj, în desfășurarea unor activități instructive – educative și anti – victimizare cu 
elevii insituțiilor de învățământ; 

- Desfășurarea de acțiuni în cooperare cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean 
Sălaj pentru combaterea absenteismului școlar, consumului de alcool și tutun; 

- Derularea de parteneriate și proiecte educaționale la nivelul tuturor unităților școlare 
cu care există astfel de documente  încheiate, pentru combaterea consumului de 
substanțe interzise, violenței, furturilor, etc. 

- Intensificarea activităților preventive desfășurate în sistem integrat sau cu  efective de 
jandarmi, în scsopul sporirii gradului de siguranță în instituțiile  de învățământ 
preuniversitar de pe raza județului Sălaj; 

- Stabilirea unui ofițer responsabil care să relaționeze permanent cu conducerile  
unităților de învățământ preuniversitar, în scopul rezolvării cu celeritate a eventualelor 
situații de natură a împiedica  desfășurarea normal a procesului de învățământ. 

- Intensificarea  cooperării interinstituționale cu Inspectoratul Școlar Județean, 
Inspectoratul de Poliție al Județului Sălaj și Centrul  de Prevenire , Evaluare și 
Consiliere Antidrog Sălaj. 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, s-a preocupat și a acționat permanent atât  
independent  cât și în colaborare cu celelalte instituții abilitate, pentru creșterea gradului de 
siguranță a elevilor și personalului didactic în incinta și în zonele adiacente unităților de 
învățământ preuniversitar. 

 Efectivele de poliție au luat toate măsurile specifice pentru asigurarea unui climat de 
ordine publică la unitățile de învățământ: 

- Menținerea ordinii publice în incinta și în proximitatea unităților de învățământ; 

- Asigurarea măsurilor specifice la afluirea și defluirea elevilor de la cursuri; 

- Angrenarea poliției locale și stabilirea de comun acord cu conducerea acestei structuri 
a activităților ce îi revin, conform legii; 
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- Includerea unităților de învățământ pe itinerariile de patrulare ale polițiștilor din 
dispozitivele  de ordine și siguranță publică, în special în timpul afluirii, defluirii 
persoanelor  către locurile de prezentare a candidaților  la examen; 

- Suplimentarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică în zona unităților de 
învățământ cu efective proprii, ale jandarmeriei ori Poliției Locale. 

- Fluidizarea traficului rutier în zona unităților de învățământ  în scopul prevenirii 
accidentelor rutiere și ambuteiajelor; 

- Contactarea șefilor centrelor de examen aflate în zona de competență, pentru 
precizarea măsurilor adoptate în domeniul de referință pe perioada desfășurării 
examenelor; 

- Adoptarea unor măsuri specifice de siguranță publică în zona adiacentă instituțiilor de 
învățământ, pentru combaterea cerșetoriei, vagabondajului și comețului ambulant 
neautorizat, depistarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care prin 
comportament sau activitățile pe care le desfășoară afectează climatul de siguranță 
publică. 

- Intensificarea cooperării și schimbului de date și informații  cu celelalte structuri ale 
MAI de la nivelul județului, în vederea cunoașterii permanente a evoluției situației 
operative și a riscurilor la adresa  ordinii și siguranței publice pentru prevenirea 
oricăror situații generatoare de risc. 

- Constituirea unei rezerve de intervenție în scopul suplimentării, în situații speciale, a 
efectivelor angrenate. 

În perioada analizată s-au desfășurat următoarele activități specifice pe acest segment de 
activitate: 

- Planul Județean de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și a 
personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele 
adiacente unităților de învățământ preuniversitar, anul școlar 2019 - 2020. 

- Program de prevenire a infracțiunilor de violență în familie 2020. 

- Program de prevenire a delcivenței juvenile și a victimizării minorilor, martie 2020 – 
ianuarie 2021. 

- Planul de măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii publice pe timpul simulării și 
desfășurării examenului de evaluare pentru absolvenții claselor a VIII-a, a examenului 
de bacalaureat 2020, examenului național de definitivare în învățământ și 
Conscursului national de ocupare a posturilor didactice din învățământul preunirsitar 
2020. 

- În semestrul I 2020 la nivelul județului Sălaj au fost sesizate 10 infracțiuni din care 9 
în mediul urban și 1 în mediul rural. Autori de infracțiuni elevi – 7 și victime elevi – 8 
și 1 alte categorii. 

- Pe genuri situația se prezintă astfel: 
-7 lovire sau alte violențe; 
- 2 furturi; 
- 1 alte infracțiuni. 

 Numărul unităților de învățământ  la nivelul județului Sălaj: 338 

 59 în urban 
 279 în rural 
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Modul de asigurare cu pază și sisteme video: 

- Cu pază umană:28 
 25 în urban 
 3 în rural 

o Cu pază proprie: 23 
 20 în urban 
 3 în rural 

o Pază cu societăți specializate : 5 
 5 urban 
 0 rural 

Număr unități de învățământ preuniversitar dotate cu sisteme de supraveghere video: 
129 

 26 în urban 
 103 în rural 

Numărul unităților care nu dispun de pază umană și nici de sisteme tehnice de 
supraveghere video: 170 

 0 în urban 
 170 în rural 

Numărul unităților de învățământ care dispun atât de pază umană, cât și de sisteme 
tehnice de supraveghere video: 11 

 8 în urban 
 3 în rural 

* 

Luna SEPTEMBRIE 

În cadrul ședinței comisiei a fost dezbătută Evaluarea activității desfășurate și a 
rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, în perioada 2016 – 2020. 

 Prin planurile anuale de acțiuni, inspectoratul și-a propus mai multe obiective 
specifice derivate din obiectivele generale prevăzute în Planurile anuale de acțiuni ale 
Jandarmeriei Române, corelate cu misiunile și scopurile instituției formulate într-o manieră 
care să permită monitorizarea îndeplinirii lor, acestea referindu-se, în principal, la: 

- Creșterea continuă a gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin 
protejarea persoanei, protejarea patrimoniului și siguranța stradală; 

- Dezvoltarea și îmbunătățirea procesului integrat de gestionare a situațiilor speciale 
și de criză în domeniul ordinii și siguranței publice sau a situațiilor de urgență; 

- Reevaluarea permanentă a factorilor de risc, a vulnerabilităților de la obiectivele  
din responsabilitate și adoptarea unor dizpozitive de protecție și modalități 
acționale care să asigure securitatea acestora; 

- Creșterea capacității de intervenție a efectivelor ce încadrează grupa de acțiuni 
speciale și intervenție antiteroristă, în vederea asigurării unei reacții rapide și 
eficiente în cazul producerii unor situații de risc. 
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- Asigurarea unui management performant în domeniul recrutării, încadrării, 
promovării și formării profesionale continue a personalului propriu, pentru 
creșterea capacității de acțiune și a  performanței individuale și de grup; 

- Realizarea suportului necesar îndeplinirii misiunilor, printr-o folosire judicioasă și 
rațională a resurselor umane, financiare și materiale avute la dispoziție, în vederea 
îndeplinirii misiunilor încredințate în condiții optime; 

- Asigurarea eficientă  a asistenței juridice, psihologice și medicale; 
- Îmbunătățirea  imaginii instituționale și a gradului de încredere  a populației în 

Jandarmeria Română, prin vizibilitate, transparență și corectă informare. 
 Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, structurile  
subordonate inspectoratului au executat misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice, 
au participat la misiuni de menținere a ordinii publice , precum și de combatere a 
fenomenului  infracțional și contravențional, acestea fiind  executate atât prin dispozitive 
adoptate de către structurile proprii, cât și în cooperare cu structurile aparținând 
Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. 

Structurile de ordine publică și-au îndeplinit atribuțiile specifice pe linia asigurării ordinii 
publice la întruniri și manifestații, mitinguri, marșuri, procesiuni, manifestări cultural – 
artistice, activități promoționale, comerciale, sportive și religioase. 

De asemenea, s-au desfășurat misiuni de intervenție și restabilire a ordinii publice când  
aceasta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni ce contravin legilor în vigoare, succesul 
îndeplinirii acestor misiuni fiind  potențat de specializarea Jandarmeriei pe acest domeniu. 

 În perioada analizată, structurile subordonate inspectoratului au executat o gamă largă 
de misiuni și acțiuni, atât independent cât și în cooperare cu alte instituții. 

 Pe genuri de misiuni, acestea se prezintă astfel: 

- Misiuni de asigurare a ordinii publice – 4.977 
- Acțiuni de restabilire a ordinii publice și intervenții pentru aplanarea unor 

conflicte  - 1.128 
Misiuni de menținere a ordinii publice s-au executat pe două direcții principale de acțiune: 

- Prevenția, în sistem integrat, prin constituirea de patrule mixte poliție/jandarmerie 
sau prin patrule de jandarmi incluse în sistemul unic de ordine și siguranță 
publică; 

- Combaterea, prin organizarea unor acțiuni poliție/jandarmerie sau prin acțiuni 
punctuale dezvoltate în zone și medii cu potențial sporit de criminalitate. 

Activitățile desfășurate în comun cu poliția s-au realizat în contextul conturării tot mai clare a 
obiectivelor prioritare ale structurilor de ordine  publică, respectiv câștigarea încrederii 
populației prin aplicarea fermă a legii și consolidarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea. 

 Structurile de jandarmi și-au adus aportul în perioada analizată la menținerea ordinii 
publice, prin executarea de misiuni prin sistemul patrulelor de jandarmi mobile pe mijloace 
auto sau pedestre, efectuarea unor acțiuni punctuale în piețe, târguri, oboare și alte zone de 
interes operativ pe raza județului Sălaj. 

 În perioada analizată s-au executat 37.425 misiuni: 

- Misiuni executate în sistem  integrat – 33.824 
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- Misiuni date în competența Jandarmeriei Române – 3.601 
* 

Acțiuni speciale și Antiteroriste: 

Având în vedere evenimentele care se desfășoară  la nivel internațional pe linia 
terorismului  și radicalismului extremist, soldate cu pierderea de vieți omenești și având  ca 
efect propagarea în rândul populației civile a sentimentului de panică și nesiguranță, pentru 
prevenirea producerii unor astfel de evenimente care pun în pericol siguranța cetățenilor, 
proprietatea publică și privată, securitatea obiectivelor la care paza și protecția este asigurată 
cu efective de jandarmi, Inspectoratul de Jandarmi  Județean Sălaj a întreprins măsuri de 
minimizare a riscurilor și vulnerabilităților specifice, la nivelul județului misiunile  
executându-se prin alternanță de către efectivele grupei I A.S. ATero din cadrul 
detașamentului mobil și subunitatea S.A.S. din cadrul I.P.J. Sălaj asigurându-se  o prezență 
constantă în punctele vizibile. Astfel, pentru asigurarea unei reacții instituționale eficiente, 
structura de acțiuni speciale și antiteroriste a executat în perioada supusă evaluării un număr 
de 2650 de misiuni. 

 Activitatea de cooperare interinstituțională s-a realizat în baza ordinelor și 
dispozițiilor la nivel superior, precum și a planurilor de cooperare încheiate la nivel național 
sau local, principalele direcții de acțiune comune fiind orientate cu predilecție către creșterea 
gradului de siguranță a cetățeanului și acoperirea nevoilor de securitate ale comunității și 
instituțiilor statului. 

 În scopul punerii în aplicare a prevederilor acestora, pe parcursul perioadei au fost 
organizate și executate 6747 acțiuni în cooperare sau colaborare. 

 În privința participării structurilor unității la acțiunile de răspuns desfășurate de 
autoritățile responsabile să asigure managementul diverselor tipuri de risc care au generat 
anumite situații de urgență, conform hotărârilor Comitetului Județean de Urgență, s-a 
participat la un număr de 287 acțiuni. 

 În privința rezultatelor obținute, în perioada de referință, activitatea de constatare a 
faptelor de natură penală poate fi apreciată ca fiind pozitivă. Astfel, pe timpul misiunilor 
executate independent, au fost constatate un număr de 322 de infracțiuni, cu 326 de făptuitori, 
iar cu ocazia executării misiunilor în sistem integrat, în cadrul patrulelor mixte de ordine 
publică, au fost constatate un număr de 662 infracțiuni cu 686 făptuitori. 

 În materie contravențională, lucrători din cadrul Inspectoratului au aplicat un număr 
de 8336 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 3.842.250 lei. 

 În perioada supusă evaluării, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a asigurat paza 
și protecția instituțională la un număr de 19 obiective, menținerea ordinii interioare necesară 
desfășurării în condiții de normalitate a activităților la 6 săli de judecată ale instanțelor 
judecătorești, 5017 misiuni de asigurare a pazei și protecției transportului corespondenței 
clasificate, în cooperare și sub autoritatea Serviciului Român de Informații, în zona de 
responsabilitate a Direcției Regionale de Informații Cluj, 654 misiuni de protecție a 
transporturilor de bunuri și valori aparținând unităților de trezorerie și contabilitate publică 
ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj, precum și 61 misiuni de pază și 
protecție a transporturilor de produse cu caracter special, în beneficiul propriu. 
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 Periodic au fost desfășurate analize comune cu beneficiarii de pază, pentru 
îmbunătățirea activităților, respectarea prevederilor și clauzelor contractuale, eficientizarea 
dispozitivelor de pază și protecție adoptate și completarea acestora cu sisteme tehnice de 
securitate. 

  

* 

Luna OCTOMBRIE 

 În cadrul ședinței comisiei a fost dezbătută  Informarea privind evoluția indicatorilor 
statistici la nivelul judetului Sălaj, 9 luni 2020 comparativ cu 9 luni 2019. 

Analiza indicatorilor statistici arată că, evoluţia numărului infracţiunilor sesizate total 
înregistrate în primele 9 luni ale anului 2020 (3460 fapte), faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, este în scădere cu 12,05% (-474  fapte sesizate), iar după natura lor, scăderea este 
înregistrată la infracțiunile economico-financiare, judiciare și cele de altă natură, situaţia 
prezentându-se astfel: 

- Infracţiuni economico-financiare: 189 în 2019 şi 156 în 2020  
(-17,46%); 

- Infracţiuni judiciare: 2560 în 2019 şi 2135 în 2020(-16,60%); 
- Infracţiuni de altă natură: 1185 în 2019 şi 1169 în 2020(-1,35%). 
Prin comiterea de infracţiuni s-a cauzat un prejudiciu sesizat în valoare de peste 31,08 

milioane lei, înregistrându-se o scădere procentuală a acestuia cu 95,06% faţă de perioada de 
comparaţie. 
 

Din analiza datelor privind infracțunile sesizate lunar la nivelul județului Sălaj în 
ultimul an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este crescător. 
 

La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o scădere cu 14,69% a numărului 
de fapte sesizate (-178 fapte) faţă de perioada de comparaţie, datorată și scăderii numărului 
faptelor sesizate de loviri sau alte violențe(-13,56%) şi de amenințare(-11,83%). 

 Numărul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrează, de asemenea, o scădere cu 
18,55% faţă de perioada de comparaţie,  influențată de scăderea numărului infracţiunilor de 
furt sesizate cu 263 fapte(-22,16%) și numărului infracțiunilor de distrugere sesizate cu 31 
fapte(-8,83%), fapte care dețin o pondere importantă în cadrul infracțiunilor contra 
patrimoniului(87,72%).  

În perioada analizată au fost sesizate: 1 infracțiune de omor, 1 infracţiune de vătămare 
corporală(+1), 1 infracţiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte(+1),  9 infracţiuni de 
viol(-3,-25,00%) și 18 tâlhării, nefiind sesizate infracţiuni de tentativă de omor(-3). 

 
Situaţia furturilor sesizate la nivelul judeţului Sălaj în primele 9 luni ale anului 2020, 

care prezintă creşteri mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut: 
 Furturi de componente din exteriorul auto: +6 fapte, +26,09%; 
 Furturi de animale: +12 fapte, +60,00% . 

Pe tipuri de furturi, cea mai mare pondere o reprezintă furturile din locuințe (22,07%), 
furturile din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării (14,50%), furturile din societăți comeriale 
(10,17%) și alte infracțiuni de furt (23,59%). 
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În primele 9 luni ale anului 2020, numărul infracţiunilor total sesizate a înregistrat 
scăderi atât în mediul urban(-17,44%) cât și în mediul rural(-7,23%). După natura faptelor, 
scăderi se înregistrează la infracţiunile economico-financiare în mediul urban(-25,98%), la 
infracţiunile judiciare în ambele medii(-21,52% în mediul urban şi -11,73% în mediul rural) 
şi la infracţiunile de altă natură în mediul urban(-3,81%). 

Numărul infracţiunilor contra persoanei sesizate înregistrează scădere, faţă de cel 
înregistrat în perioada de comparaţie, atât în mediul urban(-53 fapte, -10,52%), cât şi în 
mediul rural(-126 fapte,-17,80%), fapt influenţat şi de scăderea numărului infracţiunilor de 
loviri sau alte violenţe sesizate în ambele medii(-15,19% în mediul urban şi -12,37% în 
mediul rural) şi de scăderea numărului infracţiunilor de ameninţare sesizate în ambele medii(-
2,25% în mediul urban şi -22,50% în mediul rural). 

Numărul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate înregistrează scădere atât în 
mediul urban(-28,22%), cât și în mediul rural(-6,95%), influențată de scăderea numărului de 
furturi în ambele medii(-31,85% în mediul urban și -10,99% în mediul rural). 

Numărul infracţiunilor de distrugere înregistrează scădere în mediul urban(-22,87%) 
şi creştere în mediul rural(+7,36%). 

În perioada analizată, infracțiuni cu violență au fost comise atât în mediul rural și 
anume 1 omor, 1 vătămare corporală(+1), 6 violuri(-1) și 7 tâlhării(+3), cât și în mediul 
urban: 1 infracţiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte(+1), 3 violuri(-2) și 11 
tâlhării(-2). 

 
Pe tipuri de furturi şi medii: 
- în mediul urban, creşteri mai mari prezintă : 

o furturile de componente din exteriorul auto: +6 fapte, +50,00%. 
- în mediul rural, creşteri mai mari prezintă :  

o furturile din autovehicule: +6 fapte, +16,67%; 
o furturile de animale: +12 fapte, +75,00%. 
 

INFRACŢIUNI STRADALE SESIZATE 
În primele 9 luni ale anului 2020, la nivelul judeţului Sălaj, numărul infracţiunilor 

stradale înregistrează o scădere cu 21,33%(-32 fapte) faţă de cel din aceeaşi perioadă a anului 
trecut, fiind sesizate 118 de astfel de infracțiuni, ceea ce reprezintă un procent de 3,41% din 
totalul infracțiunilor sesizate în perioada analizată, cele mai multe fiind comise pe timp de 
zi(62 fapte, procent: 52,54%), din care 8 tâlhării(-2), 5 fapte de tulburare a ordinii și liniștii 
publice(+3), 1 faptă de ultraj contra bunelor moravuri(-1) și 104 furturi(-29). 

Pe tipuri de furturi stradale, creşteri s-au înregistrat la : 
- furt de componente din exteriorul maşinii: +3 fapte, +30,00%. 
Cele mai multe infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban, și anume 95 fapte 

din cele 118 sesizate la nivelul I.P.J.Sălaj în perioada analizată, ceea ce reprezintă un procent 
al acestora de 80,50%, crescând numărul infracțiunilor stradale comise pe timp de zi în acest 
mediu cu 20 fapte, procentual:+54,05%. 

Numărul infracțiunilor stradale cunoaște scăderi atât în mediul urban(-28 fapte,  
procentual:-22,76%), cât și  în cel rural(-4 fapte,  procentual:-14,81%). 

Din cele 8 tâlhării stradale, 6 au fost comise în mediul urban, 4 din cele 5 infracțiuni 
de tulburare a ordinii și liniștii publice și infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri au 
fost comise în mediul urban.  

După tipul de furt stradal sesizat, în mediul urban creșteri mai mari înregistrează 
indicatorii: furt din societăți comerciale și furt de componente din exteriorul masinii. În 
mediul rural, s-au înregistrat creșteri mai mari la indicatorul furt din auto (+3 fapte, 
+27,27%). 
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Din analiza datelor privind infracțiunile stradale sesizate lunar la nivelul județului 
Sălaj în ultimul an, reiese faptul că la sfârșitul perioadei analizate, trendul acestora este 
crescător. 

Numărul infracţiunilor contra autorităţii sesizate în perioada analizată prezintă scădere 
cu 1 astfel de faptă, fiind înregistrată 1 infracțiune de ultraj asupra polițiștilor în mediul rural, 
faptă care se regăsește înregistrată și în perioada de comparație la nivelul județului. 
  

FAPTE PENALE CU AUTORI NECUNOSCUŢI 
Din totalul de 3460 infracţiuni sesizate în perioada analizată, 54,10% au fost comise 

în mediul rural, 1102 sunt cu autori necunoscuţi, ceea ce reprezintă un procent al acestora de 
31,84%. Dintre cele 1102 fapte penale cu AN sesizate, 563 au fost comise în mediul urban, 
ceea ce reprezintă un procent al acestora de 51,08%. 

 
RISCUL RUTIER 
Numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat în 9 luni ale anului 2020, și 

anume 88 astfel de incidente, este în descreștere cu 13,73% față de cel înregistrat  în  aceeași 
perioadă a anului trecut. 

Situaţia consecinţelor accidentelor de circulaţie grave se prezintă astfel:  
- Numărul persoanelor decedate a scăzut de la 21 la 15 (-6);  
- Numărul persoanelor rănite grav a înregistrat aceeaşi valoare 96 ; 
- Numărul persoanelor rănite uşor a scăzut de la 29 la 25 (-4). 

 
Dacă se ia  în considerare numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat lunar la 

nivelul judeţului Sălaj în ultimul an, trendul acestora, la sfârşitul perioadei analizate, este 
crescător. 

Trebuie să avem în vedere faptul că într-o mare parte din perioada analizată au fost 
impuse, la nivel national, unele restricţii de circulaţie pentru prevenirea răspândirii virusului 
COVID-19. 

EVAZIUNEA FISCALĂ 
În perioada analizată, au fost descoperite 12 infracţiuni de evaziune fiscală(-9, 

procentual:-42,86%), 6 infracțiuni prevăzute de  Codul Vamal (-3 -33,33%) și 2 infracțiuni 
prevăzute de Legea privind Codul Fiscal. 

Raportat la primele 9 luni ale anului 2019, în primele 9 luni ale anului 2020:  
-INFRACŢIUNILE SESIZATE prezintă o scădere cu 12,05%: 

- Economico-financiare: -17,46%; 
- Judiciare: -16,60%;  
- De altă natură: -1,35%. 

-Infracţiuni contra persoanei: scădere cu 14,69% (urban,rural); 
o  Omor: aceeași valoare(1 faptă); 
o Tentativa de omor: -3 fapte,-100,00%(scădere urban, rural); 
o Vătămare corporală: +1 faptă(rural); 
o Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte: +1 faptă(urban); 
o Amenințarea: -20 fapte, -11,83% (scădere urban,rural); 
o Loviri sau alte violențe: -91fapte,-13,56%(scădere urban,rural); 
o Viol: -3 fapte, -25,00%(urban, rural). 

- Infracţiuni contra patrimoniului: scădere cu 18,55%(scădere urban,rural): 
 Infracţiuni de furt: -22,16% (scădere urban,rural); 
- creşteri mai mari prezintă: 

o Furturi de componente din exteriorul auto: +6 fapte, +26,09%; 
o Furturi de animale: +12 fapte, +60,00% . 
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 Infracțiuni de distrugere: -31 fapte, -8,83% ( scădere urban); 
 Tâlhăria: +1 faptă, +5,88% ( scădere urban). 

-Infracţiuni stradale sesizate: scădere cu 21,33% (urban, rural): 
 Tâlhăria: -2 fapte, -20,00%(scădere urban); 
 Tulburarea ordinii şi liniştii publice: +3 fapte, +150,00% (urban,rural); 
 Ultraj contra bunelor moravuri: -1 faptă, -50,00%(scădere urban); 
 Furt: -29 fapte, -21,80%(scădere urban,rural). 

           Creșteri mai mari prezintă: 
- furt de componente din exteriorul maşinii: +3 fapte, +30,00%. 

- Ultraj contra polițiștilor: aceeași valoare(1 faptă). 
 A CRESCUT SIGURANŢA RUTIERĂ: 

 Accidente de circulaţie grave: -13,73%:  
o Persoane decedate: -28,57%; 
o Răniţi grav: aceeași valoare(96 răniți grav); 
o Răniţi uşor: -13,79%. 

* 

*   * 

3. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și 
drepturile omului  

Luna IANUARIE 

 În cadrul şedinţei comisiei  din luna ianuarie s-a analizat: 

3. Raportul cu activitățile comisiei de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor 
de performanţa minimali , pe anul 2019. 

4. Definitivarea Planului Strategic pe anul 2020. 
 
Luna FEBRUARIE 
 În cadrul ședinței comisiei din luna februarie s-a dezbătut : 

1. Situația  privind combaterea fenomenului de  cerșetorie la nivelul municipiului 
Zalau. 

2. Analizarea petiției adresată de către Scoala Gimnazială ”Gh. Șincai ” Bobota. 
3. Diverse. 

  
Luna MARTIE 

În cadrul ședinței comisiei din luna martie, membrii comisiei au analizat: 

- Planul de  măsuri  pentru prevenirea răspândirii  Covid 19; 
- Măsuri specifice de prevenire si combatere a delictelor  silvice ; 

Luna APRILIE 
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 În cadrul ședinței comisiei s-a dezbătut Planul național de intervenție educațională 
pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar. 

Asigurarea cadrului legal pentru desfășurarea activității didactice în mediul online. 

Măsuri luate: 

- Elaborarea, aprobarea și comunicarea Planului național de intervenție 
educațională pentru situația suspendării cursurilor  din învățământul 
preuniversitar; 

- Actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice, incluzând atribuții specifice și 
indicatori de performanță referitori la proiectarea, realizarea și evaluarea 
activităților de învățământ online; 

- Operaționalizarea  portalului Digital  pe educred.ro, ca totalitate a platformelor de 
e-learning și a resurselor de învățare online asigurate și, după caz, validate și 
recomandate de Ministerul Educației și Cercetării. 

Colaborarea și comunicarea permanentă cu toți partenerii educaționali, în vederea 
asigurării resurselor necesare desfășurării activității online. 

Măsuri luate: 

- Colaborarea cu administrația publică locală prin Inspectoratul școlar în vederea  
stabilirii de măsuri pentru facilitarea conectării elevilor la mediul online. 

- Colaborarea cu autorități și instituții publice, organizații, non – guvernamentale, 
agenți economici, pentru dezvoltarea de resurse educaționale deschise, platforme 
de învățare online, aplicații digitale și alte resurse care pot facilita și asigura suport 
pentru activitatea de învățare online. 

Realizarea procesului de învățare online. 

- Facilitarea organizării sesiunilor de formare și de webinare  adresate cadrelor 
didactice pentru utilizarea instrumentelor de lucru utile în activitatea de învățare 
online, în colaborare cu autorități și instituții publice și alți parteneri. 

- Identificarea și valorificarea exemplelor de bună practică dezvoltate la nivel local, 
prin diseminarea acestora la nivelul sistemului de învățare preuniversitar. 

Coordonarea și monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru 
învățarea online în învățământul  preuniversitar. 

Măsuri luate: 

- Comunicarea informațiilor cu privire la deciziile adoptate la nivel național pe 
durata suspendării cursurilor, care au impact asupra activității unităților de 
învățământ. 

Reglarea procesului de predare – învățare – evaluare în mediul online prin utilizarea 
datelor rezultate din feedback. 
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Măsuri luate: 

- Raportarea, colectarea și analizarea  informațiilor cu privire la activitățile derulate 
în unitățile de învățământ. 

Luna MAI 

În cadrul ședinței comisiei a fost dezbătută  informarea privind măsurile intreprinse 
pentru prevenirea şi descurajarea faptelor de natură penală şi contravenţională, asigurarea 
unui climat de ordine şi siguranţă civică in mediul rural, cresterea vizibilitatii elementului 
politienesc in mediul stradal și PREVENIREA COVID-19 pe raza judetului Sălaj . 

 
 Pentru asigurarea vizibilităţii elementului politienesc în mediul stradal, 
precum şi pentru prevenirea şi descurajarea faptelor de natură penală şi 
contravenţională, asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică în mediul 
rural, respectarea normelor legale privind comertul cu bunuri și produse accizabile 
precum și pentru asigurarea unui trafic rutier în condiţii de siguranţă cu respectarea 
legalităţii, la nivelul judetului  se vor executa  măsuri  generale specifice  pentru: 
      

- Creşterea autorităţii poliţiei şi asigurarea respectării legii, prin organizarea 
de controale punctuale, întărirea prezenţei echipelor de patrulare în 
mediile şi zonele de interes operativ, pentru prevenirea faptelor antisociale 
şi creşterea vizibilităţii elementului poliţienesc în zonele de risc 
criminogen; 

- Desfăşurarea de acţiuni specifice punctuale pentru depistarea, 
identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor suspecte de comiterea 
unor infracţiuni de furt, a unor infracţiuni la regimul comertului,  în 
domeniul silvic, precum și a furturilor de produse agricole  și a faptelor cu 
violență, comise în mediul rural; 

- Desfăşurarea de activități specifice pe linie de circulaţie ce vor viza 
reducerea riscului rutier, combaterea consumului de alcool la volan, 
disciplinizarea caruţaşilor, a bicicliştilor şi a pietonilor; 

- Prevenirea si aplanarea stărilor conflictuale, a actelor de tulburare a ordinii 
și liniștii publice pe raza secţiei îndeosebi în cartierele de romi, în zona 
barurilor, a restaurantelor şi a altor unități de alimentație publică; 

- Creşterea vizibilităţii elementului poliţienesc, în zonele de risc criminogen 
si asigurarea interoperabilităţii unităţii de poliţie, pe timpul desfăşurării 
acţiunilor. 

- Verificarea legalității transportului de material lemnos în special şi a celui 
de mărfuri în general; 
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- La nivelul fiecărei comune se vor efectua patrulări pentru asigurarea 
vizibilității patrulelor mixte, creearea unui sentiment de siguranță civică în 
rândul populației , urmand ca pe timpul noptii a fi utilizate mijloacele de 
semnalizare luminoase  în zonele, locurile și mediile de interes  judiciar 

Măsuri specifice 
 Asigurarea necesarului de forţe de poliţie pentru menţinerea climatului 

de ordine şi siguranţă publică si respectarea normelor rutiere; 
 Desfăşurarea unor controale specifice punctuale pentru prevenirea şi 

combaterea comertului ilegal, a faptelor cu violenţă în mediul stradal, a 
furturilor din patrimoniul public şi privat, indeosebi a furturilor de 
produse agricole; 

 Depistarea, identificarea şi tragerea la răspundere a celor care: încalcă 
prevederile legale la regimul comertului in piata si a comertului 
stradal, comit delicte silvice, comit infracţiuni cu violenţă, sau  la 
regimul circulaţiei rutiere;  

 Disciplinizarea conducatorilor auto, a caruţaşilor,  bicicliştilor şi a 
pietonilor;   

 Asigurarea interoperabilităţii structurilor de poliţie pe timpul 
desfăşurării acţiunilor specifice . 

   
LUNA IUNIE 

În cadrul ședinței comisiei au fost dezbătute   măsurile dispuse la nivelul I.P.J Sălaj 
pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, pe timpul desfășurării Examenului de 
Bacalaureat 2020, sesiunea iunie. 

 

     În  perioada 22-25  iunie 2020, Ministerul Educației Naționale prin I.S.J. Sălaj au 
organizat  Examenul de Bacalaureat  -2020, în 13 unități de învățamânt din județul Sălaj, 
denumite Centre de examen. 

 . Efectivele de poliție și jandarmerie au luat  următoarele măsuri specifice pentru 
asigurarea unui climat de ordine si siguranță publică la aceste unitați de învațamânt: 

 - menținerea ordinii publice în proximitatea sediilor centrelor de examinare, centrelor 
unde vor fi constituite comisii/subcomisii de evaluare a lucrărilor și de soluționare a 
contestațiilor, precum și pe timpul transportului lucrărilor de la centrele de examen la centrele 
zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestații și 
retur; 

           -  angrenarea poliției locale și stabilirea de comun acord cu conducerea acestei 
structuri a activităților ce îi revin , conform legii(Legea nr.155/2010 a poliției locale); 
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 -includerea unităților de învațamânt pe itinerariile de patrulare ale polițiștilor din 
dispozitivele de ordine si siguranță publică, în special pe timpul afluirii, defluirii persoanelor 
către locurile de prezentare a candidaților la examen; 

 -suplimentarea dispozitivelor de ordine si siguranță publică în zona unitaților de 
învatamânt cu efective proprii, ale jandarmeriei ori Poliției locale; 

 -fluidizarea traficului rutier în zona unităților de învațămant în scopul prevenirii 
accidentelor rutiere si ambuteiajelor; 

 -contactarea șefiilor centrelor de examen aflate în zona de competență, pentru 
precizarea măsurilor adoptate în domeniul de referință pe perioada desfășurarii examenelor; 

 -adoptarea unor măsuri specifice de siguranță  publică în zona adiacentă instituțiilor 
de învățământ, pentru combaterea cerșetoriei, vagabondajului si comerțului ambulant 
neautorizat, depistarea si luarea măsurilor legale față de persoanele care prin comportament 
sau activitațile pe care le desfășoară afectează climatul de siguranță publică; 

         -intensificarea cooperării și schimbului de date și informații cu celelalte structurile ale 
M.A.I.,de la nivel județean, în vederea cunoașterii permanente a evoluției situației operative 
și a riscurilor la adresa ordinii și siguranței publice pentru prevenirea oricăror situații 
generatoare de risc; 

 - constituirea unei rezerve de intervenție în scopul suplimentării, în situații speciale, a 
efectivelor angrenate; 

             

Lucratorii desemnați să asigure buna desfășurare a Examenului de Bacalaureat 2020 
(probele scrise), au intrat în dispozitiv la ora 07,45 până la ora12,00, tinand legătura cu 
persoanele responsabile din cadrul centrelor de examen și vor asigura deplasarea lucrărilor de 
la Centrul de examen către Centrul Comisiei Județeane, constituit la Inspectoratul Școlar 
Județean Sălaj .                                                                                                                                                                                                                            
 
CENTRE  JUDEȚEANE  DE EVALUARE: 
Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu" Zalău –  Poliția locală Zalău. 
Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu” Zalău- Poliția  locală Zalău 
Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Zalău - Poliția  locală Zalău 

  s-a executat cu pază permanentă,  din data de 22.06.2020 ora16.00 până în data de 
26.06.2020 ora 16.00. În perioada 26.06.2020 ora 16.00 până în data de 04. 07.2020  ora 
12.00 cele trei centrele zonale au fost  monitorizate prin sistemele tehnice de securitate, 
conectate în dispecerat. 

    Inspectoratul Județean de Jandarmi Sălaj a asigurat paza Centrului Comisiei 
Județeane ( Inspectoratul Școlar Județean ), între orele 12,00- 22,00, începând cu data de 
22.06.2020.  

Pană la aceasta data nu au fost inregistrate evenimente negative la nivelul judetului 
Salaj. 
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LUNA IULIE 

În cadrul ședinței din luna iulie s-a dezbătut: 

- Evaluarea activității  efectivelor de ordine publică în primele 6 luni 2020.   

- Analiza stadiului de implementare a sistemelor tehnice de securitate la obiective 
economice. 

LUNA  AUGUST 

 Membrii comisiei  au dezbătut în cadrul ședinței din luna august următoarele: 

 -Măsuri specifice de ordine publică  cu ocazia manifestărilor organizate cu ocazia 
Sărbătorii de Sfânta Maria. 

-Evaluare măsurilor specifice pentru unitățile de învățământ, infracționalitate și 
măsuri de securitate an școlar 2020 – 2021. 

LUNA SEPTEMBRIE 

În cadrul ședinței comisiei a fost dezbătută Situația operativă înregistrată la nivelul 
ISU ”Porolissum” al județului Sălaj în perioada 01.01.2017 – 31.08.2020. 

 Din statistica situațiilor de urgență produse pe raza județului Sălaj, a reieșit că în 
primele 8 luni ale anului 2020 în zona de competență a inspectoratului au avut loc 3282 
evenimente . La 3243 evenimente au intervenit serviciile profesioniste pentru situații de 
urgență, la 31 evenimente au intervenit serviciile profesioniste pentru situații de urgență în 
cooperare cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, la 7 intervenții au acționat 
serviciile voluntare pentru situații de urgență , iar la 1 intevenție au participat serviciile 
private pentru situații de urgență în cooperare cu serviciile voluntare pentru situații de 
urgență. 

 Distribuția intervențiilor pe tipuri de structuri care au acționat pentru gestionarea 
situațiilor de  urgență, este următoarea: 

- SPrSU (servicii profesioniste pentru situații de urgență) – 3243 intervenții; 
- SprSU+SVSU/SPSU – 31 intervenții 
- SVSU/SPSU (servicii voluntare pentru servicii de urgență/servicii private pentru 

situații de urgență) – 8 intervenții; 

Din totalul intervențiilor, 4 au fost alarme false, 6 intervenții de la care echipajele au fost 
întoarse din drum și 27 de deplasări fără intervenție. 

 Timpi operativi înregistrați: 

- Timpul mediu în localitatea de dislocare:  
 Timp mediu de răspuns 8 min 57 sec. 
 Timp mediu de intervenție 47 min 78 sec. 

- Timpul mediu în localități din raionul de intervenție: 
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 Timp mediu de răspuns 9 min 44 sec. 
 Timp mediu de intervenție 71 min 71 sec. 

Salvări pe timpul intervențiilor: 

- Persoane salvate: - adulți 11, copii 1. 
- Bunuri salvate/protejate în valoare de 20.558.100 lei 
- Animale /păsări salvate. 34 

În domeniul apărării împotriva incendiilor, efortul instituțional a fost orientat atât spre 
creșterea gradului de implicare al autorităților administrației publice locale și al cetățenilor  
pe componenta preventivă, cât și pe asigurarea capacității operaționale și de răspuns. 
Preocupările instituționale pe acest segment au vizat pregătirea factorilor responsabili în 
domeniu, asigurarea asistenței tehnice de specialitate și a capacității de răspuns a comunității, 
precum crearea culturii de securitate. 

 Serviciile profesioniste pentru situații de urgență au acționat singure la 446 de 
incendii, la 31  incendii au intevenit în cooperare cu serviciile voluntare sau privat pentru 
situații de urgență, iar la 8 incendii au intervenit serviciile voluntare sau private de urgență. 

 Dinamica intervențiilor pe subunități: 

- Detașamentul de pompieri Zalău: 195 situații de urgență; 
- Garda de intervenție nr.2 Cehu Silvaniei: 62 situații de urgență, 
- Secția de pompieri Șimleu Silvaniei: 70 situații de urgență 
- Garda de intervenție nr.2 Nușfalău: 32 situații de urgență 
- Secția de pompieri Jibou: 47 situații de urgență 
- Garda de intervenție nr.2 Ileanda: 47 situații de urgență 
- Garda de intervenție nr.3 Hida: 21 situații de urgență 
- Punctul de lucru Sărmășag: 24 situații de urgență 
- Punctul de lucru Sânmihaiu Almașului: 43  situații de urgență. 

În perioada 01 ianuarie – 31 august 2020, echipajele SMURD au efectuat un număr de 
2916 misiuni, având o medie zilnică de 12 intervenții.   

Din totalul de 2916 misiuni efectuate pe primele 8 luni ale anului 2020: 

- 2604 misiuni au fost la ajutor medical de urgență, 
-     84 asigurare personal propriu  la incendiu 
-     73 alarme false/deplasare fără intervenție 
- 155 misiuni transport Covid – 19 

În cazul celor 2604 de misiuni efectuate la ajutor medical de  urgență, distribuția 
parametrilor este următoarea: 

- 784  traumatisme – 30, 19% 
- 1173 diverse afecțiuni medicale – 45,04% 
- 67 accidente rutiere cu descarcerare – 2,57% 
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- 123 accidente  rutiere fără descarcerare – 4,72% 
- 98 intoxicații – 3,76% 
- 112 pediatric medical – 4,30% 
- 104 pediatric trauma – 3,99% 
- 142 stop cardiorespirator – 5,45% 

Timp mediu răspuns /timp mediu intervenție 

- Timpul mediu de răspuns  la intervenții SMURD :  
 În mediul urban 6 min 07 sec. 
 În mediul rural 17 min 39 sec. 

- Timpul mediu de intervenție la intervenții SMURD: 
 În mediul  urban 44 min 10 sec. 
 În mediul rural 66 min 45 sec. 

În cursul misiunilor de acordare a asistenței medicale de urgență au fost asistate un 
număr de 3194 persoane (2978 adulți și 216 copii. Echipajele SMURD au efectuat 190 
misiuni  de acordare asistență medicală victimelor  rezultate în urma accidentelor rutiere. A 
fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare în 67 de cazuri. 

În perioada vizată, au fost înregistrate 142 de intervenții în care persoana asistată era 
în stop cardio – respirator și la acer s-au efectuat  manevre de resuscitare. 

În anul 2019, începând cu data de 1 aprilie în cadrul Serviciului Mobil de Urgență 
Reanimare și descarcerare au fost operaționalizate 2 ambulanțe: la nivelul Detașamentului 
Zalău a fost operaționalizat un echipaj de terapie intensivă mobilă, iar la Secția de pompieri 
Jibou a fost operaționalizat un echipaj de prim ajutor calificat. 

 

LUNA OCTOMBRIE 

În cadrul ședinței comisiei a fost dezbătută Situația evoluției răspândirii virusului 
SARS – Cov-2 la nivelul UAT-urilor din județul Sălaj. 

 Prin analiza  evoluției răspândirii virusului din ultimele luni și în special a incidenței 
cumulate din ultimele 14 zile a cazurilor COVID-19, se observă că în mai multe unități 
administrativ teritoriale la nivelul județului Sălaj, cazurile confirmate pozitiv au crescut 
semnificativ, incidența cumulată din ultimele 14  zile fiind peste pragul de 1,5/1000 de 
locuitori, în unele cazuri depășind pragul de 3/1000 de locuitori, în ceea ce privește numărul 
de infectări. 

 Pentru prevenirea răspândirii noului virus COVID -19, au întreprinse următoarele 
măsuri și acțiuni: 

- Constituirea unor echipe mixte de control, în vederea verificării respectării măsurilor 
de protecție sanitară de către persoanele fizice sau juridice de interes public sau privat  
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respectiv instituțiile publice, unitățile de învățământ, agenții economici, unități de 
cazare turistică sau alimentație publică. 

- Desfășurarea ședințelor extraordinare a CJSU privind adoptarea măsurilor necesare 
prevenirii noului virus COVID 19. 

- Asigurarea resurselor umane necesar participării la activități de gestionare a situației 
operative în zona de competență inclusiv prin adaptarea programului de lucru, și după 
caz, suplimentarea cu resurse din cadrul altor unități teritoriale. 

- Sprijinirea Inspectoratului de Poliție Județean, pentru realizarea unor analize comune, 
la nivelul fiecărei localități, punctual pentru fiecare zonă de interes în corelare cu 
riscurile identificate, numărul de acțiuni ce urmează a fi executate, efcetivele 
disponibile, nevoile de sprijin, precum și evoluțiile înregistrate în  planul situației 
epidemiologice. 

- Mediatizarea acțiunilor de verificare, a sancțiunilor aplicate și cuantumul acestora, în 
urma controalelor ce vizează modul de respectare a regulilor sanitare de protecție, 
derulate de personalul ISU, în spațiul public. 

- Intensificarea schimbului de informații în cadrul cooperării la nivel intra și 
interinstituțional, în vederea asigurării necesarului de informații și adaptării măsurilor 
în plan operațional, în corelare cu evoluțiile înregistrate. 

- Transmiterea unui mesaj prin sistemul RoAlert către populația din municipiul Zalău, 
UAT Hereclean și UAT Carastelec cu privire la măsurile de prevenire ce trebuiesc 
întreprinse, având în vedere faptul că localitățile avertizate au depășit pragul de 
infectare cu COVID-19 de 3/1000 locuitori. 
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