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RAPORT 

CU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE CĂTRE MEMBRII 
AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ SĂLAJ  ÎN 

ANUL 2021 

 

 

 

In cadrul ședințelor din perioada  martie  - decembrie 2021 membrii   Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică  au  dezbătut următoarele probleme: 

1. COMISIA DE COORDONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PETIȚII  
 

Luna MARTIE 
În cadrul şedinţei comisiei  din luna martie s-a analizat : 

1. Raportul cu activitățile comisiei pentru situații de urgență și petiții pe anul 2020. 
2. Propuneri pentru întocmirea Planului Strategic pe anul 2021. 
3. Diverse  
 
Luna APRILIE 

În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 
1. Stabilirea programului cu activitățile ce se vor desfășura în anul 2021; 
2. Informare privind evoluția infracțiunilor stradale în perioada ianuarie-martie 2021 la 

nivelul Județului Sălaj. 
3. Diverse  
 
Dl Stupar Marius -Anton a prezentat evoluția infracțiunilor stradale la nivelul Județului 

Sălaj. 

- În primele 3 luni ale anului 2021 au fost sesizate 101 de infracţiuni stradale, ceea ce 
reprezintă 9,74% din totalul faptelor penale sesizate la nivelul judeţului(1036 infracțiuni).  
- Faptele de loviri sau alte violențe, furt și distrugere dețin o pondere însemnată din totalul 
infracțiunilor stradale sesizate în perioada analizată, fiind sesizate 33 infracțiuni de loviri sau 
alte violențe(32,67%), 25 furturi stradale(24,75%) și 30 infracțiuni de distrugere(29,70%). 
- Cele mai multe infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban, și anume 72 fapte din 
cele 101 sesizate la nivelul I.P.J.Sălaj în perioada analizată, ceea ce reprezintă un procent al 
acestora de 71,28%, cele mai multe fiind comise pe timp de zi. 
- Din cele 33 infracțiuni de loviri sau alte violențe, 16 au fost comise în mediul urban,  19 din 
cele 25 furturi stradale și 28 din cele 30 infracțiuni de distrugere au fost comise, de asemenea, 
în mediul urban. 
- Evaluarea din punct de vedere temporal relevă faptul că infracțiunile stradale sunt comise 
atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții, 51,55% din totalul infracţiunilor stradale 
înregistrate în perioada analizată au fost comise pe timp de noapte. 
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- În perioda analizată, cele mai multe infracțiuni stradale au fost comise pe raza municipiului 
Zalău și anume 54 din cele 97 sesizate(55,67%). 
- Dintre cele 54 infracţiuni stradale înregistrate pe raza mun. Zalău, cele mai multe fapte au 
fost cele de distrugere ( 22 fapte), lovire și alte violențe ( 9 fapte) iar din cele 23 fapte de furt, 
18 au vizat auto parcate pe raza municipiului, cele mai multe fiind furturi de componente 
exterioare auto (7 fapte, mai multe în noaptea de vineri/sâmbătă cu 2 fapte). 
- În orașul Șimleu Silvaniei au avut loc 14 infracțiuni stradale, cele mai multe fiind fapte de 
lovire și alte violențe și distrugere ( cu câte 6 fapte), cele mai multe în ziua de sâmbătă a 
săptămânii cu 4 fapte înregistrate.  
 -În localitatea Surduc au avut loc 4 infracțiuni stradale, cele mai multe fiind fapte de lovire și 
alte violențe(3). 
- De asemenea, în localitățile Românași, Ileanda și Plopiș au avut loc câte 2 infracțiuni 
stradale 
- În orașul Șimleu Silvaniei cele mai multe infracțiuni au avut loc pe  str.Partizanilor cu cu 4 
infracțiuni  stradale, 3 dintre acestea fiind fapte de lovire și alte violențe, str. Gării  cu 3 
infracțiuni  stradale, toate distrugere(2 în ziua de sâmbătă a săptămânii) și str. Gheorghe 
Lazăr  cu 2 infracțiuni  stradale, ambele distrugere. 
- În mediul rural au fost înregistrate 28 infracţiuni stradale, pe raza a 22 localităţi, cele mai 
multe în  localitatea Surduc ( 4 fapte),  localitățile Plopiș, Românași și Ileanda cu câte 2 
infracţiuni stradale; 
- Cele mai multe victime ale infracţiunilor stradale se situează în categoria de vârstă 38-48 
ani(24 persoane); 
- Victimele infracţiunilor stradale au vârsta între 12-82 ani; 
 Măsurile necesare : 
 organizarea şi redimensionarea dispozitivelor de siguranţă publică care execută serviciul 

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

infracţiunilor stradale în zonele şi locurile cu potenţial criminogen ridicat. 
 
Luna MAI 
 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

1. Analiza activității specifice pe linie de intervenție desfășurată de ISU Sălaj pe anul 
2020  

2. Diverse 
 

Dl. Dobocan Adrian a prezentat Situația operativă la nivelul Județului Sălaj pe anul 2020: 
- pe fondul situației epidemiologige, limitarea activităților obișnuite ale populației a generat și 
o scădere a intervențiilor; 
- se intensifică activitățile pentru protecția comunității, prin prisma misiunilor pentru 
transportul persoanelor către spațiile de carantină/izolare; 
- în anul 2020 Inspectoratului pentru Situații de Urgență i-au fost atribuite 11025 apeluri de 
urgență, în urma cărora au fost alertate subunitățile proprii de 5826 ori, iar la un număr de 
5199 au fost situații care nu necesitau intervenția; 
- se observă o scădere a intervențiilor SMURD în anul 2020 comparativ cu 2019 
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- după tipul intervenției, cele mai multe au fost pentru asistență medicală de urgență (4160), 
recunoașteri în teren (835), alte situații de urgență (255), incendii de vegetație (194), incendii 
(164), descarcerare (74). 
- au fost înregistrate 172 misiuni de asistență medicală de urgență ca urmare a răspândirii 
noului SARS-Cov-2; 
- timpul mediu de răspuns la situații de urgență, în localitatea de dislocare, a fost de 6 min 6 
sec.;  
- timpul mediu de răspuns la intervenții SMURD în mediul urban a fost de 7 min 09 sec., iar 
în mediul rural de 18 min 02 sec. 
- în anul 2020, din totalul de 234 intervenții în care persoana asistată a fost în stop cardio-
respirator, 41 persoane au răspuns favorabil manevrelor de resuscitare; 
- incendiile produse au fost preponderent la gospodăriile populației; s-au înregistrat 25 
victime, dar fără persoane decedate; 
- din păcate, doar 43% din localitățile din județ au rețea de alimentare cu apă și hidranți 
stradali; 
- în multe localități nu sunt căi de acces potrivite pentru autospecialele de intervenție; 
- dotarea precară a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul unităților 
administrativ teritoriale; 
 
Luna IUNIE 
 În cadrul şedinţei comisiei a fost analizată Informarea privind dinamica accidentelor 
grave de circulație înregistrate în primele 5 luni ale anului 2021 

Dl. Stupar Marius - Anton prezintă dinamica accidentelor grave de circulație înregistrate 
în primele 5 luni ale anului 2021: 
- în primele 5 luni la nivelul Județului Sălaj au fost înregistrate 26 accidente grave soldate cu 
9 morți și 19 răniți grav; 
- cauza principală a accidentelor a fost abaterile datorate conducătorilor de autovehicule prin 
neacordare prioritate pietoni sau vehicule; 
- cele mai multe accidente s-au înregistrat în mediul rural (11), în mediul urban 10 accidente 
și între localități 5 accidente; 
- cele mai mari creșteri s-au înregistrat în zona „Valea Almașului” (+4 accidente, +2 morți) 
iar cele mai mari scăderi s-au realizat în zona „Șimleu Silvaniei”; 
- ponderea accidentelor grave a fost in zona Zalău și Valea Almașului, majoritatea din vina 
conducătorilor auto care n-au acordat prioritate pietonilor; 
- au fost aplicate 21.305 sancțiuni contravenționale; 
- nu a fost înregistrat niciun accident grav în care conducătorul auto să părăsească locul 
accidentului; 
- s-a înregistrat un singur eveniment cu urmări deosebit de grave, în luna aprilie, accident 
soldat cu 2 morți; 
- Au fost efectuate 26 acțiuni cu efective mărite pe linia depășirilor neregulamentare și 38 
acțiuni pe linia neacordării priorității de trecere a vehiculelor; 
- Au fost constatate 267 fapte contravenționale pentru depășire neregulamentară și 59 fapte 
contravenționale pentru neacordare de prioritate; 

 
Luna IULIE 
 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

- Evoluția indicatorilor statistici la nivelul IPJ Sălaj pe primele 6 luni ale anului 2021;  
- Analiză privind situația petițiilor la nivelul IPJ Sălaj în primul trim.2021; 
- Diverse 
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Dl. Groza Ioan a prezentat Evoluția indicatorilor statistici la nivelul IPJ Sălaj pe primele 6 
luni ale anului 2021 comparativ cu anul 2020: 
- evoluţia numărului infracţiunilor sesizate total înregistrate în primele 6 luni ale anului 2021 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, este în scădere cu 0,82% ; 
- creșterea este înregistrată la numărul infracțiunilor economico- financiare și de altă natură. 
Prin comiterea de infracţiuni s-a cauzat un prejudiciu sesizat în valoare de peste 67,72 
milioane lei, înregistrându-se o scădere procentuală a acestuia cu 70,91% faţă de perioada de 
comparație; 
- la infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o creștere cu 1,29% a numărului de 
fapte sesizate faţă de perioada de comparaţie, pe fondul scăderii numărului faptelor sesizate 
de loviri sau alte violențe şi creșterii numărului faptelor de amenințare; 
- numărul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrează scădere cu 11,55% faţă de 
perioada de comparaţie,  evoluție influențată de scăderea numărului infracţiunilor de furt 
sesizate cu 118 fapte și scăderea numărului infracțiunilor de distrugere sesizate cu 24 fapte; 
- în perioada analizată au fost sesizate: 10 infracţiuni de viol, 1 vătămare corporală și 7 
tâlhării; 
- nu au fost sesizate infracţiuni de omor, tentativă de omor şi loviri sau vătămări cauzatoare 
de moarte; 
- furturile sesizate la nivelul judeţului Sălaj în primele 6 luni ale anului 2021 prezintă creşteri 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cea mai mare pondere o reprezintă furturile din 
locuințe, furturile din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării, furturile din societăți comerciale 
și alte infracțiuni de furt; 

- numărul infracţiunilor contra persoanei sesizate înregistrează creșteri faţă de cel înregistrat 
în perioada de comparaţie, în mediul urban și scăderi în mediul rural, pe fondul diminuării 
numărului infracţiunilor de loviri sau alte violenţe sesizate în ambele medii și creșterii 
numărului infracţiunilor de amenințare în ambele medii;  
- numărul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate înregistrează o ușoară creștere în 
mediul urban și scădere în cel rural. - numărul infracţiunilor de distrugere înregistrează 
creșteri în mediul urban și scăderi în mediul rural; 
- infracțiunile cu violență au fost comise atât în mediul urban și anume 1 vătămare corporală, 
6 violuri și 3 tâlhării, cât și în mediul rural: 4 violuri și 4 tâlhării; 
- în  primele 6 luni ale anului 2021 au fost sesizate 203 de infracţiuni stradale, ceea ce 
reprezintă 9,35% din totalul faptelor penale sesizate la nivelul judeţului. Cele mai multe 
infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban, și anume 140 fapte din cele 203 sesizate 
la nivelul I.P.J.Sălaj în perioada analizată; 
- Din totalul de 2171 infracţiuni sesizate în perioada analizată, 50,02% au fost comise în 
mediul rural, 686 sunt cu autori necunoscuţi, ceea ce reprezintă un procent al acestora de 
31,59%. Dintre cele 686 fapte penale cu autori necunoscuți sesizate, 383 au fost comise în 
mediul urban, ceea ce reprezintă un procent al acestora de 55,83%. 
- numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat în primele 6 luni ale anului 2021, și 
anume 32 astfel de incidente, prezintă o diminuare cu 31,91% faţă de cel înregistrat în 
perioada de comparație; 
- numărul persoanelor decedate a înregistrat o creștere de la 7 la 11; 
- numărul persoanelor rănite grav a înregistrat o scădere de la 50 la 25; 
- numărul persoanelor rănite uşor a înregistrat o creștere de la 11 la 12; 
- în perioada analizată, au fost descoperite 9 infracţiuni de evaziune fiscală, 7 infracțiuni 
prevăzute de  Codul Vamal și 1 infracțiune prevazută de Codul Fiscal. 
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 Dl. Stupar Marius – a prezentat o informare privind audiențele și situația petițiilor pe 
primul semenstru al anului 2021: 
-  pe perioada COVID ( stare alertă)   activitatea de relații cu publicul și cea de primire a 
cetățenilor în audiență a fost sistată. 
- în semestrul I al anului 2021 au fost înregistrate la nivelul I.P.J Sălaj un număr de  931   
petiții; 
- din totalul de 931 petiții, un număr de 228 au constituit sesizări privind infracțiuni contra 
patrimoniului, 170 au fost sesizări privind tulburarea ordinii și liniștii publice, 8 au constituit 
sesizări privind infracțiuni contra persoanei,  87 au fost reveniri ale petenților cu aceeași 
problemă,  5 au fost scrisori de multumire, 16 au fost redirecționate pentru competență de 
soluționare altor instituții abilitate ale statului, 17 au fost anonime,  iar  382 au  reprezentat 
diferite cereri legate de perfectarea actelor pe linie de circulație; 
- din cele 931 petiții,  680 au fost soluționate în mod pozitiv sau doar partial pozitiv,  123 în 
mod negativ, în 16 cazuri s-a declinat competența către alte instituții, în 31 s-a propus 
trecerea în evidența lucrărilor penale  și continuarea cercetărilor,  iar  81   sunt în curs de 
soluționare; 
- în semestrul I la nivelul I.P.J Sălaj au fost primite în audiență la persoanele cu funcții de 
conducere un număr de 155 persoane; 
- în semestrul I la nivelul I.P.J. Sălaj au fost consiliate de catre personalul de la birourile de 
relatii cu publicul un număr de 287 persoane, 
 

Luna AUGUST 
 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

- Analiza indicatorilor statistici 7 luni 2021 comparativ cu 7 luni 2020 
 
Dl. Stupar Marius-Anton a prezentat evoluția indicatorilor statistici 7 luni 2021 

comparativ cu 7 luni 2020: 
- au crescut infracțiunile economico-financiare (142 față de 123); 
- au scăzut infracțiunile judiciare (1512 față de 1619); 
- au crescut infracțiunile de altă natură (956 față de 875); 
- se constată trendul crescător al infracțiunilor sesizate; 
- numărul infracțiunilor contra persoanei a rămas același (767 fapte), pe fondul scăderii 
numărului faptelor sesizate de loviri sau alte violențe și creșterii numărului faptelor de 
amenințare; 
- a scăzut numărul infracțiunilor contra patrimoniului; 
- furturile prezintă creșteri comparativ cu acceași perioadă a anului trecut, din care cea mai 
mare pondere o au furturile din locuințe; 
- din total număr infracțiuni, cele din mediul urban au înregistrat creșteri iar cele din mediul 
rural scăderi; 
- infracțiunile cu violență au fost comise atât în mediul urban (1 vătămare corporală, 8 
violuri, 3 tâlhării) cât și în mediul rural (6 violuri și 5 tâlhării); 
- au fost sesizate 228 infracțiuni stradale, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de faptele 
de loviri sau alte violențe, furt și distrugere; 
- numărul de accidente grave de circulație este în scădere față de aceeași perioadă a anului 
trecut; 
- în ceea ce privește consecințele accidentelor grave de circulație, numărul persoanelor 
decedate a înregistrat o creștere (de la 13 la 14), iar numărul persoanelor rănite grav a scăzut: 
de la 71 la 29; 
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- au fost descoperite 9 infracțiuni de evaziune fiscală, 7 infracțiuni prevăzute de Codul Vamal 
și o infracțiune prevăzută de Codul Fiscal; 
 
Luna SEPTEMBRIE 
 În cadrul şedinţei comisiei a fost analizată Informarea stadiului de implementare 
măsuri anticovid . 

 
- activitățile din această perioadă s-au desfășurat în baza planurilor de acțiune emise la nivel 
de MAI, IGPR, IPJ Sălaj; 
- zilnic, datele privind evoluția infectărilor sunt transmise structurilor implicate; 
- prin purtătorul de cuvant al IPJ Sălaj sunt transmise zilnic materiale de informare către 
Instituția Prefectului Sălaj și către presă; 
- au fost luate măsuri specifice (acțiuni săptămânale puctuale sau cu efective mărite, prezență 
crescută a efectivelor în zonele publice aglomerate,etc.); 
- personalul angrenat în activități preventive a fost instruit la fiecare intrare în serviciu; 
- nu au fost semnalate dificultăți de comunicare cu DSP Sălaj; 
- au fost intensificate acțiunile de control; 
 -au fost verificate, în total, 10.571 persoane, 1516 societăți comerciale, 1311 mijloace de 
transport; 
- nu au fost constatate infracțiuni și nu au fost înregistrate dosare penale; 
- au fost aplicate 86 sancțiuni contravenționale în valoare de 53.000; 

 

Luna OCTOMBRIE 
 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

- Informare privind dinamica accidentelor – 9 luni 2021 
- Informare privind evolutia indicatorilor statistici la nivelul Județului Sălaj 9 luni 2021 

comparativ cu 9 luni 2020 
 

Dl. Stupar Marius-Anton a  prezentat o informare privind dinamica accidentelor 
- numarul accidentelor grave de circulație prezintă o diminuare față de perioada comparată; 
- a crescut numărul persoanelor decedate față de perioada de comparație; 
- cele mai multe accidenete grave de circulație s-au înregistrat pe drumurile naționale; 
- trendul accidentelor este ascendent; 
- cauza accidentelor: abateri bicicliști, neacordare prioritate pietoni, alte abateri săvârșite de 
conducătorii auto, viteza neadaptată, trecere neregulamentară a pitonilor; 
- zonele critice unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave: Zalău, Sărmășag, Jibou, 
Ciumărna, Sâncraiu Almașului, Bobota, Borla și Dragu 
- cele mai multe accidente grave au avut loc în zilele de miercuri, joi și sâmbătă; 
 
 Dl. Stupar Marius-Anton- în ceea ce privește indicatorii statistici: 
- evoluţia numărului infracţiunilor sesizate total înregistrate în primele 9 luni ale anului 2021, 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, este în scădere; 
- creșterea este înregistrată la numărul infracțiunilor economico-financiare și de altă natură ; 
s-a cauzat un prejudiciu sesizat în valoare de peste 131,59 mil. lei; 
- la infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o scădere faţă de perioada de 
comparaţie, influențată de scăderea numărului faptelor sesizate de loviri sau alte violențe şi 
de scăderea numărului faptelor de amenințare; 
- numărul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrează o scădere faţă de perioada de 
comparaţie, datorată și scăderii numărului infracţiunilor de furt sesizate cu 217 fapte și 
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numărului infracțiunilor de distrugere sesizate cu 18 fapte. Faptele de furt și distrugere dețin 
o pondere importantă în cadrul infracțiunilor contra patrimoniului; 
- în perioada analizată au fost sesizate: 17 infracţiuni de viol, 1 vătămare corporală și 11 
tâlhării, nefiind sesizate infracţiuni de omor, tentativă de omor şi loviri sau vătămări 
cauzatoare de moarte 
- Situaţia furturilor sesizate la nivelul judeţului Sălaj în primele 9 luni ale anului 2021 
prezintă creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut; 
- Pe tipuri de furturi, cea mai mare pondere o reprezintă furturile din locuințe, furturile din 
curţi, anexe gospodăreşti, gospodării, furturile din societăți comerciale și alte infracțiuni de 
furt. 
- Numărul infracţiunilor contra persoanei sesizate înregistrează creșteri, faţă de cel înregistrat 
în perioada de comparaţie în mediul urban și scăderi în mediul rural pe fondul diminuării 
numărului infracţiunilor de loviri sau alte violenţe sesizate în ambele medii; 
- Numărul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate înregistrează o ușoară scădere în 
mediul urban și scădere în cel rural. Numărul infracţiunilor de furt sesizate înregistrează 
scădere în ambele medii; 
- În primele 9 luni ale anului 2021 au fost sesizate 286 de infracţiuni stradale. Cele mai multe 
infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban; 
- Numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat în primele 9 luni ale anului 2021, și 
anume 58 astfel de incidente, prezintă o diminuare faţă de cel înregistrat în perioada de 
comparative; 
- Numărul persoanelor decedate a înregistrat o creștere de la 15 la 19; 
- Numărul persoanelor rănite grav a înregistrat o scădere de la 97 la 45; 
- Numărul persoanelor rănite uşor a înregistrat o creștere de la 25 la 26; 
 
Luna NOIEMBRIE 

În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 
1. Informare privin pregătirea pentru sezonul rece; 
2. Diverse 
 

Dl. Dobocan Adrian a prezentat o informare privind situația incendiilor. 
- în sezonul rece 2020-2021 la nivelul județului s-au înregistrat 88 incendii la gospodăriile 
populației; 
- principala cauză a fost coșul de fum deteriorat, coșul de fum amplasat ori neprotejat termic 
sau necurățat de funingine; 
- majoritatea UAT-urilor nu au serviciu de coșerit asigurat, la 16,39% funcționează un 
serviciu de coșerit cu persoană angajată în cadrul primăriei cu atestat, iar la 37,70% această 
activitate se asigură în baza unui contract de prestări servicii; 
- în afară de incendii, au mai fost 338 alte situații de urgență; 
- nu sunt respectate  măsurile minime obligatorii pentru preîntâmpinarea incendiilor; 
- s -au înregistrat 7 victime și o persoană decedată în urma incendiilor; 
- incendiile aferente sezonului rece implică intervenții dificile; 

 

Luna DECEMBRIE 
 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

- Propuneri pentru întocmirea Planului Strategic 2022; 
 



8 
 

- Situație privind evoluția fenomenului antidrog- invitat Groza Ioan 
Dl. Muresan Ioan informează că a structurat o serie de activități pentru Planul 

Strategic 
Dl. Groza Ioan – în Sălaj se înregistrează o creștere a consumului și traficului de 
droguri 

- sunt 50 de dosare penale privind consumul și traficul de substanțe interzise; 
- se înregistează o creștere a consumului de droguri în rândul conducătorilor auto – 25 cazuri; 
- sunt înregistrate  cazuri  de consum de droguri și în  școli; 
-Sălajul este zonă de tranzit pentru traficul de droguri și țigări; 

Dl. Stupar propune să fie invitat, într-o ședință viitoare, dl. Merce, pentru a prezenta o 
situație exactă a problemei. 
 

2. COMISIA DE PLANIFICARE, STABILIRE ȘI EVALUARE A 

INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ MINIMALI  

 

In cadrul ședințelor din perioada  martie - decembrie 2021 membrii Comisiei  de 
planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali au dezbătut 
următoarele probleme: 

Luna MARTIE 

- Raportul cu activitățile desfășurate de către membrii comisiei în anul 2020. 
- Propuneri pentru întocmirea Planului Stategic al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică  

Luna APRILIE 

- Întocmirea programului cu activitățile  Comisiei de planificare, stabilire și evaluare a 
indicatorilor de performanță minimali, pentru anul 2021. (acest program este anexat la 
prezentul Raport). 

Dl Țurcaș Virgil propune a se transmite o solicitare U.A.T.-urilor cu privire la sancțiunile 
aplicate conform Legii 61 din 1991 și procentul de încasare al acestora la finele anului 
2020. Și, de asemenea, care au fost demersurile făcute de către U.A.T.-uri în vederea 
transformării amenzilor în muncă în folosul comunității.  

* 

 Această solicitare a fost cuprinsă în chestionarul cu problemele dezbătute la întâlnirile 
cu reprezentanții U.A.T.-urilor și a șefilor de post din cadrul secțiilor de poliție. 

Luna MAI 

 În cadrul  ședinței  din luna mai a fost  dezbătută  Analiza indicatorilor  minimali de 
performanță și situația operativă la Secția Rurală Crasna. 

Ca invitati au participat primarii și șefii de post din comunele: Crasna, Horoatu Crasnei, 
Cizer, Bănișor , Sîg, Vîrșolț și Pericei. 
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 Lucrarile ședinței s-au desfășurat pe baza unui chestionar care se regăsește anexat . 

* 

 Primar Crasna 

- Conlucrarea cu postul de poliție  este foarte bună 
- Paza obștească este asigurată de poliția locală și prin sistem de monitorizare cu 

camere video. 
- Serviciul public de coșerit este asigurat prin S.C. Crasna Serv SRL, societatea 

consiliului local, care are doi angajați calificați  pentru această activitate. 
- Sistemul de monitorizare cu camera video în UAT Crasna , funcționează 

corespunzător și este eficient. Acest sistem a ajutat la identificarea unor persoane care 
au săvârșit fapte antisociale. 

- Paza unităților de învățământ și a primăriei este asigurată prin sistem de monitorizare 
cu camere video. 

- La nivelul comunei Crasna nu sunt foarte multe delicte silvice; 
- Poliția locală a aplicat în cursul anului 2020, 173 sancțiuni contravenționale, în 

valoare de 142.150 lei . 
- În ceea ce privește transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității, consiliul 

local a aprobat o hotărâre în acest sens. 
- Poliția locală este eficientă. În cursul anului 2020 au efectuat următoarele activități: 

zilnic s-a patrulat în parcuri, pe străzi, în fața instituțiilor statului, unități de 
învățământ, pentru prevenirea și combaterea furturilor sau distrugerii bunurilor 
aparținând autorității publice locale, îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor 
care nu-și justifică prezenta, 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 
687 persoane. Împreună cu Direcția Sanitar Veterinară Sălaj, au fost  desfășurate 
activități operative pentru combaterea  comerțului neautorizat precum și altor fapte 
antisociale în special în Piata Agro-alimentară. S-a intervenit la solicitarea organelor 
de la Secția nr.6 Poliția Rurală Crasna, în 118 cazuri. Zilnic se asigură trecerea în 
siguranță a elevilor la trecerile de pietoni aflate în fața  școlii Cserey – Goga din 
localitate, la începerea și terminarea orelor de curs. 

- La nivelul comunei Crasna nu au fost semnalate încălcări grave a legislației pe 
perioada stării de alertă instituită în contextual pandemiei Covid 19 

Dl BONCIDAI CSABA- primarul comunei Pericei 

- Conlucrarea cu post de poliție Pericei este una bună; 
- În urma realizării sistemului de monitorizare al comunei Pericei, paza obștească s-a 

desființat; 
- Serviciul public de coșerit este organizat de UAT Pericei cu personal calificat de 

coșar; 
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- Sistemul de monitorizare cu camere video al comunei funcționează foarte bine, 
eficiența acestora fiind foarte bună; 

- Paza instiutuțiilor de învățământ și a primăriei este asigurată cu sistem de 
monitorizare cu camere video. 

- Există delicte silvice în cartierul de rromi din localitatea Pericei. 
- Nu au fost făcute demersuri în vederea transformării amenzilor în muncă în folosul 

comunității. 
- Nu au fost semnalate probleme cu privire la încălcarea legislației, pe perioada stării de 

alertă instituită în contextul pandemiei de Covid 19. 

 

Dl BREDA LAJOS – primarul comunei Vârșolț 

- Colaborarea cu posturile de poliție este foarte bună; 
- Paza este asigurată de S.C. Meseș Security  cu trei angajați, serviciul este asigurat pe 

timp de noapte în intervalul orar 20,00 – 08,00, în baza unui plan de pază și analiză de 
risc. 

- Coșeritul este organizat de către o firmă privată din Șimleu Silvaniei. 
- Sunt instalate 15 camere video, 8 în  localitatea Vârșolț, 5 în localitatea Recea și 2 în 

localitatea Recea – Mică. 
- Paza instituțiilor de învățământ și a primăriei este asigurată de către o firmă de pază. 
- Au fost aplicate conform Legii 61/1991, 4 amenzi în valoare totală de 1600 lei 
- Dl primar solicită sprijin cu aparat RADAR – DN 1H și DJ 108 G, datorită vitezei și 

semaforizare în intersecția Crasna – Zalău – Șimleu Silvaniei, datorită vizibilității. 

 

Dl PAVEL NICOLAE – primarul comunei Cizer 

- Conform  art.24 din Legea 218/2002 unitățile teritoriale de poliție  cooperează cu 
primarii și  consiliile locale, în limita  competențelor în domeniul ordinii publice  
existând posibilitatea, în cazuri temeinic justificate de  încheiere a unor protocoale în 
vederea  îndeplinirii eficiente a atribuțiilor poliției. 

- Există contract de pază cu o firmă specializată. Conform acestui  contract agenții de 
pază au obligația de a asigura paza în interiorul localității, de  semnalare a unor fapte 
ilicite, iar în cazurile infracțiunilor flagrante să  prindă și să predea poliției  pe  
faptuitor, să colaboreze  cu lucrătorii Postului  de Poliție  Cizer, să patruleze; 

- Serviciile de coșerit se  prestează de firme specializate conform unor contracte 
încheiate cu instituțiile publice. 

- Sistemul de monitorizare cu camere video funcționează în condiții optime având  o 
multitudine de avantaje în comparație cu măsurile de securitate tradiționale, putând 
furniza  probe autorităților într-un perimetru bine stabilit, având scop  de descurajare a 
infractorilor. 

- Paza instituțiilor de învățământ  și a primăriei este asigurată de o firmă specializată. 
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- Delictele silvice  pe raza UAT Cizer   se înregistrează datorită inexistenței unor 
lucrători permanenți în cadrul Postului de Poliție. 

- Valoarea totală a sancțiunilor acordate conform Legii 61/1991- 1700 lei. S-au încasat 
400 lei. 

- Au fost demarate procedurile privind transferul amenzilor în  muncă în folosul 
comunității dat fiind valoarea mare a acestora ca procent din bugetul Comunei Cizer. 

Dl primar consideră, că prin numirea unui șef de post în Comuna Cizer și cel puțin a unui 
lucrător, s-ar reduce considerabil numărul faptelor penale și antisociale  aflate în creștere 
constantă în ultima perioadă. Desfășurarea unor acțiuni și măsuri preventive de către 
organele de poliție coroborate cu o prezență constantă și consistentă în comunitate ar 
influența decisiv  activitățile ilicite. 

Dl MIRISAN MARIAN – primarul comunei Horoatu Crasnei 

- În comună există o conlucrare bună cu posturile de poliție ; 
- Paza publică este organizată  cu pază privată autorizată, în baza unui contract cu S.C. 

Dia Guard. 
- Serviciul public de coșerit în cadrul UAT Horoatu Crasnei se desfășoară cu personal 

propriu angajat. 
- Sistemul de monitorizare cu camere video funcționează bine și este foarte eficient, 

urmând a fi suplimentat numărul lor. 
- Paza instituțiilor de învățământ și a primăriei este asigurată cu personal propriu în 

timpul programului, iar după program cu camera de supraveghere. În timpul nopții 
intră în sarcina firmei de paza. 

- Pe partea silvică sunt probleme cu o parte din  rromi care fură din proprietăți care nu 
sunt în paza ocoalelor  silvice, unii au fost prinși și s-au aplicat  amenzi. 

- Referitor la Legea 61/1991 au fost aplicate un număr de 11  sancțiuni în valoare de 
6100 lei. Procentul de încasare este de 2 – 3 %. 

- Au fost trimise somații și titluri executorii și urmează a  se întocmi dosarele pentru a 
fi transmise la judecătorie cu propunere de transformare în muncă în folosul 
comunității. 

- O problemă semnalată la nivelul acestui UAT, este programul posturilor de poliție 
care este între orele 8 – 16, iar în rest comuna este descoperită. În cazul, în care sunt 
eventuale probleme trebuie apelat la serviciul de urgentă 112. O altă problemă este 
numărul insuficient de personal la posturile de poliție. 

Dl POP GHEORGHE – Primăria Sâg 

La nivelul comunei Sâg, există o relație  de colaborare foarte bună cu lucrătorii postului 
de poliție, participând împreună la acțiuni de prevenire a faptelor antisociale și la luarea 
unor măsuri privind  disciplina în construcții. 

- Paza obștească este asigurată în conformitate cu prevederile din Legea nr  333 din 8 
iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția  persoanelor, 
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respectiv cu pază proprie. Paza de câmp este asigurată de către  deținătorii de terenuri  
agricole . 

- Serviciul de coșerit este asigurat de către o firmă autorizată cu acest obiect de  
activitate, pe baza unui contract de colaborare. 

- Sunt în procedură de achiziție a unui sistem de monitorizare cu aproximativ    40 de 
camere  video, în acest scop a fost alocată suma de 100.000 lei în buget cu această 
destinație. 

- În ceea ce privesc delictele silvice, în ultima perioadă nu au fost semnalate fapte  de 
furt, ceea ce se datorează măsurilor luate anterior  de către lucrătorii postului de  
poliție și a măsurilor de prevenție. 

- Paza pădurilor, proprietăți private ale cetățenilor și cea aparținând domeniului privat 
al comunei Sâg, este efectuată de către personalul silvic de la Ocolul Silvic Măgura 
Șimleu Silvaniei, în baza  unui  contract de pază. 

- Paza în Campusul școlar este asigurată  cu angajați proprii ai instituției de  învățământ 
atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Sistemul de monitorizare   cuprinde un 
număr de 17 camere video amplasate  atât în interiorul campusului cât și  în exterior. 

- La nivelul comunei Sâg au fost luate măsuri  pentru respectarea  prevederilor din 
Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor  
pandemiei de COVID -19.                

- În ceea ce privește procentul de încasare a sumelor provenite din achitarea 
sancțiunilor prevăzute de Legea 61/1991, acesta este cca.20% 

Luna IUNIE 

În cadrul ședinței din luna iunie, membrii Comisiei de planificare, stabilire și evaluare 
a indicatorilor de performanță minimali, au  dezbătut  Analiza indicatorilor  minimali de 
performanță și situația operativă la Secția Rurală Jibou. 

Ca invitati au participat primarii și șefii de post din orașul Jibou și  din comunele: Băbeni, 
Surduc, Cristolț, Gîrbou, Someș Odorhei, Năpradea, Benesat. 

Dl  DAN GHIURCO – primar Jibou 

În funcție de problemele apărute, de specificul activităților celor două instituții 
(primărie și postul de poliție), precum și de faptele comise și identificate de agenții Poliției 
locale pe raza administrativ teritorială Jibou și satele aparținătoare, există un interes  major al 
Poliției teritoriale în sprijinirea U.A.T. – Oraș Jibou. 

- U.A.T. Jibou a încheiat un Protocol de colaborare  cu Poliția orașului Jibou, în 
care sunt prevăzute  atribuțiile părților în domeniul ordinii publice și siguranței 
rutiere; 

- Nu este organizată paza obștească și paza de câmp sau de stat, conform Legii 
nr.333/2003. 

- Prin atribuțiile de serviciu o parte din obligațiile prevăzute în Legea nr.333/2003  
sunt efectuate de către Poliția locală prin patrulări în zonele rurale și în zonele 
agricole. 
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- Serviciul de coșerit nu s-a organizat datorită lipsei de personal calificat; 
U.A.T. Jibou are în vedere recrutarea de personal  precum și înființarea acestui 
serviciu. 

- Sistemul de monitorizare cu camere video în UAT Jibou cuprinde  un număr de 62 
de camere amplasate în zonele vulnerabile pe raza orașului Jibou (treceri de 
pietoni, instituții de învățământ, intersecții stradale) având posibilitatea de 
înregistrare și stocare a datelor și imaginilor pe o perioadă de aproximativ 30 de 
zile. 

- Aceste sisteme sunt foarte eficiente  având în vedere  ca după  amplasarea lor 
multe cazuri au fost rezolvate, iar altele prevenite. 

- Paza în instituțiile de învățământ este asigurată cu personal propriu și camere de 
supraveghere.  

- Conform Legii 61 din 1991, la finele anului 2020 au fost aplicate un număr de 102 
sancțiuni, din care 51 avertismente verbale, 6 scrise  și 45 de sancțiuni în valoare 
de 24900 lei; Procentul de încasare este sub 10%, dar se fac demersuri periodice 
pentru transformarea  acestora în muncă în folosul comunității. 

o Primarul prin reprezentanții biroului impozite și taxe locale transmit 
Judecătoriei pe a cărei rază teritorială  s-a săvârșit contravenția, dosarul de 
executare silită în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării  
contravenientului la prestarea unei activități în folosul   comunității, 
potrivit art.9 (3) din O.G. nr.2/2000; 

o Cererea se întemeiază pe prevederile art.9 alin.3, raportat la art.39 ind.1 
din O.G. nr.2/2002, menționându-se  că organul de executare a confirmat 
faptul neexecutării  amenzii și a imposibilității de executare silită. 

o Munca în folosul comunității se execută în termen de 2 ani de la data 
emiterii mandatului; 

o În perioada 2017 – 2021 s-au întocmit 66 dosare din  care 28 dosare au 
fost soluționate. 

- Optimizarea organizatorică și funcțională obținută prin modificarea și completarea 
cadrului de reglementare a  contribuit la consolidarea capacității autorităților 
publice locale de a asigura  prestarea eficace, eficientă și performantă de către 
Poliția Locală a serviciilor publice de calitate în beneficiul cetățeanului și 
comunității; 

- Poliția locală este foarte eficientă, astfel că numărul cazurilor de abateri în diferite 
domenii  a scăzut. 

- Pe perioada stării de urgență și alertă, în urma patrulărilor efectuate s-a înregistrat  
un număr de 52 de abateri de la măsurile impuse prin OM nr.3/2020 și Legea 
55/2020; Sancțiunile au fost în valoare de 216 000 lei. 

 

 Dl ȘANDOR IOAN – primarul comunei Someș – Odorhei 

- Postul de poliție Someș – Odorhei este încadrat cu un număr de 3 lucrători. 
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- Conlucrarea dintre cele două instituții este buna, se asigură sprijin reciproc și 
consultare în rezolvarea problemelor. 

- Paza  obștească și de câmp pe raza comunei Someș Odorhei este asigurată de către 
2 agenți de pază, având un autoturism Dacia Logan pentru deplasarea în satele 
comunei. 

- Serviciul de coșerit pe raza comunei  Someș – Odrohei este asigurat de către  o 
firmă autorizată 

- Pe raza comunei Someș – Odorhei, în toate cele 5 sate aparținătoare există un 
sistem de supraveghere a traficului ce cuprinde 23 de camere video și 3 camere 
LPR. 

-  În instituțiile de învățământ și la primărie paza se asigură prin monitorizare cu 
camere de supraveghere. 

- În ceea ce privesc delictele silvice în raza de competență a U.A.T. Someș – 
Odorhei, au fost reținute 9 permise de conducere și 15 certificate de înmatriculare, 
confiscându-se cantitatea de 5,9  mc  material lemnos în valoare de 2.433 lei. 

- Conform Legii nr.61/1991, au fost aplicate un număr de 204 amenzi în valoare de 
80.000 lei. Procentul de încasare este de 5%. 

- În ceea ce privesc demersurile U.A.T. Someș – Odorhei în vederea transformării 
amenzilor în muncă în folosul comunității, au fost întocmite 30 de dosare care 
sunt în lucru, urmând a fi înaintate la Judecătoria Jibou. 

Dl primar ridică problema distrugerilor provocate de caii deținuți ilegal de rromi, 
asupra culturilor cetățenilor din comună.  

* 

Dl SPĂTAR ALEXANDRU – primarul comunei Gârbou 

- Conlucrarea cu Postul de Poliție este una bună; 
- La nivel de comună există un angajat care efectuează paza  obștească. 
- La nivel de U.A.T. Gârbou este o persoană angajată   care prestează serviciile de 

coșerit  către populație de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie. 
- În ceea ce privește sistemul de monitorizare cu camere video , în U.A.T. Gârbou 

există 3 camere performante și urmează să mai fie achiziționate un număr de 15 
camere în vederea asigurării întregii comune.  

- În cadrul instituțiilor de învățământ și la primărie, paza este asigurată prin camere 
de supraveghere  video și prin personalul auxiliar angajat la nivel de instituție.  

- Având în vedere că, comuna Gârbou este o comună care se întinde pe o suprafață 
teritorial administrativ mare, ar necesita încă un lucrător  la Post de Poliție din 
comună. 

* 

Dl CHEȘELI  IOAN – primarul comunei Cristolț 
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- Conlucrarea cu Postul de Poliție Cristolț este inexistentă de circa 3 ani, pentru că 
fostul șef de post (actual pensionat) și ajutorul șefului de post au acționat 
împotriva protecției cetățeanului din comuna Cristolț și nu pentru cetățeni. 

- Nu există pază obștească; Paza de câmp nu este necesară deoarece  nu există  furturi și 
nici cetățenii nu sunt de acord cu  aceasta. 

- Serviciul de coșerit îl asigură cetățeanul, pe cont propriu.  
- În bugetul local pe anul 2021 au fost alocați bani pentru procurarea a trei camere 

video. 
- În instituțiile de învățământ paza este asigurată de personalul auxiliar, unitățile de 

învățământ  fiind împrejmuite cu gard.  
- Pe raza comunei Cristolț nu există delicte silvice. 
- La nivelul comunei Cristolț  în anul 2020 au fost aplicate un număr de 17 amenzi la 

Legea nr.61/1991, fiind încasate în procent de 50%. 
- Nu au fost făcute demersuri în vederea transformării  amenzilor în muncă  în folosul 

comunității.  

Dl primar solicită de urgență înlocuirea agentului de poliție Nechifor Bogdan pentru ca în 
acest mandat să existe conlucrare între Administrația publică locală și Postul de poliție 
Cristolț. 

- Pe perioada stării de alertă, în contextul pandemiei de Covid, au fost aplicate 5 
sancțiuni. 
 
Dl FAZĂCAȘ RADU- agent șef principal de poliție Surduc 

Postul de poliție Surduc în cursul anului 2021 a fost încadrat  cu doi agenți de poliție. 
În cursul anului 2021 la Postul de Poliție Surduc s-au înregistrat un număr de 12 dosare 
penale cu autori cunoscuți. Cea mai mare pondere  a infracțiunilor sesizate o ocupă 
infracțiunile de furt, infracțiunile de lovire sau alte violențe și infracțiunile la regimul rutier. 
În cursul anului 2021 au fost înregistrate  un număr de 5 dosare penale cu autori necunoscuți 
privind furtul din societăți comerciale, din locuințe și din anexe și au fost soluționate un 
număr de 3 astfel de dosare. 

 Au fost identificate următoarele neajunsuri: 
- Instituirea pazei în comuna Surduc, precum și în localitățile aparținătoare și 

analizarea posibilității încheierii unor contracte de pază cu societăți specializate, 
care și-au dovedit eficiența  în alte comune, conform prevederilor Legii nr. 
333/2003. 

- Găsirea unei soluții legale pentru instituirea unui loc de adăpost  a animalelor 
lăsate în libertate și nesupravegheate  de către persoanele de etnie rromă din 
localitatea Surduc, care dețin un număr mare de animale (cai și porci), fiind 
distruse culturile agricole ale cetățenilor de pe raza comunei, ba chiar mai mult 
pun în pericol siguranța traficului rutier, fenomen  care persistă  din urmă cu mai 
mulți ani și se amplifică tot mai mult, care a creat o stare conflictuală între 
cetățenii comunei și familiile de etnie rromă. 
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Dl COSMA CRISTIAN – VIOREL – agent șef de poliție Năpradea 

Postul de Poliție Năpradea este încadrat  cu un număr de 2 lucrători. S-a 
acordat o atenție sporită activităților de prevenire a fenomenului  infracțional, 
asigurarea unui climat de ordine a liniștei publice  corespunzătoare pe raza comunei, 
soluționarea cu operativitate a problemelor ridicate de către comunitate, în cooperare 
cu organele administrației publice locale, organele silvice, unitățile școlare  și 
celelalte structuri M.A.I. 

 În scop preventiv au fost aplanate un număr de 17 stări conflictuale intra și 
extrafamiliare, s-au asigurat măsuri de ordine  în 26 de cazuri, astfel: 18  la 
manifestări sportive, religioase 2, cultural artistice 6 și 4 în alte cazuri. 

În perioada  1.01.2021 – 31.05.2021 au fost constatate un număr de 15 infracțiuni, 
după cum urmează: 2 tăiere și furt de material lemnos, 1 lovire sau alte violențe, 1 
furt, 6 infracțiuni la regimul circulației, 1 distrugere, 1 violență în familie, 1 braconaj 
piscicol. 

În această perioadă au fost constatate un număr de 185 contravenții din care în 34 de 
cazuri au fost aplicate avertismente, restul de 151 contravenții cu amendă în valoare 
de  83.890 lei. 

 În urma activităților de prevenire depuse de către lucrătorii postului în această 
perioadă, pe raza comunei, nu s-au produs fapte grave care să tulbure ordinea și 
liniștea publică. 

* 

Dl POP OVIDIU – Postul de Poliție Băbeni 

Postul de Poliție Băbeni  a fost încadrat cu doi agenți de poliție. 

 Cea mai mare pondere a infracțiunilor sesizate o ocupă infracțiunile de violență în 
familie , 4 fapte de furt, 1 infracțiune de tăiere ilegală și furt de arbori, 3 infracțiuni rutiere și 
1 infracțiune de braconaj piscicol. 

Au fost constatate 376 contravenții în valoare de 186.880 lei. La începutul anului 
2021 în localitatea Băbeni se aflau 2 camere de supraveghere nefuncționale montate 
în localitatea Băbeni pe DN 1 H, iar în cursul lunii martie sau montat un număr de 14 
camere de supraveghere având o importanță  deosebită pentru descoperirea autorilor 
de furturi și alte fapte de natură penală sau contravențională în localitățile Ciocmani și 
Băbeni. 

Au fost identificate următoarele neajunsuri: 

- Instalarea unor camere de supraveghere și în celelalte localități care aparțin 
comunei Băbeni, eficiente din punct de vedere al rezoluțiilor camerelor de 
supraveghere și a vederii pe timp de noapte; 
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- Instituirea pazei în comuna Băbeni, precum și în localitățile aparținătoare și 
analizarea posibilității încheierii unor contracte de pază cu societăți specializate; 

* 

 Dl SAV EMIL – agent șef de poliție  Benesat 

 În perioada de referință, au fost desfășurate o complexitate de activități în vederea menținerii 
ordinii și liniștii publice, precum și prevenirii fenomenului infracțional pe raza  comunei 
printre care: 

- Au fost efectuate patrulări în zonele cu risc infracțional ridicat cum ar fi: casele 
izolate, zonele în care locuiesc persoane potențial victime respectiv  persoane 
înaintate în vârstă, unitățile școlare. 

- Au fost aplanate  stările conflictuale apărute pe raza comunei, totodată 
efectuându-se analize privind cauzele producerii acestora luându-se măsuri după 
caz; s-au făcut instruiri ale potențialelor victime ale infracțiunilor, a mânuitorilor 
de valori, a deținătorilor de animale pentru prevenirea faptelor de furturi și 
violență; 

În această perioadă, au fost constatate un număr de 12 infracțiuni și au fost aplicate un 
număr de 523 de contravenții. 

Factorii principali care au favorizat comiterea  faptelor antisociale săvârșite  sunt: 
consumul excesiv de băuturi alcoolice, neasigurarea bunurilor de către proprietari, lăsarea 
fără supraveghere a animalelor, scăderea nivelului de trai, existența unor  familii 
dezorganizate, nesupravegherea minorilor de către părinți. 

* 

Luna IULIE 

În cadrul sedinței din luna iulie a fost analizată Evoluția indicatorilor statistici la 
nivelul județului Sălaj 6 luni 2021 comparativ cu 6 luni 2020. 

 

Analiza indicatorilor statistici arată că, evoluţia numărului infracţiunilor sesizate total 
înregistrate în primele 6 luni ale anului 2021 (2171 fapte), faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, este în scădere cu 0,82% (-18  fapte sesizate), iar după natura lor, creștere este 
înregistrată la numărul infracțiunilor economico- financiară și de altă natură, situaţia 
prezentându-se astfel: 
- Infracţiuni economico-financiare: 106 în 2020 şi 124 în 2021(+16,98%); 
- Infracţiuni judiciare: 1354 în 2020 şi 1242 în 2021(-8,27%); 
- Infracţiuni de altă natură: 729 în 2020 şi 805 în 2021(+10,43%). 

Prin comiterea de infracţiuni s-a cauzat un prejudiciu sesizat în valoare de peste 67,72 
milioane lei, înregistrându-se o scădere procentuală a acestuia cu 70,91% faţă de perioada de 
comparaţie. 
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La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o creștere cu 1,29% a numărului 
de fapte sesizate faţă de perioada de comparaţie, pe fondul scăderii numărului faptelor 
sesizate de loviri sau alte violențe şi creșterii numărului faptelor de amenințare. 

 Numărul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrează scădere cu 11,55% faţă de 
perioada de comparaţie,  evoluție influențată de scăderea numărului infracţiunilor de furt 
sesizate cu 118 fapte și scăderea numărului infracțiunilor de distrugere sesizate cu 24 fapte, 
fapte care dețin o pondere importantă în cadrul infracțiunilor contra patrimoniului.  

În perioada analizată au fost sesizate: 10 infracţiuni de viol, 1 vătămare corporală și 7 
tâlhării, nefiind sesizate infracţiuni de omor, tentativă de omor şi loviri sau vătămări 
cauzatoare de moarte. 

 
Situaţia furturilor sesizate la nivelul judeţului Sălaj în primele 6 luni ale anului 2021,  

prezintă creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut: 
 Furturi de bagaje, de la calatori S.N.C.F.R.,:+1 faptă; 
 Furturi de si din bancomate, automate de schimb valutar:+1 faptă. 

Pe tipuri de furturi, cea mai mare pondere o reprezintă furturile din locuințe, furturile 
din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării, furturile din societăți comerciale și alte infracțiuni 
de furt. 

 
În primele 6 luni ale anului 2021, numărul infracţiunilor total sesizate a înregistrat 

creșteri în mediul urban și scăderi în mediul rural. După natura faptelor și a mediului în care 
au fost înregistrate, scăderi se înregistrează la infracțiunile de natură judiciară în mediul rural. 

Numărul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate înregistrează o ușoară creștere în 
mediul urban și scădere în cel rural. Numărul infracţiunilor de furt sesizate înregistrează 
scădere în ambele medii. 

De asemenea, numărul infracţiunilor de distrugere înregistrează creșteri în mediul 
urban și scăderi în mediul rural. 

 
În perioada analizată, infracțiuni cu violență au fost comise atât în mediul urban și 

anume 1 vătămare corporală, 6 violuri și 3 tâlhării, cât și în mediul rural: 4 violuri și 4 
tâlhării. 
 

Pe tipuri de furturi şi medii, în mediul urban, creşteri mai mari prezintă indicatorii: 
 Furt din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării: +9 fapte, +30,00%; 
 Furt din societăți comerciale: +5 fapte, +10,64%. 

 
INFRACŢIUNI STRADALE SESIZATE 
 
În primele 6 luni ale anului 2021 au fost sesizate 203 infracţiuni stradale, ceea ce 

reprezintă 9,35% din totalul faptelor penale sesizate la nivelul judeţului(2171 infracțiuni).  
Faptele de loviri sau alte violențe, furt și distrugere dețin o pondere însemnată din 

totalul infracțiunilor stradale sesizate în perioada analizată, fiind sesizate 70 infracțiuni de 
loviri sau alte violențe, 59 furturi stradale și 41 infracțiuni de distrugere. 

Pe tipuri de furturi stradale, cele mai multe s-au înregistrat la: 
- furt din auto: 9,85%; 
- alte infracțiuni de furt: 9,36%; 
- furt de componente din exteriorul mașinii: 5,91%. 
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Cele mai multe infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban, și anume 140 
fapte din cele 203 sesizate la nivelul I.P.J.Sălaj în perioada analizată, ceea ce reprezintă un 
procent al acestora de 68,96%, cele mai multe fiind comise pe timp de zi. 

Din totalul de 2171 infracţiuni sesizate în perioada analizată, 50,02% au fost comise 
în mediul rural, 686 sunt cu autori necunoscuţi, ceea ce reprezintă un procent al acestora de 
31,59%. Dintre cele 686 fapte penale cu autori necunoscuți sesizate, 383 au fost comise în 
mediul urban, ceea ce reprezintă un procent al acestora de 55,83%. 

 
Numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat în primele 6 luni ale anului 2021, 

și anume 32 astfel de incidente, prezintă o diminuare cu 31,91% faţă de cel înregistrat în 
perioada de comparaţie( -15 accidente grave). 

 
Situaţia consecinţelor accidentelor de circulaţie grave se prezintă astfel:  

- Numărul persoanelor decedate a înregistrat o creștere de la 7 la 11 ;  
- Numărul persoanelor rănite grav a înregistrat o scădere de la 50 la 25; 
- Numărul persoanelor rănite uşor a înregistrat o creștere de la 11 la 12 . 

 
În perioada analizată, au fost descoperite 9 infracţiuni de evaziune fiscală, 7 

infracțiuni prevăzute de  Codul Vamal și 1 infracțiune prevazută de Codul Fiscal. 
 
Raportat la primele 6 luni ale anului 2020, în primele 6 luni ale anului 2021:  

INFRACŢIUNILE SESIZATE prezintă o scădere cu 0,82%: 
 Economico-financiare: +16,98%; 
 Judiciare: -8,27%; 
 De altă natură: +10,43%. 

- Infracţiuni contra persoanei: creștere cu 1,29% (creștere urban): 
o  Omor: -1 faptă(rural); 
o  Vătămare corporală: aceeași valoare(1 faptă); 
o  Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte: -1 faptă(urban); 
o Amenințarea: +10 fapte, +Loviri sau alte violențe: -40 fapte, 

(scădere urban,rural); 
o Viol: +5 fapte, (creștere urban, rural). 

- Infracţiuni contra patrimoniului: scădere cu 11,55%(creștere urban): 
 Infracţiuni de furt: -20,14% (scădere urban, rural); 
 Infracțiuni de distrugere: -24 fapte, -10,86%(creștere urban); 
 Tâlhăria: -1 faptă, -12,50%(creștere rural). 

SIGURANŢA RUTIERĂ: 
 Accidente de circulaţie grave: -31,91%: 

o Persoane decedate: +57%; 
o Răniţi grav: -50,00%; 
o Răniţi uşor: +9%. 

Propuneri; 
- inițierea la nivelul I.P.J Sălaj a unei campanii pentru prevenirea victimizarii 

minorilor impreuna cu Crucea Rosie Sălaj și DGASPC Sălaj; 
- intensificarea activitatilor preventive în cele 3 programe de prevenire , respectiv: 

Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, cu accent pe prevenirea infractionalității cu 
grad ridicat de impact emoțional și psihologic în comunitate, Prevenirea infracțiunilor contra 
persoanei cu accent pe prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor și 
Prevenirea violentei domestice și a infracțiunuilor de natură sexuală; 
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Luna AUGUST 

În cadrul ședinței din luna august membrii  Comisiei de planificare, stabilire și 
evaluare a indicatorilor de performanță minimali, au  dezbătut   Analiza indicatorilor  
minimali de performanță și situația operativă la Secția Rurală Sărmășag. 

Ca invitați au participat: - primarii și agenții de poliție din comunele: Sărmășag, Chieșd, 
Bobota, Carastelec, Măieriște. 

 Dl GORGAN DORIN – primarul comunei Bobota 

 Conlucrarea între U.A.T. Bobota și  șeful de post este bună. 

 În comună nu există angajat personal care să asigure paza obștească iar paza de câmp 
este asigurată de fiecare proprietar de teren. La nivelul comunei nu este încheiat contract cu 
firme private sau de stat pentru  realizarea serviciilor de pază. 

 În cadrul U.A.T. Bobota este înființat un serviciu public de coșerit. 

 Pe raza comunei, există instalat un sistem de supraveghere cu 31  camere, în 
localitățile Bobota și Derșida, care stochează înregistrările în  memorie pe o perioadă de 30 
de zile. În perioada următoare  urmează  să se instaleze un sistem de  supraveghere cu 10 
camere și în localitatea Zalnoc. 

 Școlile din comună sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, sistem de detectare 
a mișcării iar accesul în instituție este asigurat de un  sistem de acces pe bază de cartelă. 
Sediul primăriei este asigurat de un sistem de supraveghere video cu 3 camere video 
(exterioare), în perioada următoare urmând a se achiziționa  și un sistem video și de alarmare 
pentru interiorul instituției. 

 La nivelul comunei Bobota au avut loc unele delicte silvice.  

 Numărul de sancțiuni – amenzi, aplicate în baza Legii 61 din 1991 este de 60 de 
procese verbale cu o valoare de 34 440 Ron, iar încasările sunt în valoare de 17001 Ron, un 
procent  de 49% din totalul sumei. 

 La nivelul UAT Bobota există un număr de 172 dosare depuse în vederea 
transformării amenzilor în ore de muncă în folosul comunității  din care 169 sunt soluționate 
cu sentințe definitive. Restul dosarelor sunt în curs de soluționare. 

 La nivelul  comunei Bobota  nu este înființat Serviciul de Poliție Locală. 

 Au fost înregistrate abateri de la legislația care prevede luarea unor măsuri pe 
perioada stării de alertă în contextul pandemiei de Covid 19, abateri săvârșite de cetățenii din 
comuna Bobota, pe raza altor U.A.T-uri. 

 Dl FALUVEGI  FRANCISC – primarul  comunei Carastelec 
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  Colaborarea cu postul de poliție este foarte bună. 

 Paza obștească este organizată prin rotație. Se intenționează  prin sistemul de 
supraveghere video a spațiilor publice prin amplasarea  unui număr de 20 de camere de 
supraveghere  conform contractului de prestări servicii, efectuat de către SC CAM TEHNIC 
SERVICE SRL.  Paza de câmp este organizată prin acțiuni comune: poliție și producători 
agricoli. Nu există pază publică contractată cu firme private. 

 Serviciul de coșerit este organizat prin contract cu firma Carina Cool. 

Sistemul de monitorizare cu camere video în UAT funcționează bine, și este în faza 
de dezvoltare.   

Paza instituțiilor de învățământ este asigurată prin mijloace tehnice, conform 
Contractului de instalare sistem TVCI prin sistemul de supraveghere video și controlul 
accesului prin SC  NERA STAR SRL Zalău.  

Sancțiuni în baza Legii nr.61/1991 nu sunt. 

* 

Dl CHIȘ LEONTIN – primarul comunei Chieșd 

Conlucrarea cu Postul de poliție este bună. 

Paza obștească este organizată prin serviciul de pază al primăriei, unde sunt angajate 
două persoane care fac serviciul pe timp de noapte într-o bună colaborare cu poliția locală. 

Serviciul de coșerit este organizat și efectuat  de către două persoane din casă în casă, 
prin contract de prestări servicii.   

În comună există un sistem video care este defect. 

Paza instituțiilor (școală și primărie) este asigurată prin camere video iar pe timpul 
nopții este asigurată prin pază. 

Nu sunt probleme din punct de vedere silvic. 

În baza Legii 61 din 1991 au fost aplicate sancțiuni în valoare de 15600 lei  din care s-
au încasat 5400 lei. 

 

Luna SEPTEMBRIE 

În cadrul ședinței comisiei s-a dezbătut evoluția  infracțiunilor stradale- județul Sălaj, 
ianuarie- august 2021. 

În primele 8 luni ale anului 2021 au fost sesizate 262 de infracțiuni  stradale, ceea ce 
reprezintă 8,71% din totalul faptelor penale sesizate la nivelul județului. 
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 Faptele de loviri sau alte violențe , furt și distrugere dețin o pondere însemnată din 
totalul infracțiunilor stradale sesizate în perioada analizată, fiind sesizate 93 infracțiuni de 
loviri sau alte violențe, 77 furturi stradale și 49 infracțiuni de distrugere. 

 Pe tipuri de furturi stradale, cele mai multe s-au înregistrat la: 

- Furt din auto: 10,69% 
- Alte infracțiuni de furt: 9, 16% 
- Furt de componente din exteriorul mașinii:4,96% 

Cele mai multe  infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban, și anume 177 fapte 
din cele 262 sesizate la nivelul I.P.J. Sălaj în perioada analizată, ceea ce reprezintă un procent 
al acestora de 67,55%, cele mai multe  fiind comise pe timp de zi. 

Din cele 93 infracțiuni de loviri sau alte violențe, 52 au fost comise în mediul urban, 55 
din cele 77 furturi stradale și 41 din cele 49 infracțiuni de distrugere au fost comise, de 
asemenea în  mediul urban. 

În perioada  analizată, cele mai multe infracțiuni stradale au fost comise pe raza 
municipiului Zalău și anume 146. 

De asemenea, au fost înregistrate 7 fapte de amenințare, 6 fapte de tulburare  a ordinii și 
liniștii publice , 5 fapte de tâlhărie și 4 fapte de înșelăciune. 

În orașul Șimleu Silvaniei au avut loc 20 de infracțiuni stradale, cele mai multe fiind fapte 
de lovire și alte violențe (8 fapte) și distrugere (7 fapte), cele mai multe în ziua de  sâmbătă a 
săptămânii cu 5 fapte înregistrate. 

În localitatea Ileanda, au avut loc 6 infracțiuni stradale, câte 1 lovire și alte violențe, 
amenințare, lipsire de libertate în mod ilegal, furt, distrugere și alte  infracțiuni de furt cele 
mai multe fiind comisie în ziua de luni a săptămânii și noaptea de luni/marți a săptămânii cu 
câte 2 fapte. 

În Jibou au avut loc 4 infracțiuni stradale (2 fiind fapte de furt),  în localitatea Surduc au 
avut  loc, de asemenea 4 infracțiuni stradale, cele mai multe  fiind fapte de  lovire  și alte 
violențe (3) iar în localitatea Românași au avut loc  4 infracțiuni stradale, 3 dintre acestea 
fiind lovire și alte violențe. 

Infracțiuni stradale au avut loc în ultima perioadă și în Meseșenii de Jos, Boghiș, 
Ciumărna și Plopiș, câte 3 infracțiuni, cele mai multe fiind lovire și alte violențe, dar au fost 
înregistrate și fapte de distrugere, agresiune sexuală, tâlhărie și furt. 

Clasamentul infracțiunilor stradale este condus de lovire și alte violențe (95 fapte), furturi 
(73 fapte), distrugere (50 fapte). Autorii de infracțiuni stradale acționează în cele mai multe 
cazuri pe timp de zi; Cele mai multe infracțiuni stradale s-au comis pe raza municipiului 
Zalău (146 fapte) și oraș Șimleu Silvaniei (20 fapte), iar în mediul rural au fost înregistrate  
84 infracțiuni stradale, pe raza  a 55 localități. 
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Luna OCTOMBRIE 

În cadrul sedinței Comisiei de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 
performanţa minimali  s-a dezbătut Evoluția indicatorilor statistici la nivelul județului Sălaj 9 
luni 2021 comparativ cu 9 luni 2020. 
 

Analiza indicatorilor statistici arată că, evoluţia numărului infracţiunilor sesizate total 
înregistrate în primele 9 luni ale anului 2021 (3398 fapte), faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, este în scădere cu 1,79% (-62  fapte sesizate), iar după natura lor, creștere este 
înregistrată la numărul infracțiunilor economico-financiare și de altă natură, situaţia 
prezentându-se astfel: 
-  Infracţiuni economico-financiare: 156 în 2020 şi 190 în 2021(+21,79%); 
-  Infracţiuni judiciare: 2135 în 2020 şi 1948 în 2021(-8,76%); 
-  Infracţiuni de altă natură: 1169 în 2020 şi 1260 în 2021(+7,78%). 

Prin comiterea de infracţiuni s-a cauzat un prejudiciu sesizat în valoare de peste 
131,59 milioane lei, înregistrându-se o scădere procentuală a acestuia cu 57,66% faţă de 
perioada de comparaţie. 

 
Din analiza datelor privind infracțunile sesizate lunar la nivelul județului Sălaj în 

ultimul an, reiese faptul că trendul acestora este descrescător. 
 

La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o scădere cu 4,26% faţă de 
perioada de comparaţie, influențată de scăderea numărului faptelor sesizate de loviri sau alte 
violențe(-13,45%) şi scăderea numărului faptelor de amenințare(-7,38%). 

 Numărul infracţiunilor contra patrimoniului înregistrează o scădere cu 12,20% faţă de 
perioada de comparaţie, datorată și scăderii numărului infracţiunilor de furt sesizate cu 217 
fapte(-23,48%) și numărului infracțiunilor de distrugere sesizate cu 18 fapte(-5,63%). Faptele 
de furt și distrugere dețin o pondere importantă în cadrul infracțiunilor contra 
patrimoniului(81,04%).  
 

Situaţia furturilor sesizate la nivelul judeţului Sălaj în primele 9 luni ale anului 2021, 
care prezintă creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut: 

 Furturi de și din bancomate, automate de schimb valutar:+1 faptă; 
 Furturi de bagaje, de la călători S.N.C.F.R: +1 faptă. 

 
Pe tipuri de furturi, cea mai mare pondere o reprezintă furturile din locuințe (20,79%), 

furturile din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării (16,26%), furturile din SC (12,72%) și alte 
infracțiuni de furt (26,73%). 
 

În primele 9 luni ale anului 2021, numărul infracţiunilor total sesizate a înregistrat 
creșteri în mediul urban (+10,56%) și scăderi în mediul rural (-12,18%). După natura faptelor 
și a mediului în care au fost înregistrate, scăderi se înregistrează la infracțiunile de natură 
judiciară în mediul rural (-236 fapte, -21,47%). 

 
Numărul infracţiunilor contra persoanei sesizate înregistrează creșteri, faţă de cel 

înregistrat în perioada de comparaţie în mediul urban (+12 fapte, +2,66%) și scăderi în 
mediul rural(-56 fapte, -9,62%), pe fondul diminuării numărului infracţiunilor de loviri sau 
alte violenţe sesizate în ambele medii(-7,50% în mediul urban şi -17,65% în mediul rural) și 
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numărului infracţiunilor de amenințare în ambele medii(-5,75% în mediul urban şi -9,68% în 
mediul rural).  

Numărul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate înregistrează o ușoară scădere în 
mediul urban(-1,30%) și scădere în cel rural(-22,68%). Numărul infracţiunilor de furt sesizate 
înregistrează scădere în ambele medii(-13,32% în mediul urban și -32,43% în cel rural). 

De asemenea, numărul infracţiunilor de distrugere înregistrează creștere în mediul 
urban(+4,83%) și scădere în mediul rural(-14,29%). 

 
În perioada analizată, infracțiuni cu violență au fost comise atât în mediul urban, și 

anume 1 vătămare corporală(+1), 10 violuri(+7) și 6 tâlhării(-5), cât și în mediul rural: 7 
violuri(+1) și 5 tâlhării(-2). 
 

Pe tipuri de furturi şi medii, în mediul urban, creşteri mai mari prezintă indicatorii: 
 Furt din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării: +3 fapte, +6,25%; 
 Furt din societăți comerciale: +4 fapte, +5,97%. 

 
INFRACŢIUNI STRADALE SESIZATE 
 
În primele 9 luni ale anului 2021 au fost sesizate 286 de infracţiuni stradale, ceea ce 

reprezintă 8,41% din totalul faptelor penale sesizate la nivelul judeţului(3398 infracțiuni).  
Faptele de loviri sau alte violențe, furt și distrugere dețin o pondere însemnată din 

totalul infracțiunilor stradale sesizate în perioada analizată, fiind sesizate 102 infracțiuni de 
loviri sau alte violențe(35,66%), 84 furturi stradale(29,37%) și 54 infracțiuni de 
distrugere(18,88%). 

Pe tipuri de furturi stradale, cele mai multe s-au înregistrat la: 
- furt din auto: 10,49%; 
- alte infracțiuni de furt: 9,44%; 
- furt de componente din exteriorul mașinii: 4,55%. 
 
Cele mai multe infracțiuni stradale au fost sesizate în mediul urban, și anume 192 

fapte din cele 286 sesizate la nivelul I.P.J.Sălaj în perioada analizată, ceea ce reprezintă un 
procent al acestora de 67,13%, cele mai multe fiind comise pe timp de zi. 

Numărul accidentelor grave de circulaţie înregistrat în primele 9 luni ale anului 2021, 
și anume 58 astfel de incidente, prezintă o diminuare cu 34,83% faţă de cel înregistrat în 
perioada de comparaţie( -31 accidente grave). 

Situaţia consecinţelor accidentelor de circulaţie grave se prezintă astfel:  
- Numărul persoanelor decedate a înregistrat o creștere de la 15 la 19 (+4);  
- Numărul persoanelor rănite grav a înregistrat o scădere de la 97 la 45 (-52); 
- Numărul persoanelor rănite uşor a înregistrat o creștere de la 25 la 26 (+1). 
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 
ascendent.   
       În perioada analizată, au fost descoperite 13 infracţiuni de evaziune fiscală(+1), 7 
infracțiuni prevăzute de Codul Vamal(+1) și 1 infracțiune prevazută de Codul Fiscal(-1). 
 
 CONCLUZII 

 
Raportat la primele 9 luni ale anului 2020, în primele 9 luni ale anului 2021:  

INFRACŢIUNILE SESIZATE prezintă o scădere cu 1,79%: 
- Economico-financiare: +21,79%; 
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- Judiciare: -8,76%; 
- De altă natură: +7,78%. 
Infracţiuni contra persoanei: scădere cu 4,26%(creștere urban): 

o  Omor: -1 faptă(rural); 
o  Vătămare corporală: aceeași valoare(1 faptă); 
o  Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte: -1 faptă(urban); 
o Amenințarea: -11 fapte, -7,38% (rural,urban); 
o Loviri sau alte violențe: -78 fapte, -13,45% (scădere urban,rural); 
o Viol: +8 fapte, +88,89%(creștere urban, rural). 

Infracţiuni contra patrimoniului: scădere cu 12,20%(scădere urban,rural): 
 Infracţiuni de furt: -23,48% (scădere urban, rural); 
 Infracțiuni de distrugere: -5,63% (creștere urban); 
 Tâlhăria: -7 fapte, -38,89%(scădere urban,rural). 

SIGURANŢA RUTIERĂ: 
 Accidente de circulaţie grave: -34,83%: 

o Persoane decedate: +27%; 
o Răniţi grav: -53,61%; 
o Răniţi uşor: +4%. 

Luna NOIEMBRIE 

În cadrul ședinței din luna noiembrie membrii  Comisiei de planificare, stabilire și 
evaluare a indicatorilor de performanță minimali, au  dezbătut   Analiza indicatorilor  
minimali de performanță și situația operativă la Secția Orașului Cehu Silvaniei 

 Ca invitați au participat: 

- Dl Balint Ervin – primarul orașului Cehu Silvaniei; 
- Dl Podina Mircea – șeful poliției orașului Cehu Silvaniei 

Dl BALINT ERVIN 

Având în vedere că la nivelul UAT Cehu Silvaniei nu este organizată Poliția Locală, 
relația de colaborare cu reprezentanții poliției naționale din teritoriu este  una bună, care se 
bazează pe principiul conform căruia interesele cetățenilor sunt pe primul loc. Acțiunile se 
desfășoară în strânsă colaborare a celor două instituții cu  respectarea drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor. 

Paza obștească este organizată printr-un  contract al autorității locale cu o firmă de 
specialitate. 

Serviciul de coșerit în orașul Cehu Silvaniei se realizează prin întreprinderi  individuale. 
Serviciile acoperă zona administrativă a orașului și a celor din vecinătatea acestei zone. 

Orașul Cehu Silvaniei deține un număr de 16 camere video, amplasate în oraș în zonele 
mai dens circulate, la intrările în localitate, precum și în satele aparținătoare. La înregistrările 
realizate de camere are acces și poliția națională din oraș. 

Paza unităților de învățământ și a primăriei se realizează prin prestări de servicii ale unor 
societăți din domeniu, precum și prin supraveghere video. 
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Zona nu este caracterizată  de fenomenul delictelor silvice, cele câteva cazuri au fost 
rezolvate de către lucrătorii de poliție și cei ai ocolului silvic. Materialul lemnos confiscat a 
fost preluat de Primăria orașului și utilizat în interes public. 

Orașul Cehu Silvaniei în decursul anilor  a întreprins toate demersurile legale privind  
transformarea  amenzilor, unde a fost posibil, în muncă în folosul comunității. Astfel în anii 
2017 – 2018 au fost pe rolul instanțelor de judecată un număr de 21 dosare, iar în perioada  
2019 – 2020 un număr de 24 dosare, având  ca obiect transformarea amenzilor 
contravenționale în obligarea contravenienților la muncă în folosul comunității. Marea 
majoritate, aproximativ 95% din aceste acțiuni au fost soluționate prin admiterea cererii  
formulate de orașul Cehu Silvaniei, contravenienții efectuând muncă  în folosul comunității, 
în domeniile stabilite prin  hotărârea Consiliului local. 

La nivelul orașului Cehu Silvaniei   nu este organizată  structura Poliție locală. 

Au fost instalate de către Primăria orașului Cehu Silvaniei un număr de 10 sisteme de 
monitorizare a traficului, acestea fiind de o calitate superioară, existând posibilitatea 
identificării proprietarului sau a conducătorului auto, identificării autorilor în dosarele penale 
cu autori cunoscuți și cu autori necunoscuți. 

 Propuneri: 

- Suplimentarea numărului de camere video pentru monitorizarea mai bună a zonelor 
de risc de pe raza orașului. 

- Reducerea deficitului de agenți de siguranță publică prin încadrarea de polițiști din 
promoția 2021 – 2022 sau mutarea din cadrul altor structuri ale I.P.J. Sălaj; 

- Analizarea posibilității înființării Poliției Locale la nivelul Primăriei Orașului Cehu 
Silvaniei, având în vedere  experiența altor UAT-uri pe această linie  și posibilitatea 
asigurării unui serviciu polițienesc  de calitate locuitorilor orașului și satelor 
aparținătoare. 

Luna DECEMBRIE 

În cadrul ședinței din luna decembrie membrii  Comisiei de planificare, stabilire și 
evaluare a indicatorilor de performanță minimali, au  dezbătut   Analiza indicatorilor  
minimali de performanță și situația operativă la Secția Orașului Șimleu Silvaniei. 

Ca invitați au  participat: 

- Dl Lazăr Cristian- primarul orașului Șimleu Silvaniei; 
- Dl Domșa Dumitru – șeful Poliției orașului Șimleu Silvaniei; 

Conlucrarea dintre UAT Șimleu Silvaniei  cu Poliția orașului Șimleu Silvaniei este bazată 
pe respect  și reciprocitate. Fiecare insituție are patrule independente. Pentru intervențiile mai 
ample (în special în zona Pusta Vale) se intervine în patrule comune. În cazul în care Poliția 
Națională nu are echipaj disponibil, aceștia apelează la ajutorul poliției locale pentru a 
interveni prompt la apelul respectiv. 
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La nivelul UAT Șimleu Silvaniei nu este organizată paza obștească și paza de câmp. De 
asemenea, nu este  organizat  Serviciul public de coșerit . 

Orașul Șimleu Silvaniei are în dotare 64 de camere de supraveghere. Sunt amplasate și 
camere cu tehnologie LPR (recunoaștere numere de înmatriculare) amplasate pe căile de 
acces în oraș. Camerele sunt montate în puncte cheie  (intersecții aglomerate, zone pietonale, 
puncte gospodărești, parcuri, zone aferente școlilor). Sistemul stochează înregistrările 
conform normelor în vigoare.  

 Paza  este asigurată cu ajutorul: angajaților poliției locale, anagajații instituțiilor de 
învățământ; sunt amplasate camere de supraveghere în zona școlilor. 

Conform Planului Local de Acțiune, paza unităților de învățământ este asigurată de 
Poliția Locală, Poliția Națională și de către Jandarmerie. Poliția Locală Șimleu Silvaniei 
asigură buna desfășurare a activităților Școlii Gimnaziale Silvania, Școlii Gimnaziale Horea 
și Școlii Gimnaziale  Bathory. Zilnic, patrula Poliției Locale asigură buna desfășurare la 
intrarea cât și la plecarea elevilor de la școli. 

În ceea ce privesc demersurile U.A.T. Șimleu Silvaniei în vederea transformării 
amenzilor în muncă în folosul comunității, au fost emise mandate de punere în aplicare a 
pedepsei  în cazul a 328 de dosare. S-au finalizat 9 dosare – prin efectuarea orelor de muncă 
dispuse de instanță; 32 de dosare sunt în curs de aplicare și 287 de dosare urmează să fie puse 
în aplicare. 

Poliția orașului Șimleu Silvaniei a avut ca obiectiv primordial performanța  serviciului 
polițienesc, în activitatea desfășurată punând accent pe  solicitudine și respect față de cetățeni 
și pe combaterea cu fermitate a ilegalităților comise pe teritoriul de competență. 

În cursul anului 2021 au fost desfășurate mai multe activități, printre care: 

- Au avut loc întâlniri cu copiii și elevii instituțiilor de învățământ de pe raza orașului în 
cadrul activităților cuprinse în protocoale, fiind prelucrate diferite materiale cu 
caracter preventiv. 

- Lucrătorii compartimentului proximitate au desfășurat activități pentru prevenirea 
infracțiunilor contra patrimoniului în rândul persoanelor izolate sau  potențiale 
victime și a elevilor de la insituțiile de învățământ de pe raza orașului; 

- Au fost organizate  și executate acțiuni pe linia prevenirii și combaterii  
absenteismului școlar, ocazie cu care au fost efectuate controale la unitățile de 
alimentație publică, parcuri, săli de jocuri electronice  de pe raza orașului, fiind 
identificați elevii ce absentau nemotivat de la cursuri. Au fost  întocmite  adrese către 
unitățile de învățământ la care învață elevii depistați, pentru luarea măsurilor 
disciplinare. 

- Zilnic se desfășoară activități specifice de prevenire a evenimentelor rutiere și a 
faptelor antisociale în zona unităților de învățământ la intrarea – ieșirea elevilor de la 
cursuri. 
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- Au fost desfășurate activități de prevenire  a răspândirii virusului Covid 19, sens în 
care au  participat la verificări privind modul în care au fost respectate prevederile 
actelor normative emise în contextul pandemiei Coronavirus. 

În anul 2021 la nivelul Poliției orașului au fost sesizate 348 infracțiuni, față de 413 în 
2020. 

 

3. COMISIA  PENTRU PROBLEME SOCIALE, STANDARDE 
PROFESIONALE,CONSULTANȚĂ ȘI DREPTURILE OMULUI 

 
 
Luna MARTIE 
 În cadrul şedinţei comisiei  din luna martie s-a analizat : 

4. Raportul cu activitățile desfășurate de membrii comisiei pentru probleme sociale, 
standarde profesionale, consultanță și drepturile omului, pe anul 2020. 

5. Propuneri pentru întocmirea Planului Strategic al ATOP pe anul 2021. 
 
Luna APRILIE 
 În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 

1. Stabilirea programului de activitate al comisiei pe anul 2021; 
2. Plan de măsuri pentru asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătorilor pascale. 
 
Dl Cigăran Vasile prezintă planul de măsuri pentru asigurarea ordinii publice cu ocazia 

sărbătorilor pascale: 
-Dispozitivele de menținere a ordinii publice vor fi organizate şi coordonate de șefii 
structurilor de poliție/înlocuitorii legali, care răspund de măsurile dispuse la nivelul fiecărei 
localități, precum şi de eficiența acestora 

Măsuri ce se vor întreprinde pentru menținerea ordinii și siguranței publice: 
- Evaluarea și planificarea forțelor şi mijloacelor la dispoziție 
- Instruirea personalului propriu cu privire la modul de acțiune al elementelor de dispozitiv cu 
ocazia interceptării/legitimării persoanelor și dispunerii măsurilor legale, potrivit 
competenței, inclusiv instruirea personalului care deține credențiale de acces în aplicația 
SUMAL 2.0, cu privire la accesarea bazei de date, exclusiv în interes profesional și 
verificarea modului de respectare a regulilor privind exploatarea acestei baze de date, în 
vederea prevenirii accesării/diseminării neautorizate a datelor de referință. 
- Sprijinirea autorităților competente în procesul de implementare a măsurilor de 
prevenire/limitare a răspândirii COVID-19. 
- Verificarea respectării măsurilor dispuse cu privire la portul măștilor sanitare de protecție și 
respectarea tuturor măsurilor impuse pe perioada stării de alertă, în special în mijloacele de 
transport public și în zonele aglomerate din punct de vedere pietonal (zona  hipermarket-
urilor/ centrelor comerciale etc.) aflate pe raza de competență.  
- Intensificarea acțiunilor de control prin echipe mixte de polițiști şi jandarmi, potrivit 
competențelor. 
- Adaptarea corespunzătoare a dispozitivelor de ordine publică și intensificarea acțiunilor de 
patrulare . 
- Dimensionarea corespunzătoare și asigurarea unei prezențe active, la vedere, a polițiștilor 
rutieri pe principalele artere de circulație, și instituirea unor filtre, pe principalele artere 
rutiere și la intrările/ieșirile în/din localități. 
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- Asigurarea prezenței active, la vedere, a polițiștilor, în uniforma adecvată și cu mijloacele 
din dotare. 
- Analizarea zilnică a incidentelor semnalate prin SNUAU 112 și a incidentelor de violență 
domestică, ordinelor de protecție emise și monitorizarea respectării măsurilor dispuse pentru 
fiecare caz în parte. 
- Intervenția operativă a dispozitivului de ordine și siguranță publică la evenimentele 
sesizate prin SNUAU 112, conform competențelor. 
-  Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist. 
- Asigurarea unor rezerve de intervenție la nivelul inspectoratelor de poliție județene și 
Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care, la solicitare, să intervină pentru 
sprijinirea elementelor de dispozitiv existente. 
- Constituirea echipelor operative, la nivelul structurilor teritoriale de poliție. 
- Colectarea, prelucrarea, valorificarea informațiilor și furnizarea produselor analitice 
incidente în vederea asigurării suportului necesar structurilor operative. 
- Intensificarea schimbului de informații cu structurile abilitate. 

- Asigurarea, în plan acțional, a unui nivel ridicat de interoperabilitate între structurile 
I.G.P.R. și M.A.I., precum și cele ale Poliției Locale. 
- Relaționarea cu celelalte structuri corespondente teritorial, în vederea elaborării unor planuri 
de măsuri comune, după caz. 
- Organizarea de acțiuni specifice punctuale, în sistem integrat. 
- Intensificarea mediatizării, prin intermediul mass-media, a activităților preventive 
desfășurate de efectivele de poliție rutieră, precum şi a recomandărilor destinate 
conducătorilor auto etc. 
-  Analizarea situației operative şi dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de 
siguranță publică. 
- Asigurarea unor dispozitive suplimentare în zona locurilor de agrement frecventate de turiști 
şi a lăcașurilor de cult. 
- Asigurarea intervenției operative la evenimentele sesizate prin SNUAU 112. 
-  Intensificarea activităților specifice de prevenire şi combatere a infracțiunilor cu violență şi 
de monitorizare permanentă a stărilor conflictuale și a persoanelor cunoscute cu un 
comportament social agresiv, pentru prevenirea unor acte de violență, inclusiv intrafamilială. 
-  Menținerea unei legături permanente cu autoritățile administrației publice locale și cele din 
domeniul siguranței rutiere. 
- Cooperarea permanentă cu structurile Jandarmeriei Române, competente teritorial, pentru 
asigurarea intervenției specifice, în situația producerii unor acte de tulburare a ordinii şi 
liniștii publice. 
- Asigurarea prezenței active a efectivelor de poliție rutieră. 
- Instituirea unor filtre, pe principalele artere rutiere și la intrările/ieșirile în/din localități, 
pentru controlul respectării prevederilor legislației rutiere. 
- Intensificarea activităților de culegere a informațiilor privind intențiile infracționale din 
zonele şi mediile pretabile comiterii faptelor antisociale de orice gen. 
- Monitorizarea grupurilor de infractori cunoscuți ca spărgători de locuințe care pot acționa în 
lipsa proprietarilor/chiriașilor de la domiciliu. 
- Documentarea și efectuarea de verificări privind legalitatea activităților derulate de agenții 
economici care desfășoară operațiuni de import și achiziții intracomunitare de produse 
alimentare și nealimentare specifice Sărbătorilor Pascale. 
- Documentarea și efectuarea de verificări privind agenții economici care desfășoară activități 
de producție, prelucrare, depozitare, transport, comercializare de animale vii, carne și produse 
din carne, ouă sau alimente de origine animală, sub aspectul respectării prevederilor legale 
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aplicabile, inclusiv din perspectiva înregistrării în evidențele financiar-contabile a cantităților 
de mărfuri aprovizionate sau vândute.  
- Desfășurarea de activități pentru prevenirea şi combaterea faptelor care aduc atingere 
regimului armelor, munițiilor şi substanțelor explozive. 
- Participarea, la solicitare, pentru efectuarea controlului pirotehnic, în scopul identificării 
unor eventuale substanțe sau dispozitive explozive improvizate şi neutralizării unor obiecte 
suspecte care ar putea conține asemenea dispozitive. 

 
Luna MAI 

În cadrul şedinţei comisiei s-a dezbătut : 
1. Delicte silvice, paza pădurilor. Invitați : Garda forestieră. 
2. Diverse. 
 
Dl. Groza Ioan a prezentat acțiunile desfășurate de Serviciul de Ordine Publică din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean în domeniul silvic: 
- Suprafaţa fondului forestier  naţional al județului Sălaj  este în prezent de 95.876  ha, ceea ce 
reprezintă 24,81% din teritoriul județului față de ponderea națională de  27,2%. 
- Fondul forestier al județului  se distribuie în prezent astfel: 

o 29.466 ha proprietate publică a statului,  
o 12.134 ha proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale,  
o 53.087 ha proprietatea privată a persoanelor fizice și proprietate privată indiviză a 

formelor asociative 
o  20 ha proprietate privată a unităților administrativ teritoriale. 

-S-a constatat că problematica criminalităţii silvice este concentrată cu precădere în zonele 
care deţin şi cele mai mari suprafeţe de fond forestier. Amploarea acestui fenomen a 
determinat intensificarea şi diversificarea continuă a acţiunilor specifice, pentru prevenirea şi 
combaterea delictelor silvice, mai ales în comunele: Buciumi, Almașu, Fildu de Jos, 
Cizer,Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Somes Odorhei, Romanasi. 

Activităţile preventive întreprinse: 
-În trimestrul I 2021, în baza Planului comun de actiune Scutul Pădurii au fost organizate de 
către efectivele de ordine publică din mediul urban si rural, împreuna cu reprezentanţii 
instituţiilor partenere activități de control pe linia de fond forestier, au fost verificate 
exploatări forestiere, în urma cărora au fost întocmite 348 dosare penale. 
- Au fost angrenate efective de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, specialişti 
din cadrul Gărzii Forestiere Sălaj, specialişti din cadrul Direcției Silvice Sălaj, specialişti ai 
Gărzii Judeţene de Mediu, şi specialişti ai structurilor silvice private. 
- Este necesara verificarea executării  sarcinilor şi  măsurilor dispuse  pentru impulsionarea 
activităţilor preventive şi de constatare la nivelul judeţului Sălaj, îndeosebi a activităţii de 
confiscare a materialului lemnos. 
- Se impune intensificarea controalelor la societățile  de profil, îndeosebi pentru verificarea 
respectării legislatiei în domeniul exploatării, comertului si transportului de masa lemnoasă.   
- este necesară intensificarea verificărilor şi controalelor în teren  pentru prevenirea şi 
combaterea furturilor de masă lemnoasă, identificarea transporturilor ilegale de masă 
lemnoasă conform Planului de actiune SCUTUL PĂDURII  prin efectuarea de acţiuni 
punctuale pe raza fiecărei secţii  pentru prevenirea și combaterea tăierilor și transporturilor 
ilegale de masa lemnoasă; 
- Intensificarea de către S.O.P a controalelor şi acţiunilor conform Planului de actiune comun 
cu GFR, GNM, DS Salaj şi ITRSV Oradea, în vederea verificării parchetelor de exploatare şi 
gaterelor de debitat din judeţul Sălaj, combaterea actelor de evaziune fiscală. 

Domnul Ardelean Cosmin propune întocmirea unui plan de împădurire la nivel de județ! 
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Domnul Panie Sergiu ridică problema preluării masei lemnoase de pe traseul autostrăzii. 
 

Luna IUNIE 
În cadrul şedinţei, membrii comisiei au dezbătut : 
1. Măsurile dispuse la nivelul I.P.J. Sălaj pentru menținerea și asigurarea ordinii publice 
pe timpul desfășurării Examenului de Bacalaureat 2021, sesiunea iunie și a evaluării 
naționale; 
2. Analiza măsurilor de ordine și siguranță publică a participanților la manifestările 
sportive, în sezonul competițional 2021-2022 –I.J.J. Sălaj; 
3. Diverse. 
 
Dl Groza Ioan prezintă măsurile dispuse la nivelul I.P.J. Sălaj pentru menținerea și 

asigurarea ordinii publice pe timpul desfășurării Examenului de Bacalaureat 2021, sesiunea 
iunie și a evaluării naționale: 
- la nivelul I.P.J. Sălaj vor fi dispuse activități specifice premergătoare începerii examenului 
cât și pe timpul desfășurării acestuia, deoarece  există posibilitatea apariției unor incidente pe 
fondul aglomerării de persoane, în zona centrelor de examen, atât pe timpul desfășurării 
activității propriu-zise de examinare, cât și pe timpul afișării rezultatelor, dar și posibilitatea 
producerii unor evenimente negative pe timpul trasportului lucrărilor.  

Măsuri specifice pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranță publică la aceste 
unitațile 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; 

 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 și 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,  

 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; 

Dl. Panie Sergiu specifică că aceste masuri vor fi luate, probabil, și la următoarea etapă a 
bacalaureatului. 

Dl. Coste Alexandru remarcă înființarea Biroului de Siguranță Școlară, care se ocupă doar 
de acest segment de activitate! 
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Dl. Cigăran Vasile prezintă Analiza privind activitățile desfășurate cu ocazia competițiilor 

sportive în sezonul competițional 2020-2021: 
-Anul competițional 2020-2021 a fost un an atipic, sub efectul pandemiei, cu mai puține 
evenimente sportive.  
-S-au executat 24 de misiuni.  
- La fotbal a fost asigurată ordinea doar la Sport Club Municipal Zalău, Liga a III-a, deoarece 
la celelalte ligi inferioare se consideră a fi competiții fără grad de risc, la care se asigură 
măsuri proprii.  
- Din punct de vedere al altor sporturi, se asigură ordinea la Handbal Club Zalău, Liga 
Națională – feminin și la Volei Municipal Zalău, în Divizia A – masculin. 
- concursul automobilistic Cupa Meseș Cento Trans, Turul Romaniei, ediția 53 la ciclism, 
concurs de motociclism Transylvania Arena. 
-S-au înregistrat 2 sancțiuni contravenționale și două fapte de natură penală. 
-Există ofițer de informare numit, care ține legătura cu IMS-ul( punct național de 
monitorizare a competițiilor sportive), inclusiv cu intrarea suporterilor din străinătate până la 
părăsirea frontierelor. Prin această metodă sunt informări despre suporterii care vor veni, 
inclusiv și reacția lor față de forțele de ordine! Pentru fiecare club de fotbal este un monitor 
de siguranță care relaționează cu galeria si o însoțește în deplasări. 

Dl. Panie Sergiu face o observație în legătură cu posibilitatea ca județul nostru să fie o 
rută secundară de tranzit pentru suporterii care se deplasează la meciurile disputate în cadrul 
campionatului european de fotbal. 

 
 

Luna IULIE 
În cadrul şedinţei, membrii comisiei au analizat : 
1. Evaluarea activității efectivelor de ordine publică a Inspectoratului de Jandarmi; 
2. Analiza stadiului de implementare a sistemelor tehnice de securitate la obiective 

economice ; 
3. Diverse. 
 

- Activitatea Inspectoratului de Jandarmi 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 autoritățile publice partenere. Asigurarea 
măsurilor pentru prevenirea şi limitarea răspândirii COVID-19; 
- Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării Alegerilor locale 
parţiale pentru funcţia de primar în oraşul Şimleul Silvaniei; 
- Creşterea eficienţei misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice la nivelul zonei de 
competenţă, concomitent cu asigurarea suportului necesar executării acestora; 
- Participarea activă la executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, 
atât în mediul urban, cât şi în zone identificate cu potenţial de risc criminogen ridicat; 
- Asigurarea unei capacităţi de intervenţie ridicate, atât în domeniul ordinii publice cât şi în 
situaţii de urgenţă; 
- Aplicarea unui sistem eficient de management pe toate liniile de activitate; 
- Principalele direcții de acțiune au constat în analizarea și gestionarea eficientă a situației 
operative, desfășurarea în bune condiții a misiunilor, asigurarea măsurilor pentru prevenirea 
și limitarea   răspândirii Covid, asigurarea intervenției pentru aplanarea unor stări 
conflictuale, restabilirea ordinii publice, precum și buna cooperare interinstituțională. 
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- A fost asigurat climatul de ordine şi siguranţă civică la manifestările cultural — artistice şi 
comemorative, cele mai exemplificaţive fiind: Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua 
Eroilor, Ziua Imnului Naţional, Ziua Drapelului Naţional şi sărbătorirea Zilei Maghiarilor 
de Pretutindeni, manifestări dedicate comemorării victimelor Holocaustului, precum şi 
manifestări specifice fiecărei localităţi. 
- Manifestări religioase cu participarea unui număr mare de credincioşi la care jandarmii au 
asigurat măsurile de ordine, au avut loc la mănăstirile Bic, Strâmba, Voivodeni, Rus şi Bălan, 
în special cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi a hramului acestor locașuri de cult. 
- Au fost aplicate un numar de 2447 sancțiuni contravenționale. 
  

Dl. Groza a prezentat o informare privind activitățile desfășurate în domeniul 
sistemelor de securitate privată la nivelul I.P.J. Sălaj în semestrul I/2021: 
-La nivelul I.P.J Sălaj, există un număr de 6 societati specializate de pază licentiate, din care 
2 inregistrate cu sediul secundar, o societate cu operare in peste 8 judete, 5 societăți cu 
operare doar in judetul Sălaj. Un număr de 5 societăți au sub 100 angajati agenti de securitate 
iar o societate are intre 100 si 500 de agenti de securitate angajati. 
- In semenstrul I 2021 au fost intocmite 91 contracte de paza din care 7 contracte de paza 
transport valori monetare, fiind reziliate 17 contracte de paza. 
 - La nivelul judetului Sălaj, exista 97 obiective asigurate cu paza din care 4 obiective sunt 
asigurate cu paza inarmată. Au fost intocmite 104 planuri de paza din care 97 planuri pentru 
obiectivele pazite si 7 planuri pentru transportul valorilor monetare. 
- La sfaristul semestrului I 2021, existau angajati un număr de 437 personal de paza angajat 
din care 427 atestat conform prevederilor legale si 10 in curs de atestare . De asemenea  au 
fost avizate 8 persoane cu atributii de conducere in societatile de paza, existand totodată 13 
persoane dotate cu pistoale neletale. 
- s-au constatat 37 sustrageri din obiectivele pazite din care în 30 cazuri s-a reusit prinderea 
autorilor iar in 7 cazuri nu s-a reusit acest lucru. Au fost recuperate bunuri in valoare de 12,7 
mii ron. 
- au fost organizate 4 actiuni cu efective mărite si au fost efectuate 90 controale din care 20 la 
sediile societatilor de paza si 70 la obiectivele asigurate cu paza. 
- au fost aplicate 91 sanctiuni contraventionale in valoare de 32,32 mii lei din care 11 aplicate 
conducatorilor de societati de paza, 26 personalului de paza si 54 aplicate beneficiarilor. 
- Au fost verificate 4 dosare depuse pentru licentiere și au fost acordate 38 avize port armă. 
- exista in evidenta 4 dispecerate de monitorizare, 12 echipaje de intervenție încadrate cu 32 
agenti de securitate. - In semestrul I 2021 au fost înregistrate 25.619 alarme din care 8.312 
confirmate. Din acestea 12.299 au fost alarme pentru efractie(136 confirmate), 930 alarme de 
panica(343 confirmate) șii 12.390 alarme tehnice (7833 confirmate). 

 
Luna AUGUST 

În cadrul şedinţei, membrii comisiei au discutat : 
1. Măsuri specifice de ordine publică cu ocazia manifestărilor organizate cu ocazia 

Sărbătorii de Sfânta Maria 
2. Informare privind măsurile dispuse pentru asigurarea climatului de siguranță civică 

în zona unităților școlare 
  

Au fost prezentate măsurile specifice de ordine publică cu ocazia manifestărilor 
organizate cu ocazia Sărbătorii de Sfânta Maria:  

Măsuri luate pentru buna desfășurare a manifestărilor: 
- Relaționare cu reprezentanții bisericii, estimarea numarului de participanți, a riscurilor 

și vulnerabilităților 



34 
 

- Stabilirea măsurilor necesare 
- Estimarea și alocarea efectivelor 
- Asigurarea informării populației 
- Informarea organizatorilor 

- A fost asigurată ordinea publică și la manifestările legate de sărbatorirea Hramului la 
Mănăstirea Bic (2 efective în 14 august si 4 efective în 15 august), la Mănăstirea Strâmba    
( 5efective în 14 august si 8 efective în 15 august) la Mănăstirea Rus (3 efective în 14 august 
si 5 efective în 15 august) 
- Pe timpul asigurării misiunilor nu au fost constatate fapte de natură penală. 
  

Dl. Groza Ioan a prezentat măsurile dispuse pentru asigurarea climatului de siguranță 
civică în zona unităților școlare în anul școlar 2021-2022: 

- În cadrul lnspectoratului de Politie Judetean Salaj este organizat și functionează,  
din data de 09.09.2020, Biroul Siguranță Scolară, acesta fiind structura de specialitate 
responsabilă de crearea și pastrarea unui climat de siguranta in institutiile de invațământ.  
-  Paza celor 339 unități de învățământ, existentă la finalul anului școlar 2020-2021 se 
prezintă astfel: 25 sunt asigurate exclusiv cu pază umană, 180 sunt dotate exclusiv cu sisteme 
de supraveghere video, 22 dispun atât de pază umană cât și de sisteme video, 112 nu dispun 
de nici un fel de pază, iar 10 nu au gard împrejmuitor. 
- Pentru asigurarea climatului de siguranță în zona unităților de învățământ, polițiștii rutieri 
desfășoară unele activități: 

- Identificare eventualelor deficiențe de semnalizare rutieră; 
- Existența marcajelor în zona trecerii de pietoni; 
- Existența și starea indicatoarelor de semnalizare și înlocuirea celor degradate; 
- Starea marcajelor rutiere; 
- Toaletarea vegetației care impiedică vizibilitatea; 
- Reinventarierea autovehicolelor care asigură transportul elevilor; 
- Actualizarea listelor unităților de învățământ; 
- Includerea unităților de învățământ pe rutele de patrulare; 
- Verificarea unităților comerciale din zona școlilor; 
- Derularea unor activități preventive în școli; 
- Relaționarea cu autoritățile locale și Inspectoratul Școlar; 

 
Luna SEPTEMBRIE 

În cadrul şedinţei, membrii comisiei au analizat : 
1. Situația privind autorizarea la incendii la unitățile școlare din județul Sălaj; 
2. Informare privind cazurile de violență domestică înregistrate in primele 8 luni ale 

anului 2021; 
 
Dl. Sabău Ionuț  (reprezentant ISU) a prezentat Situația privind autorizarea la incendii 

la unitățile școlare.  
- sunt în total 365 de clădiri. Dintre acestea 86 funcționează cu autorizație, 25 clădiri 
funcționează fără autorizație, iar 264 clădiri nu necesită autorizație. Pentru clădirile existente, 
la care nu s-au adus modificări, nu s-a mai solicitat autorizație, doar la cele care au adus 
modificări construcțiilor. 
- Pentru obținerea avizului, solicitarea o face persoana care finanțează sau realizează lucrarea. 
Solicitarea autorizației revine beneficiarului investiției. La unitățile de învâțământ, conform 
Legii 230/2019 beneficiarii sunt autoritățile administrativ-teritoriale. 

Dl. Panie Sergiu remarcă că, în caz de amendă, aceasta e suportată de către Primărie 
de la bugetul local. 
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 Dl. Coste Alexandru-Petru exemplifică câteva impedimente care fac greoaie 
autorizarea: județul Sălaj nu are verificatori pe securitate; proiectanții, care fac documentația, 
nu se pricep toti . Mulți beneficari nu știu că au nevoie de aviz în faza de proiect. 
 Dl. Panie Sergiu consideră că s-ar putea initia un proiect de hotărâre de consiliu 
județean prin care să se dea bani primăriilor exclusiv pentru autorizare. 
  

Dl. Groza Ioan – a prezentat o informare privind violența domestică în primele 8 luni 
ale anului 2021: În primele 8 luni au fost înregistrate 226 infracțiuni, au fost emise 71 ordine 
de protecție provizorii. 
- În primele 8 luni ale anului 2021 au fost realizate 282 intervenții din care 272 prin SNUAU 
112. Din acestea, în 87 cazuri riscul a fost iminent (47 in urban si 40 in rural) iar în 171  au 
fost catalogate fara risc major ( 51 in urban si 120 in rural). 
- au fost emise 68 ordine de protectie provizorii (OPP) din care 43 in mediul urban si 25 in 
mediul rural. 
 
Luna OCTOMBRIE 

În cadrul şedinţei, membrii comisiei au dezbătut : 
1. Informarea privind privind măsurile dispuse la nivelul I.P.J. Sălaj și I.J.J. Sălaj 

pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul comunelor Someș 
Odorhei, Surduc, Meseșenii de Jos, Românași și Buciumi. 

   
- Au apărut în presă semnalări privind unele neînțelegeri între cetățeni la nivelul comunelor 
Someș Odorhei, Surduc, Românași-Buciumi și Meseșenii de Jos unde, pe fondul existenței 
unor comunități mai însemnate de rromi se înregistrează frecvent în această perioadă a anului 
furturi de produse agricole, furturi din locuințe, fapte de distrugere a culturilor și bunurilor de 
către animalele lăsate fără supraveghere. 
- În ultimele luni au fost intensificate activitățile, împreună cu jandarmeria. În lunile 
septembrie-octombrie au fost organizate acțiuni la care au participat și jandarmi, luptători 
SAS, polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, Polițiști Rutieri, specialiști din 
cadrul DSVSA Sălaj, Electrica SA, ANZ Sălaj, personal silvic și reprezentanți ai comunității 
locale. 
 - Au avut loc o serie de acțiuni: în 03.10.2021 la Someș-Odorhei, în 04.10.2021 la Surduc,  
în 06.10.2021 la Meseșenii de Jos.                                                                                                                              
- A fost întocmit un plan de măsuri în baza căruia, din data de 06.10.2021, sunt organizate, 
zilnic, acțiuni punctuale cu efective mărite și patrulări comune pe raza comunelor Românași-
Agrij-Buciumi. 

Dl. Ardelean Cosmin consideră că, poate oamenii din zonele cu probleme, fiind 
amenințați, nu au depus plângeri. 

Dl. Panie Sergiu atrage atenția și asupra pericolului distrugerii culturilor de către porcii 
mistreți. 

 
Luna NOIEMBRIE 

În cadrul şedinţei, membrii comisiei au dezbătut: 
1. Informare familii defavorizate, abandon școlar - DGASPC 
2. Măsuri pentru combaterea fenomenului de cerșetorie. 
3. Informare privin pregătirea pentru sezonul rece; 
4. Diverse. 
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Doamna Milaș Violeta prezintă situația referitoare la abandonul școlar al copiilor 
instituționalizați sau aflați în plasament: 
- DGASPC menține 2 servicii de tip Centre de Zi. Acest tip de servicii au ca scop prevenirea 
abandonului școlar.  Consiliile locale sunt reticente în dezvoltarea unor asemenea servicii. 
-În sistemul de protecție, la momentul actual, sunt 210 copii în plasament. Sunt probleme cu 
copiii din plasament familial, care de multe ori sunt doar de formă în plasament, pentru a 
încasa banii; s-au făcut chiar plângeri penale în acest sens. Nu merg la școală, vagabondaj, au 
dosare penale...ar trebui luate măsuri, măcar suspendarea plății pentru a-i obliga să meargă la 
școală. 
- În rețeaua de asistență maternală se află în prezent 81 copii. Aici se pot verifica. Sunt copii 
de 7-8 ani care nu au mai fost în nici o formă de învățământ până atunci, nici măcar grădiniță. 
- Abandonul școlar, în centre, se întâmplă după clasa a 8-a. La centrul de la Sâg, în 
complexul școlar, sunt mai multe activități integrate.  
- Asistenții sociali din primării nu au metode de constrângere și sunt amenințați în comunitate 
 Dl. Cigăran se arată uimit de faptul că nu există o bază de date și colaborare cu 
Direcția de asistență socială. Copii aceștia ar trebui învățați, în primul rând, o meserie! 
Abandonul școlar duce la o lipsă de informare. 
 Dl. Panie Sergiu atrage atenția că mulți dintre acești copii nu au documente! 
 Dl. Costea subliniază importanța centrelor de zi, de genul celor de la Plopiș și Făget. 

  
Dl. Groza supune dezbaterii Informarea privind pregătirea pentru sezonul rece: 

Evenimentele înregistrate în perioada sezonului  rece, impun desfăşurarea unor activităţi 
suplimentare de către structurile de poliţie pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice. 
- Principalele riscuri şi vulnerabilităţi identificate pentru perioada de iarnă sunt următoarele: 

- blocarea drumurilor, căilor de comunicaţie şi localităţilor datorate fenomenelor 
meteo extreme; 

- riscul izolării persoanelor în auto, la domiciliu sau în afara localităţilor, pe fondul 
căderilor masive de zăpadă şi/sau inundaţii; 

- organizarea şi desfăşurarea de proteste în zona publică  
- creşterea numărului infracţiunilor de furt de material lemnos, în special a brazilor de 

Crăciun şi, implicit, vânzarea ilegală a acestora ce cauzează prejudicii importante fondului 
forestier de stat şi privat; 

- comercializarea ilegală a materialelor pirotehnice; 
- supraaglomerarea punctelor de trecere a frontierei,  
- supraaglomerarea staţiunilor turistice, în special a celor din zonele montane. 

- La nivelul județului Sălaj situatia stocurilor de materiale antiderapante se prezinta stfel: 
- Pentru drumurile nationale- a fost incheiat 1 contract cu 1 societate de specialitate, 
sunt dispozibile in stoc 1550 tone sare, 100 tone nisip, 2 tone clorura de Calciu si  35 
utilaje; 

- Pentru drumurile judetene - au fost incheiate 33 contracte  fiind angrenate 76 utilaje. 
La nivelul judeţului au fost înregistrate în primele 10 luni ale anului 2021, un număr de 64 
accidente grave (-32) soldate cu 21 morți (+1) și 50 răniţi grav (-50). 
 

Dl. Groza a prezentat activitățile desfășurate pentru prevenirea şi combaterea faptelor 
de cerşetorie şi vagabondaj in primele 9 luni ale anului 2021:  
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- În  primele 9 luni ale anului 2021, polițiștii de ordine publică au executat acţiuni punctuale 
în scopul prevenirii  fenomenului cerşetoriei și vagabondajului, în zona marilor intersecţii sau 
în alte locuri aglomerate 
- Activitatile specifice au fost organizate atat in cadrul dispozitivelor de ordine și siguranta 
publica dar si prin intermediul politistilor de proximitate si politistilor rutieri care au actionat 
pentru prevenirea și combaterea faptelor de cerșetorie, a furturilor din buzunare și fluidizării 
traficului rutier în zona bisericilor de pe întreg teritoriul judetului, indeosebi pe raza 
municipiului Zalău. 
- efectivele de politie au actionat zilnic  impreuna cu  subofiţeri din cadrul  Inspectoratului  
Judeţean de Jandarmi şi Poliţia Locală Zalău pe aceasta linie.  
- În urma activitatilor preventive desfășurate au fost constatate un numar de 13 infractiuni 
prevazute de art. 215 indice 1  Cod Penal si au fost aplicate un număr de 668 sanctiuni 
contraventionale prevazute de art. 2 pct 3 din Legea 61/1991 republicată in valoare de 
133.600 lei. 
 
Luna DECEMBRIE 

În cadrul şedinţei, membrii comisiei au analizat : 
1. Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine și 

siguranță publică în perioada sărbătorilor de iarnă 
2. Propuneri pentru întocmirea Planului Strategic pe anul 2022 
3. Diverse. 

 
 Dl. Cigăran Vasile a prezentat măsurile specifice pentru asigurarea climatului de 
ordine și siguranță publică în perioada sărbătorilor de iarnă: 
- asigurarea măsurilor de ordine publică la toate manifestările desfășurate în spațiul public; 
- planificarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, în sistem 
integrat cu IPJ Sălaj; 
- asigurarea intervenției pentru restabilirea ordinii publice; 
- constituirea de capabilități de intervenție pentru situații de urgență civilă sau a intervenției 
în sprijinul populației; 
- asigurarea pazei și protecției obiectivelor din competența IJJ Sălaj; 
- desfășurarea unor acțiuni de control; 
- Pentru realizarea obiectivelor propuse și reducerea timpului mediu de răspuns privind 
intervenția la evenimente, se vor dispune măsuri și activități specifice, astfel: 

- Măsuri asociate gestionării manifestațiilor de aniversare a zilei de 1 Decembrie și 
comemorare a Revoluției din decembrie 1989; 
- Măsuri asociate sezonului/sărbătorilor de iarnă și la producerea unor situații de 
urgență; 
- Măsuri cu caracter general aplicabile sezonului de iarnă 2021-2022; 
- Recomandări legale aplicabile participanților la adunările publice; 

* 
În contexul actual al pandemiei de COVID 19,  în cursul anului dl Panie Sergiu a 

propus organizarea ședintelor ATOP în format on-line. Ca urmare, s-a propus modificarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică . 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Zaharia  Marcel - Claudiu 
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