
 
 

 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE   

DE INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN HARGHITA  

  

ÎN ANUL 2018 



MANDATUL ŞI OBIECTIVELE   INSTITUŢIONALE  

 ÎN ANUL 2018  

OBIECTIVE 
GENERALE 

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor prin 
protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi 
siguranţa rutieră 

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate, 
transfrontaliere şi destructurarea grupărilor infracţionale 

Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin 
combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii 
de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, 
precum şi prin protecţia intereselor financiare ale UNIUNII 
EUROPENE 

Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi 
financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale 
a Poliţiei Române 



 

Statul de organizare al I.P.J. Harghita 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  comparativ cu anul 2017, gradul de ocupare este mai mare cu 0,64%.  

 

 2 agenţi sunt puşi la dispoziția unității. 

  

 

 

Prevăzut Ocupat Vacant 

Total posturi 876 668 (76,26%) 208 (23,74%) 

Ofițeri 162 114 (70,37%) 48 (29,63%) 

Agenți 658 506 (76,90%) 152 (23,10%) 

Personal 
Contractual 

56 48 (85,71%) 8 (14,29%) 

MANAGEMENTUL RESURSELOR 

INSTITUȚIONALE 
 

RESURSELE   UMANE 



Mișcări de personal în anul 2018: 
 

 şi-au încetat raporturile de serviciu 38 de poliţişti, din care:  

 cu drept la pensie 27 (3 ofiţeri și 24 de agenţi); 

 1 agent - la cerere; 

 1 agent prin demisie; 

 1 agent – decedat; 

 3 agenţi la pierderea capacităţii de muncă; 

 5 personal contractual. 

 

 repartizați din instituțiile de învățământ: 4 ofiţeri şi 60 de agenţi de poliţie; 

 încadrați din sursă externă:  8 ofițeri, 9 agenți de poliție şi 3 personal contractual;  

 veniți de la alte unităţi: 3 poliţişti; 

 trecuți în corpul ofițerilor: 1 agent de poliție;  

 mutați la alte unităţi: 8 ofiţeri și 33 de agenți de poliție.  

 

Vârsta medie a poliţiştilor este de 37,9 ani. 

  
 

MANAGEMENTUL RESURSELOR 

INSTITUȚIONALE 
 

RESURSELE   UMANE 



 au fost sesizate 4.944 de fapte penale (-10,65%), cea mai mică valoare înregistrată în ultimii 6 ani: 

 297 economico-financiare (-21,01%);   

 2.922 judiciare (-12.09%); 

 1.725 de altă natură (-5,89%) . 

 infracțiuni cu UPI față de suspect 1.285  (-4,39%) din care:  

 278 infracțiuni economico-financiare (-24,25%); 

 434 infracțiuni judiciare (-2,25%); 

 573 infracțiuni de altă natură  (+7,50%). 

 au fost soluționate 3.333 de infracțiuni (-0,09%) din care:  

 544 infracțiuni economico-financiare (+43,75%); 

 1.866 infracțiuni judiciare (-12,72%); 

 923 infracțiuni de altă natură  (+3,90%). 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

PRINCIPALELE REPERE ALE SITUAȚIEI OPERATIVE 
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COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

VOLUMUL CRIMINALITĂŢII 
 

Judeţul Harghita se situează pe toate palierele sub media naţională, astfel: 
 

 La nivelul judeţului Harghita au fost înregistrate  4.944 de fapte penale, media/județ 

este de 1.483 de fapte penale sesizate /100.000 locuitori (media naţională = 2.389 de 

infracţiuni /100.000 locuitori); 

 1.285 de infracţiuni pentru care s-a început urmărirea penală față de suspect, cu 386 

de infracţiuni/100.000 locuitori (media naţională = 515 infracțiuni/100.000 locuitori); 

 3.333 infracțiuni soluţionate total, cu 999 de dosare soluţionate / 100.000 

locuitori/1.447 în medie la nivel national. 

 

 

 

 

 

 

Din totalul de 6.411 dosare cu autor necunoscut aflate în lucru, au fost soluţionate 

şi scăzute din evidenţă 1.485 prin identificarea autorilor, sens în care ne aflăm pe locul 

14 la nivel naţional, cu un procent de identificare de 23,16%. 



COMBATEREA CRIMINALITĂŢI 

INFRACŢIUNI JUDICIARE SESIZATE 

 Volumul criminalităţii sesizate la nivelul județului Harghita a fost de 

877 de infracţiuni/100.000 locuitori sub media înregistrată la nivel 

naţional care a fost de 1.587 de infracţiuni/100.000 locuitori. 

 

 Infracţionalitatea judiciară 

a înregistrat o uşoară scădere 

faţă de perioada similară a 

anului trecut (-12,09%), fiind 

înregistrate  2.922 de fapte.  

 

 



COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

 INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI 

  

Au fost sesizate 1.931 de infracțiuni contra 

persoanei, în scădere față de aceeași perioadă a 

anului precedent (-205 reprezentând -3,26%).  

Criminalitatea gravă comisă cu violenţă : 

 omor : (+1) de la 3 la 4; 

 uciderea ori vătămarea nou născutului de către mamă: (+1) de la 0 la 1 

 tâlhărie urmată de moartea victimei (-1) de la 1 la 0 

 tentativă de omor: ( + 4) de la 0 la 4 ;  

 loviri sau alte violențe: (– 51)  de la 1.051 la 1.000    
 

Numărul infracțiunilor sesizate privind violența domestică  a scăzut cu 

5,23% (de la 382 la 362), reprezentând 7,32% din totalul infracțiunilor 

sesizate la nivelul județului. 

Au fost puse în aplicare 48 de ordine de protecție emise de instanțele de 

judecată. 

 

 



 COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI  

   
Se constată o scădere cu 12,82%, fiind sesizate 1.734 de 

infracţiuni contra patrimoniului, reprezentând 35,07% din 

totalul infracţiunilor sesizate. Valoarea înregistrată reprezintă 

minimul din ultimii 6 ani. 

  

 

 

 Infracțiunile de furt (1.028 de fapte) au scăzut  cu 12,88% 

(-152), infracţiunile de înșelăciune cu 19,35% (-100) și 

distrugere cu 13,71% (-409). 

 

 

 

 

 Au fost sesizate 20 de infracțiuni de tâlhărie cu 3 mai 

multe  faţă de anul 2017. 



 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  

CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ 

 
 Am cooperat la nivel internaţional cu instituţii cu atribuţii 

similare – îndeosebi cu cele ale statelor membre ale Uniunii 
Europene, cât şi cu alte instituţii şi organizaţii abilitate. 

 
 Activitatea a fost concentrată pe asigurarea disponibilităţii şi 

continuităţii schimbului de informaţii, precum şi pe 
îmbunătăţirea timpilor de răspuns şi a calităţii datelor şi 
informaţiilor primite/transmise de la/către partenerii de 
cooperare interni şi externi, prin intermediul canalelor de 
cooperare poliţienească internaţională. 
 

 Prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul 
Naţional INTERPOL s-au intermediat cu autoritățile din 
Ungaria, Slovenia, Germania, Austria și Anglia 42 de solicitări, 
vizând 47 de persoane cetăţeni români. 



COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 
 

URMĂRIRE ȘI SUPRAVEGHERE JUDICIARĂ 

Polițiștii structurii de supravegheri judiciare au pus în aplicare 70 de măsuri preventive 

neprivative de libertate (62 – control judiciar şi 8 – arest la domiciliu), reuşindu-se probarea 

încălcării acestora în 10 cazuri, instanţele de judecată dispunând în 7 cazuri înlocuirea 

măsurii preventive cu una privativă de liberate. 

Activitatea de depistare și depunere în penitenciar 
a persoanelor condamnate 

63 de persoane depistate și introduse în 
penitenciar 

26  de persoane urmărite 
național 

10 persoane urmărite 
internațional și extrădate în 

România 

4 persoane urmărite de alte state depistate în 
județul Harghita și extrădate din România 



MANAGEMENTUL RESURSELOR 

INSTITUȚIONALE 
 

SITUAȚIA CENTRULUI DE REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ 

TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE ACTELE DE TORTURĂ SAU  
RELE TRATAMENTE 

115 persoane încarcerate 

281 de escorte 

Nu au fost formulate sesizări 
privind încălcarea drepturilor 
persoanelor încarcerate 

Centrul de reținere si 
arestare preventivă 



 COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 
REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI 

SUBSTANŢELOR PERICULOASE 

La nivelul serviciului de profil au fost sesizate 61 de infracţiuni (-33), din care 

21 la Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive.  
 

S-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de persoane în 42 de dosare 

penale (-10).  
 

Au fost ridicate în vederea confiscării arme, muniții și articole pirotehnice 

provenite din infracţiuni, după cum urmează:  

 30 de arme letale (+22); 

 12 arme de foc neletale supuse autorizarii; 

 608 bucăți muniții letale/neletale, de diferite calibre; 

 65 de kg articole pirotehnice din categoriile II și III. 
 

Nu s-au înregistrat evenimente negative grave, ca urmare a folosirii armelor 

de foc, a articolelor pirotehnice, sau a substanţelor periculoase. 

 



 COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  

REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI 

SUBSTANŢELOR PERICULOASE 

Relația cu publicul 

259 de autorizaţii de 
procurare arme letale şi 

neletale eliberate 366 de dosare de autorizare 
pentru arme letale şi neletale 

întocmite  

201 arme letale și neletale 
introduse in  RNAI  

801 notificări  în vederea 
prezentării la viză a deţinătorilor 

de arme întocmite  

58 de permise de armă Tip B şi 3 
permise de armă Tip  A eliberate 

43 de paşapoarte europene 
pentru arme de foc letale 

eliberate 

714 permise de armă vizate 



 COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  

În sectorul economico-financiar au fost sesizate 297 de fapte, în scădere cu 21,01% 

faţă de anul 2017, fiind astfel cea mai scăzută valoare din ultimii 6 ani.  

Aspecte reprezentative pentru acest gen de fapte: 

 Infracţiunile de evaziune fiscală au scăzut de la 100 la  81, cu 19 fapte; 

 Infracţiunile de serviciu au scăzut de la 83 la 77,  cu 6 fapte; 

 Infracţiunile prevăzute de Codul Fiscal au scăzut de la 18 la 14, cu 4 fapte; 

 Infracțiunile prevăzute de Legea CEC-ului au scăzut de la 14 la 2, cu 12 fapte; 

 Infracţiunile prevăzute de Codul Vamal au scăzut de la 8 la 1, cu 7 fapte. 

 

 

 

 

 

Volumul criminalităţii sesizate la nivelul județului Harghita a fost de 89 de 

infracţiuni/100.000 locuitori, sub media înregistrată la nivel naţional, care a fost de 

177 infracţiuni/100.000 de locuitori. 



 COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  

 

 au fost soluţionate 341 de dosare penale (+6,89%), din care 40 cu RTUP; 

 valoarea prejudiciului recuperat în dosarele penale soluţionate cu RTUP este de 

2.984.400 de lei;  

 valoarea măsurilor asigurătorii aplicate în dosarele penale este de 5.982.400 de lei;  

 au fost aplicate 370 de sancţiuni contravenționale în cuantum total de 1.230.000 de lei; 

 au fost efectuate 15 acțiuni de amploare în cadrul cărora: 

 au fost efectuate 159 de percheziții domiciliare;  

 au fost puse în aplicare 32 de mandate de aducere; 

 s-au dispus măsuri preventive față de 7 persoane. 
 

Au fost întocmite 23 de rechizitorii, cu 16 mai puține decât în  anul 2017. 

 

 

 



         Bunuri confiscate/indisponibilizate:    
 

 19.593 de țigarete de contrabandă;  

 677,5 litri alcool;  

 150 de kg de produse din carne,  

 1818,36 mc material lemnos (fizic și valoric), în valoare totală de 954.686 de lei;  

 114.835 de lei; 5.765 de euro; 1.396.000 de forinți;  

 142 de petarde;  

 4 arme (1 neletală, 2 de vânătoare, 1 pistol cu gaze)  

 77 de cartușe de diverse calibre;  

 78 de aparate de jocuri de noroc - SLOT-MACHINE;  

 telefoane, medii de stocare, laptopuri, unități centrale, cartele SIM, înscrisuri, 

documente de evidență contabilă. 
  

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  
 

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  



 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

  CONTRIBUȚIA LA COMBATEREA CORUPȚIEI 

 

IPJ 

HARGHITA 

11 dosare penale înregistrate 

8 din oficiu 

1 la plângere 

1 denunț 

1 ca urmare a unor acte încheiate de alte 
organe de constatare prevăzute de lege 

Din totalul celor existente și 
înregistrate, 12 dosare penale au 

fost declinate unităților de parchet, 
cu 15 infracțiuni având ca subiecți 

persoane din: 

 
- administrația publică 

- obţinerea ilegală a unor fonduri UE 
sau schimbarea destinației 

-sănătate și inspecție sanitară 

-alte domenii de activitate 

10 infracţiuni prevăzute de Lg. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție 

2 conflict de interese 

1 luare de mită,  

1 trafic de influenţă 

1 dare de mită 



 
 

ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PENTRU DESERVIREA 

COMUNITĂŢII 

  

 

 

Pentru asigurarea climatului de ordine și 
siguranţă publică, pe lângă activităţile curente şi 
participarea la evenimentele majore, au fost 
desfăşurate numeroase activităţi menite să prevină 
și să combată fenomenul infracțional. 

 

 

Au fost formulate 4.529 de solicitări de 

intervenţie, din care 3.582 prin Sistemul Naţional 

Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112:  

• La 74,62 % dintre acestea Poliţia a intervenit în 

mai puţin de 10 minute. 

• Ponderea solicitărilor a fost de 56,16% în 

mediul urban şi 43,84% în mediul rural. 

 

Activități desfășurate 

 Controale efectuate 5785 

 Stări conflictuale aplanate 521 

 Verificări pe linia evidenței militare 64 

 Petiţii, scrisori şi reclamaţii rezolvate 2290 

 Participări la măsuri de ordine cu 
ocazia adunărilor publice 

737 

Intervenții la evenimente 4529 

  Semnalate prin Dispecerat/OS 596 

  Semnalate direct, de către cetățeni 279 

  Ca urmare a sesizării din oficiu 72 

  La solicitări prin SNUAU 112 3582 



 

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 
 

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL ORDINII ŞI 

SIGURANŢEI PUBLICE  

 

A fost instituită o zonă specială de siguranță publică, pe raza municipiului Odorheiu 

Secuiesc, la activităţile desfăşurate fiind cooptați și jandarmi din cadrul Inspectoratului 

de Jandarmi Judeţean Harghita. 

Planul Unic de Siguranță Publică al județului. 

Ordinul M.A.I. nr. 60 / 02.03.2010 privind 

organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a 

ordinii şi siguranţei publice. 

Grupul de Coordonare și Trasare a Sarcinilor. 

Media zilnică a patrulelor a fost de 31 în 

mediul urban şi 16 în mediul rural 

I. J. J. Harghita a asigurat o medie zilnică de 12 

jandarmi (44,44% din solicitări) 

Media zilnică a patrulelor mixte a fost de 12  
Independent, au acţionat zilnic 11 jandarmi, 

din care 9 în urban şi 2 în rural. 



ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
 

CRIMINALITATEA STRADALĂ  

  Prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale constituie un obiectiv prioritar pentru 

I.P.J. Harghita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Volumul criminalității sesizate la nivelul județului Harghita a fost de 40 de 

infracţiuni/100.000 locuitori, sub media înregistrată la nivel naţional care a fost de 134 de 

infracţiuni/100.000 locuitori. 

 au fost sesizate 136 de infracţiuni stradale  (- 12): 

 se înregistrează scăderi la următoarele genuri de 

fapte: 

 furt (-17); 

 ultraj (-3); 

 portul sau folosirea fără drept de obiecte 

periculoase (–1).  

 creşteri se înregistrează la: 

 tâlhărie (+5); 

 tulburarea ordinii publice (+5). 

 



ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

MEDIUL RURAL 

  Au fost sesizate 2171 de infracțiuni, cu 260 mai puţine faţă de anul 2017 (-
10,70%): 

 

  1167 de infracţiuni sunt de natură judiciară (-12,06%);  

  74 de infracţiuni economico financiare ( -27,45%);   

  930 de infracţiuni de altă natură (- 7,19%). 

 

       Se înregistrează scăderi la următoarele genuri de fapte: 

  furt (-78); 

  loviri sau alte violenţe (-50); 

  distrugere (-51); 

  ameninţare (-22). 

      

Creşteri se înregistrează la: 

  omor (+1); 

  viol (+4); 

  tâlhărie (+5). 
 
 
 

 



PLANUL COMUN DE 
ACTIUNE ”SCUTUL PĂDURII” 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE 
JUDEȚEAN HARGHITA 

INSPECTORATUL DE JANDARMI 
JUDEȚEAN HARGHITA 

GARDA FORESTIERĂ BRAȘOV 

DIRECȚIA SILVICĂ HARGHITA 

GARDA DE MEDIU HARGHITA 

BIROUL VAMAL HARGHITA 

DIRECȚIA REGIONALĂ 
ANTIFRAUDĂ FISCALĂ SIBIU 

ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
 

INFRACŢIONALITATEA SILVICĂ 

  
           

 1.394 DE ACȚIUNI ȘI CONTROALE 

 151 de 
infracțiuni silvice 

sesizate 

69 de suspecți 

 260 de sancțiuni 
contravenționale 

844.900 de lei 

2.677,85 mc 
material lemnos  
194 de pomi de 

Crăciun confiscați 

 1.010.230 de lei 



ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
 

INFRACŢIONALITATEA ÎN SILVICULTURĂ 

  

Conform datelor furnizate de structurile silvice, volumul materialului lemnos tăiat ilegal la 

nivelul judeţului Harghita a fost de 1.033 de mc. 
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SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 
 

POLIŢIA DE PROXIMITATE 

  
           

17 polițiști de 
proximitate 

992 de dosare 
penale 

308 petiții 

194 de sancțiuni 
contravenționale 

71 de ședințe cu 
asociațiile de proprietari 

44 de întâlniri cu 
persoanele vârstnice  

33 de întâlniri cu 
administrația publică 

locală 

253 de activități  
instructiv - 
educative 

786 de 
persoane 
consiliate 

45 de stări 
conflictuale 

aplanate 



ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
 

SIGURANŢA ÎN ŞCOLI 

 

GRUPUL JUDEȚEAN PRIVIND 
CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMĂNT 

 
Planul Teritorial Comun de Acţiune 

pentru creşterea gradului de 
siguranţă a elevilor şi a personalului 

didactic 
 

168 de școli cu plan de 
siguranță 

36 de fapte penale sesizate 

348 de activități preventive 
106 unități de învățământ au 
încheiat acord de cooperare 

privind siguranța școlară 

391 de unități de învățământ 

173 de școli fără pază sau 
sisteme de supraveghere video 

 19 loviri și alte 
violențe 

 8 furt 



SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

PREVENIREA  CRIMINALITĂŢII 

PROGRAME NAȚIONALE DE PREVENIRE A 
CRIMINALITĂȚII 

prevenirea infracţiunilor 
de furt 

2 campanii 
86 de activități 

5.910 beneficiari 

prevenirea delicvenţei 
juvenile şi a victimizării 

minorilor 

4 campanii 
103 activități 

3.316 beneficiari 

prevenirea infracțiunilor 
cu violență 

2 campanii 
29 de activități 

1.450 de beneficiari 

PROIECTE / CAMPANII LOCALE 

5 proiecte / campanii 110 activități 5.400 de beneficiari 



SIGURANŢA CETĂŢEANULUI  

SIGURANŢA  RUTIERĂ 

Dinamica accidentelor de circulație soldate cu victime: 
 

2018 (2017) Total 
Persoane 
decedate 

Răniți grav Răniți ușor 

Accidente grave 189 (0) 27 (-3) 202 (+1) 91 (+15) 

Accidente ușoare 273(-4) - - 375(-5) 
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Efectivele de poliție rutieră au acționat în sistem integrat cu 
structurile de ordine publică și reprezentanții instituțiilor partenere în 
domeniul siguranței rutiere, pentru combaterea principalelor cauze 
generatoare de evenimente rutiere, fiind obținute următoarele rezultate:   

 
  Sancţiuni contravenţionale = 17.570 (-880)  
  Permise  reţinute= 1.695 (-113)  

 din care în vederea suspendării = 1.208 (-89)  
  Certificate retrase = 746 (+57)  
  Infracţiuni constatate = 711 (-37)  

 din care infracţiuni de altă natură = 441 (-43)  

 
 
 

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 
  

SIGURANŢA  RUTIERĂ  

 
 



COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ 
Conducerea inspectoratului a promovat, în permanenţă, extinderea demersurilor de 

cooperare cu instituţiile de aplicare a legii, în special, pentru realizarea de acţiuni comune, 

finalizare judiciară şi schimb de informaţii.  



COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 
 

Cooperarea internaţională - Misiuni internaționale 

  

 

Mai 2018  - o delegaţie de poliţişti maghiari a participat la 
misiunile de asigurare a ordinii publice pe perioada 

manifestărilor religioase ocazionate de sărbătorirea Rusaliilor 
Romano – Catolice la Şumuleu Ciuc 

Iulie 2018 - o delegaţie de poliţişti harghiteni a luat parte la 
misiunea operativă, temporară, de patrulare în judeţul Pesta din 
Ungaria, împreună cu polițiști din Ungaria, Austria, Slovacia şi 

Polonia, pe timpul desfăşurării Etapei Competiţionale  de 
Formula I Hungaroring 

12.12.2018 – 31.01.2019 - un ofiţer de poliție participă la o 
misiune comună operativă de patrulare, în Republica Franceză, 

la Paris 



CENTENARUL MARII UNIRI 

Anul 2018 a fost unul deosebit, cu un parcurs 
profesional asumat de polițiștii harghiteni, în contextul 
celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. 

Astfel, alături de Instituția Prefectului Județului 
Harghita și de celelalte structuri și instituții cu atribuții 
în domeniul ordinii publice, am participat la toate 
manifestările prilejuite de acest eveniment istoric. 



RISCURI ŞI PRIORITĂŢI 

RISCURI ÎN ANUL 2019  

 

 

 Potenţiala creştere a infracţionalităţii sesizate, îndeosebi la 
infracţiunile contra patrimoniului ; 

 

 Importul unor noi moduri de operare din ţările membre ale Uniunii 
Europene care se confruntă cu un aflux numeros de refugiaţi din 
Siria, Africa şi din alte zone de conflict din Orientul Mijlociu, ceea 
ce poate duce la creşterea violenţei în activitatea infracţională; 

 

 Situaţia geopolitică instabilă care poate genera manifestări 
publice, stări tensionate, evenimente grave ce pot induce un 
sentiment de insecuritate în rândul cetăţenilor; 

 

 Deficitul de personal 
 



PRIORITĂŢI PENTRU  
REALIZAREA OBIECTIVELOR ÎN  ANUL 2019  

PRIORITĂȚI PENTRU 
REALIZAREA 

OBIECTIVELOR 

Intensificarea prezenței polițiștilor pe teren precum și a altor forțe 
din cadrul structurilor cu atribuții în domeniul menținerii ordinii și 
siguranței publice 

Intensificarea activităților de pregătire continuă în vederea 
profesionalizării personalului și asumării responsabilității 

Cooperarea permanentă cu structurile și instituțiile publice cu 
atribuții în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional 

Perfecționarea actului de conducere la nivelul tuturor structurilor 
din cadrul unității 

Realizarea de proiecte în vederea absorbției fondurilor europene 



 

 
PROVOCĂRI ȘI ASUMĂRI PROFESIONALE 

ÎN ANUL 2019 
 

 

Menținerea climatului 
de ordine și siguranță 

publică 

Vizita Suveranului Pontif Pelerinajul de la Șumuleu-
Ciuc 

Alegerile europarlamentare Alegerile prezidențiale 

Principala provocare a polițiștilor harghiteni însumează de fapt, întreaga 
paletă de activități profesionale desfășurate în anul 2018 și totodată reprezintă 
dezideratul pe care ni-l asumăm pentru anul ce tocmai a început. 



ȘEFUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN HARGHITA 

Comisar șef de poliţie 

Mircea-Ştefan IORDAN 

 

Vă mulţumim pentru atenţie! 


