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Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Satu Mare a fost concentrată pentru:

 creșterea calității serviciului de ordine și siguranță 
publică;
 perfecționarea dispozitivelor Jandarmeriei Române, 
în beneficiul cetățeanului;
 creșterea performanței activităților de prevenire și 
combatere a faptelor antisociale, prin promovarea unei 
politici coerente în domeniul prevenirii criminalității, 
prin proiectarea și derularea de acțiuni și campanii de 
prevenire, în baza priorităților naționale și locale 
stabilite la nivel instituțional.
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MĂSURI ADOPTATE PENTRU DIMINUAREA VULNERABILITĂŢILOR
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1. Cunoaşterea în detaliu a modului de organizare şi desfăşurare a 
manifestărilor din zona de responsabilitate;
2. Foarte buna cooperare , cunoaşterea interpersonală a 
efectivelor şi experienţa lucrului în comun;
3.  Creşterea numerică a elementelor care asigură ordinea publică, 
constituirea unor rezerve de intervenţie mobile, care pot fi folosite 
în dinamica desfăşurării evenimentelor;
4.  Experienţa factorilor decizionali, dar şi a celor de execuţie 
privind desfăşurarea manifestărilor specifice judeţului Satu Mare, 
minimizarea riscurilor aferente ordinii şi siguranţei publice pentru 
evenimente similare care urmează a se desfăşura în perioadele 
următoare;
5. Educarea continuă a participanţilor la manifestările de amploare 
referitor la restricţiile impuse de organizatori;



MĂSURI ADOPTATE PENTRU DIMINUAREA VULNERABILITĂŢILOR

7

6.  Cooptarea ca partener de comunicare a mass-mediei locale 
pentru publicitatea măsurilor de ordine şi a restricţiilor impuse de 
organizatori;
7. Îmbunătăţirea permanentă a modului de utilizare a resurselor 
umane şi materiale în vederea sporirii siguranţei participanţilor şi 
diminuării costurilor aferente desfăşurării misiunilor;
8. Creşterea nivelului cooperării interinstituţionale dintre 
structurile cu atribuţii în domeniul ordinii publice;
9. Folosirea la capacitate maximă a resurselor de comunicaţii 
existente ;
10. Creşterea imaginii instituţiei în exterior, prin apropierea de 
cetăţean şi reprezentarea corectă a intereselor acestuia;
11. Creşterea nivelului de încredere al populaţiei în Jandarmeria 
Română, ca instituţie de ansamblu.



DIRECŢII DE ACȚIUNE PENTRU VIITOR

- implementarea unor instrumente de management
proactiv capabile să asigure corelarea dintre nevoi şi
performanţă;
- eficientizarea structurilor Jandarmeriei în
concordanţă cu evoluţia cadrului normativ bazată pe
rezultatele analizelor în scopul creşterii gradului de
siguranţă a cetaţeanului;
- perfecţionarea managementului de asigurare a
climatului de ordine şi siguranţă publică cu accent pe
garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
- perfecţionarea pregătirii personalului
Jandarmeriei Române.
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