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Anexa nr.1 

 

 

PROGRAM DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN ”SIGURANȚA 
CETĂȚEANULUI – PARTENERIAT ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII” 

 

Context:  
 
Siguranța comunității mureşene este misiunea comună a mai multor instituţii, 
care, alături şi cu susţinerea autorităţilor locale/judeţene, îşi unesc şi 
sincronizează eforturile în vederea asigurării şi consolidării sentimentului de 
siguranţă a cetăţeanului. 
 Acest deziderat este rezultatul demersurilor preventive, coroborate cu cele de 
combatere, componente ce reprezintă de altfel pilonii esenţiali ai activităţii 
Poliţiei. 
Abordarea integrată a fenomenului infracţional este deosebit de importantă 
pentru atingerea obiectivelor stabilite în documentele ce reglementează 
responsabilităţile în domeniul siguranţei publice. 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a realizat o analiză privind priorităţile şi 
obiectivele de interes judeţean conţinute de documentele strategice privind 
siguranța comunității, întocmite la nivel local. De asemenea, a avut în vedere 
indicatorii minimali de performanţă pentru serviciul poliţienesc, precum şi 
bugetul şi dotarea Poliţiei şi a nevoilor de suplimentare a acestora din alte surse, 
cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente. 
Concluziile rezultate în urma analizei efectuate, precum şi în urma analizei pri-
vind situaţia operativă înregistrată în Judeţul Mureş în perioada ianuarie -
septembrie 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, evidenţiază 
următoarele: 
- Infracţionalitatea sesizată se menţine pe un trend descendent, înregistrându-se 
9.465 de infracţiuni (cu 361 mai puţine decât în 2016, reprezentând un procent 
de 3,67%); 
- Infracţionalitatea de natură judiciară: în anul 2017 s-au înregistrat 6.295 astfel 
de fapte infracţiuni (cu 179 mai puţine decât în 2016, reprezentând un procent 
de 2,76%); 
- În ceea ce priveşte infracţionalitatea stradală, acest tip de criminalitate a 
cunoscut un trend descendent, înregistrându -se cu 79 de fapte mai puţine decât 
în perioada similară a anului precedent (-16,99%); 
- Referitor la riscul rutier, numărul accidentelor grave a scăzut cu 9,13%, al 
persoanelor decedate cu 30%, iar al persoanelor rănite grav cu 10%; 
- În 9 luni 2017, au fost efectuate 26.630 de intervenţii la solicitări prin SNUAU 
112, iar la 79,36% dintre acestea Poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute.  
 
 

Scop: 

Scopul programului este eficientizarea sistemului de ordine şi siguranţă publică, 
printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile cetăţenilor şi ale 
comunităţii 
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Obiectivul: 
 
1.Eficientizarea activităţilor de cercetare criminalistică în scopul documentării 
şi probării activităţii infracţionale; 
2.Îmbunătăţirea capacității de prelucrare a mijloacelor materiale de probă, 
pentru a asigura administrarea probatoriului adecvat, în funcție de situație; 

Perioada de implementare:  

Programul urmează să se deruleze în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018; 
Locul de desfășurare a activităților: Județul Mureș; 
 
Parteneri: 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș; 
Consiliul Județean Mureș; 
 
Responsabilități : 
 
Consiliul Judeţean Mureş: 
- se va implica în asigurarea resurselor financiare pentru achiziţionarea 
materialelor şi echipamentelor; 
- se va implica, prin structurile de profil, în protejarea categoriilor de persoane 
cu grad ridicat de vulnerabilitate (în special minori); 
- va îmbunătăţi comunicarea dintre factorii administraţiei publice şi 
reprezentanţii poliţiei  prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa 
oricăreia dintre părţi, ori de câte ori situaţia o impune; 
 - va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetăţeanului. 
 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş: 
- se va implica în eficientizarea activităţilor desfăşurate pentru prevenirea și 
combaterea criminalităţii; 
- va asigura buna exploatare şi funcţionare a bunurilor achiziţionate în cadrul 
programului; 
- va acorda sprijin pentru acţiunile D.G.A.S.P.C. Mureş desfăşurate în interesul 
superior al copilului; 
- va colabora cu autorităţile publice, cu instituţiile ce au responsabilităţi în 
domeniul ordinii şi siguranţei publice şi le va acorda sprijin pentru prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale pe teritoriul judeţului, conform legii; 
- va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetăţeanului; 
 
Activități pentru implementarea obiectivelor: 
 
Având în vedere faptul că Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Mureş, aplică 
un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu Standardul European 
ISO 17025/2005 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de 
încercări şi etalonări”, cu scopul de a satisface atât cerinţele şi reglementările 
legale în vigoare, cât şi necesităţile şi cerinţele beneficiarilor, întreaga 
activitate a Serviciului Criminalistic (cercetarea la fața locului, activitățile de 
expertiză şi constatare criminalistică, precum şi administrarea bazelor de date 
criminalistice) este procedurată şi se realizează în conformitate cu standardele 
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de calitate naţionale şi internaţionale, declarate şi implementate,  precum şi a 
celorlalte documente recunoscute la nivel european de Reţeaua Europeană a 
Institutelor de Criminalistică (ENFSI). 
Unul dintre obiectivele specifice Serviciului Criminalistic îl constituie 
identificarea cât mai exactă și rapidă a autorilor care au comis infracțiuni. 
Astfel, având în vedere aportul adus de către lucrătorii criminaliști în cadrul 
procesului de investigare și probare a infracțiunilor, este necesară 
achiziționarea unor echipamente în vederea desfășurării în condiții optime a 
activităților de investigare tehnico-științifică a locului faptei, precum și pentru 
eficientizarea activităților de expertizare a probelor ridicate. 
Editarea și prelucrarea criminalistică a imaginilor digitale și a înregistrărilor 
video constituie un segment important de activitate la nivelul structurilor de 
criminalistică. Având în vedere numărul mare de situații în care la nivelul 
Serviciului Criminalistic sunt puse la dispoziție imagini digitale și înregistrări 
video surprinse de camere de supraveghere montate la diferite instituții sau 
spații publice și private, imagini şi înregistrări video care nu au calitatea 
necesară pentru exploatarea operativă a acestora, este necesară achiziționarea 
unor echipamente în vederea identificării persoanelor suspecte și a mijloacelor 
de transport utilizate la comiterea infracțiunilor.   
Astfel, solicitările de examinare a probelor foto - video vor fi efectuate cu 
celeritate, într-un timp mult mai scurt. Totodată, ulterior prelucrării şi analizei 
imaginilor digitale, semnalmentele persoanelor suspecte se pot verifica în 
bazele de date, fapt care conduce la identificarea cu operativitate a persoanei 
suspecte, precum şi verificarea plăcuţelor de înmatriculare a autoturismelor de 
către organele de urmărire penală în bazele de date accesabile acestora. 
Totodată, se va constata o creștere a numărului de dosare soluționate, precum 
și o mai bună eficienţa şi calitate a probelor de acest gen, furnizate atât 
organelor de urmărire penală, cât şi instanţelor de judecată. Menționăm faptul 
că la nivelul I.P.J. Mureș, astfel de echipamente nu sunt disponibile, 
prelucrarea imaginilor digitale și a înregistrărilor video efectuându-se cu 
programele standard conferite de sistemele de operare şi nu cu softuri 
specializate, fapt care duce de multe ori la exploatarea ineficientă a imaginilor 
digitale şi a înregistrărilor video.  
Examinarea documentelor, înscrisurilor, facturilor etc. se poate face cu 
ajutorul  unui computer în  vederea stabilirii autenticității, contrafacerii sau  
falsului documentelor. În scopul asigurării calității examinărilor efectuate în 
cadrul Serviciului Criminalistic, la nivelul cerințelor standardelor naționale și 
internaționale în domeniul criminalistic, este necesară achiziționarea unui 
astfel de echipament și a softului specializat destinat activităților specifice 
pentru examinarea, prelucrarea și stocarea imaginilor digitale, în scopul 
captării, examinării simultane și comparative  a imaginilor documentelor 
supuse examinării, respectiv: documente de identitate ale persoanelor și ale 
autovehiculelor implicate în săvârșirea de infracțiuni, facturi, chitanțe, 
documente ce însoțesc mărfurile, etc.  
Prin intermediul echipamentelor menționate mai sus se poate realiza 
examinarea în detaliu a documentelor în spectre de lumină cu lungimi de unde 
variabile, atât în spectrul vizibil U.V., cât și I.R., precum și examinarea 
microscopică comparativă, cu ajutorul cărora se pot stabili tehnicile de 
imprimare, elementele de siguranţă contrafăcute, îndepărtarea, adăugarea, 
suprapunerea scrisului, stabilirea scrisului îndepărtat sau acoperit, etc.  
La nivelul I.P.J. Mureș,  în prezent, nu există astfel de echipamente, fapt care 
conduce de multe ori fie la imposibilitatea realizării unor obiective ale 
rapoartelor de expertiză dispuse, fie la examinarea cu ajutorul metodelor 
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clasice, aspecte care influenţează eficienţa şi calitatea probelor furnizate, 
precum şi timpul de efectuare a acestora fiind mult mai lung. 

BUGETUL PROGRAMULUI 

Bugetul total al programului este de 358.500 lei, din care InspectoratuL de 
Poliție Județean Mureș va asigura 158.500 lei, iar a Consiliului Județean  Mureş 
este de 200.000 lei. Din bugetul de venituri și cheltuieli  al anului 2017 se va 
aloca pentru acest program suma de 18.000 lei, urmând ca diferența de 
182.000 lei să fie alocată în anul 2018, după cum urmează:                                                  

                                                                                                                 -lei- 

TOTAL NECESAR TOTAL
Contribuția I.P.J. 

Mureș 

Asigurat de C.J. 

Mureș

20.000

Imprimantă multifuncțională( C.J.M.) 12.000

Consumabile și întreținere(I.P.J.) 8.000

54.000

Soft AMPED FIVE pentru prelucrare imagini 

foto video. Mentenanța și service 

specializat(C.J.M.)

50.000

Curs de instruire, în regim propriu( I.P.J.) 4.000

8.000  

Stație grafică  pentru softul AMPED 

FIVE(C.J.M) 
6.000

Întreținere, service și piese de 

schimb(I.P.J.)
2.000

18.900

Aparate foto (complet cu blitz extern NIKON 

D5300)(I.P.J)
900

6 buc. card-uri suplimentare(C.J.M) 18.000

6.600

Camere video cu card-uri capacitate 64 GB    

-4 buc(I.P.J)
600

 carduri suplimentare- 6 buc. (C.J.M) 6.000

90.000

Echipament pentru examinarea 

documentelor Projectina, tip DOCUBOX HD                    

(Asigurarea condițiilor pentru instalarea și 

funcționarea echipamentului; Efectuarea 

expertizelor privind autenticitatea 

documentelor cu elemente de siguranţă, 

prin examinarea lor în scopul identificării 

falsurilor şi contrafacerilor)(C.J.M)

90.000

21.000

Stații de lucru PC  (6 buc)(I.P.J.) 3.000

Întreținere, service și piese de schimb 

(C.J.M)
18.000

130.000

Carburanți(I.P.J.) 130.000

10.000

Aparatură și materiale de informatică 

pentru prelucrarea probelor ridicate de la 

fața locului (I.P.J.)

10.000

TOTAL 358.500 158.500 200.000  
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Rezultate preconizate:  

1.Creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în Poliţie;  
2.Menţinerea indicelui volumului criminalităţii sub nivelul mediu înregistrat la 
nivel naţional; 
3.Intensificarea şi diversificarea activităţilor în domeniul prevenirii și 
combaterii criminalităţii; 
4.Creşterea nivelului de pregătire a personalului poliţiei şi a performanţei 
resursei umane. 
 

 


