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Anexa nr.1 

 

PROGRAM DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN             
”PARTENERIAT INTERINSTITUȚIONAL PENTRU SIGURANȚA 
COMUNITĂȚII - 2019” 

 

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     
privind situaţia operativă înregistrată în Judeţul Mureş în anul 2018, comparativ 
cu anul 2017, evidenţiază următoarele: 

- Infracţionalitatea sesizată se menţine pe un trend descendent, înregistrându-se 
cu 220 de infracţiuni mai puține în anul 2018, decât în anul 2017,  adică o 
scădere de 1,75%; 

- Infracţionalitatea de natură judiciară înregistrează o creștere de 2,12% , 
înregistrându – se cu 178 fapte mai multe în anul 2018 față de anul 2017; 

- În ceea ce priveşte infracţionalitatea stradală, acest tip de criminalitate a 
cunoscut un trend ascendent, înregistrându - se cu 131 de fapte mai multe decât 
în anul precedent, adică o creștere de 25,69%; 

- În ceea ce privește riscul rutier, numărul accidentelor grave a crescut cu 4,29%, 
al persoanelor decedate cu 47,73%, iar al persoanelor rănite grav s - a menținut 
la același nivel cu anul 2017; 

- În urma solicitărilor prin Sistemul Național Unic al Apelului de Urgență 112 au 
fost efectuate un număr de 17.668 de intervenți, din care 9.649 în mediul urban, 
respectiv 8.379 în mediu rural.  
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Scop: 

Scopul programului este eficientizarea sistemului de ordine şi siguranţă publică, 
printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile cetăţenilor şi ale 
comunităţii. 

Obiective: 
 
1.Eficientizarea activităţilor de analiză statistică în scopul documentării 
locurilor și zonelor cu potențial  criminogen; 
2. Optimizarea resurselor implicate în desfășurarea acțiunilor de combatere a 
infracționalității;  
3.Îmbunătăţirea capacității de acțiune a polițiștilor din structurile operative, 
prin orientarea activităților polițienești în funcție de concluziile rezultate din 
analiza situației operative; 

4. Menținerea operativiții în intervenția la evenimentele sesizate. 

Perioada de implementare:  

Programul urmează să se deruleze în perioada mai – decembrie 2019; 
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 
echipamentelor și dispozitivelor; 
- 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: 
- va asigura sprijin financiar pentru implementarea programului; 
- 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. 
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Activități pentru implementarea obiectivelor: 
Justificarea pentru dotarea cu echipamente I.T. 
 
Situațiile statistice sunt principalele date în baza cărora se realizează analizele 
tactice, care fundamentează modul de organizare al dispozitivelor de 
menținere a ordinii și liniștii publice. Prezența polițiștilor în stradă, precum și 
activitățile de patrulare în scopul prevenirii comiterii unor fapte antisociale, 
trebuie să fie fundamentate și optimizate, având în vedere și deficitul de 
personal existent, iar intervenția la evenimentele sesizate trebuie să se 
realizeze în cel mai scurt timp, cu maximă operativitate. 

Stațiile de lucru cu monitor cu monitor și UPS sunt necesare centralizării și 
prelucrării datelor statistice, fără care nu pot fi întocmite analizele 
tactice.Modelul de poliție  construit  în jurul evaluării și gestionării riscului 
servește drept ghid de operațiuni; poliția bazată pe informații ce provin din 
instrumentele ce analizează datele statistice disponibile, este o poliție mai 
eficientă, ceea ce constituie un obiectiv comun al tuturor instituțiilor cu 
atribuții în ceea ce privește siguranța comunității. Un aspect deosebit de 
important este reprezentat de faptul că structurile care realizează colectarea 
și centralizarea datelor statistice( preluarea automată a datelor de cazier 
judiciar, statistică judiciară și evidență corpuri delicte) își desfășoară 
activitatea în cadrul Polițiilor municipale și orășenești ( structuri și/sau polițiști 
cu atribuții pe această linie), iar stațiile de lucru aflate în dotarea lor sunt 
depășite din punct de vedere moral și fizic. 

De asemenea, polițiștii din proximitate – structura specializată a poliției care 
menține contactul direct cu comunitatea, potrivit rolului și misiunilor pe care 
le îndeplinesc, desfășoară activitățile specifice utilizând oportunitățile oferite 
de tehnica de calcul( evidențele pe linia cunoașterii populației, eventualele 
proiecte de security – markeing, campaniile de prevenire a infracționalității, 
utilizarea bazelor de date în scopul soluționării sesizărilor și cererilor 
cetățenilor, etc). 

Caracterul continuu al serviciului polițienesc și implicit al activităților 
organizate și desfășurate nu poate fi întrerupt. Există situații în care urgența 
misiunilor efectuate ori caracterul urgent al solicitărilor cetățenilor pentru 
soluționarea unor evenimente impun intervenția imediată, fără să se poată lua 
în calcul întreruperea furnizării erergiei electrice, fapt pentru care se impune 
ca stațiile de lucru să fie dotate cu UPS. 

În cazul stațiilor de lucru s – au luat în calcul pentru stabilirea necesarului, 
liniile de muncă având ca obiect statistica și evidența operativă aflate la 
nivelul fiecărei poliții orășenești și municipale cu câte o unitate(11 unități), 
precum și compartimentul din cadrul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și 
Evidență Operativă de la reședința Inspectoratului cu două stații. S – au mai 
luat în calcul cu câte o stație de lucru pe liniile de muncă ce desfășoară 
activități specifice poliției de proximitate de la nivelul polițiilor orășenești iar 
cu câte două stații compartimentele de proximitate din cadrul polițiilor 
municipale. De asemenea, a fost luat în calcul și coordonatorul activităților 
polițiștilor de proximitate de la nivelul Serviciului Ordine Publică cu o stație de 
lucru precum și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității cu două 
stații de lucru( 31 stații de lucru). 

În ceea ce privește videoproiectoarele și ecranele de proiecție, utilitatea 
acestora este justificată având în vedere necesitatea prezentării analizelor 
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tactice, în conținutul cărora sunt inserate hărțile zonelor  de interes operativ, 
cu materializarea locurilor predilectede comitere a unor fapte antisociale 
precum și zonele criminogene.  

De asemenea, sunt utile pentru a putea fi prezentate personalului din 
structurile operative anumite fotografii ale persoanelor și/sau bunurilor 
urmărite în temeiul legii, fapt pentru care se impune ca acestea să permită o 
foarte bună calitate a imaginilor proiectate, fără să introducă distorsionări; 
având în vedere aceste precizări, este absolut necesară achiziționarea unor 
astfel de echipamente, la un nivel calitativ cât mai bun. 

Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității desfășoară activități în 
cadrul unor campanii ce vizează prevenirea infracționalității, utilizând de cele 
mai multe ori materiale video și prezentări powet point, al cărui scop este 
tocmai conștientizarea importanței adoptării unei conduite antiinfracționale și 
antivictimale în comunitate de către membrii acesteia. 

Stațiile de lucru portabile permit instalarea și utilizarea acestora în diferite 
locuri unde se organizează ședințele de instruire a personalului din cadrul 
structurilor operative, ocazie cu care le pot fi prezentate diferite materiale de 
informare, în scopul orientării și prioritizării misiunilor operative. Utilizarea 
acestora ( cu sau fără utilizarea videoproiectoarelor și a ecranelor de proiecție) 
sunt absolut necesare în condițiile în care pregătirea misiunilor operartive se 
realizează în diferite sedii de poliție unde nu există alte mijloace tehnice 
pentru realizarea în condiții optime a acestor activități. De asemenea, de cele 
mai multe ori nu există posibilitatea tehnică a utilizării unor mijloace ce permit 
conexiunea la internet, ori conexiunea de tip wiereless cu alte mijloce tehnice, 
fapt pentru care stațiile de lucru portabile sunt deosebit de utile în condițiile 
în care permit încărcare și utilizarea anumitor baze de date absolut necesare 
îndeplinirii unor misiuni specifice, în diferite locuri. 

 
Bugetul programului 

Bugetul total al programului este de 250.000 lei, din care Inspectoratul de 
Poliție Județean Mureș va asigura 100.000 lei, iar Consiliul Județean  Mureş  
suma de 150.000 lei. Această sumă se va aloca din bugetul de venituri și 
cheltuieli  al anului 2019, după cum urmează:                                                  

                                                                                                                 -lei- 

TOTAL NECESAR ( OBIECTIVUL) TOTAL

Asigurat de 

I.P.J Mureș 

(lei)

Asigurat de 

C.J. Mureș 

(lei)

Stații de lucru cu monitor și UPS - 31 buc (aprox.3458 lei/buc) 107.200 - 107.200

Videoproiectoare soluție busines - 2 buc (aprox.4000 lei/buc) 8.000 - 8.000

Ecrane de proiecție cu suport (stativ) - cu dimensiunea minimă de 

200x200 cm - 2 buc (900 lei/buc) 1.800 1.800

Stații de lucru portabile - 5 buc (2.300 lei/ buc) 11.500 - 11.500

Multifuncționale color - 5 buc (4.300 lei/buc) 21.500 - 21.500

Carburant (pentru asigurarea mobilității și a intervenției la 

evenimente) 100.000 100.000 -

TOTAL 250.000 100.000 150.000
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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. Menținerea operativității în intervenția la evenimentele sesizate; 
 


