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Anexa nr.1 

 

 

PROGRAM DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN             
”SIGURANȚA CETĂȚEANULUI - PARTENERIAT IN SLUJBA  
COMUNITĂȚII” 

 

CADRU GENERAL  
 
Siguranța comunității mureșene este misiunea comună a mai multor 
instituții, care, alături și cu susținerea autorităților locale/județene, își 
unesc și sincronizează eforturile în vederea asigurării și consolidării 
sentimentului de siguranță a cetățeanului. 
Abordarea integrată este deosebit de importantă pentru atingerea 
obiectivelor stabilite în domeniul siguranței publice. 
În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, care 
a avut în vedere indicatorii minimali de performanță pentru creșterea 
capacității operaționale, a rezultat nevoia de conjugare a eforturilor în 
sectorul ordinii și siguranței publice, prin alocarea unor resurse financiare în 
vederea achiziționării unor bunuri materiale. 
 
SCOP 
Eficientizarea sistemului de ordine și siguranță publică, printr-o abordare 
proactivă, orientată către nevoile cetățenilor și ale comunității. 
 
OBIECTIVE 
Optimizarea calității în executarea misiunilor de ordine și siguranță publică 
de către efectivele din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș; 
Creșterea capacității operaționale și a performanței structurilor de 
intervenție antiteroristă și acțiuni speciale; 
Îmbunătățirea capacității de prelucrare și prelucrare a mijloacelor 
materiale de probă. 
 

                               PERIOADA DE DERULARE: mai – noiembrie 2019  
 

                    LOCUL DE DERULARE: Județul Mureș 
 
                    PARTENERI: 
                    Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș; 

                               Consiliul Județean Mureș. 
 
RESPONSABILITĂȚI: 
Consiliul Județean Mureș 
Se va implica în asigurarea resurselor financiare pentru achiziționarea 
bunurilor materiale, conform Anexei; 
Va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetățeanului. 
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Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș: 
 
Va asigura sprijin financiar pentru implementarea programului în valoare 
totală de 1.500 lei: 
Se va implica în eficientizarea activităților desfășurate pe linie de ordine și 
siguranță publică; 
Va asigura exploatarea în condiții corespunzătoare a bunurilor material 
achiziționate în cadrul programului; 
Va colabora cu autoritățile publice, cu instituțiile cu responsabulități în 
domeniul ordinii și siguranței publice pentru prevenirea și combaterea 
faptelor antisiciale pe teritoriul județului; 
Va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetățeanului. 
 

                                ACTIVITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR 
 

Probarea unor fapte antisociale prin identificarea cu operativitate a 
persoanelor sau obiectelor în urma valorificării, exploatării, reconstituirii 
imaginilor înregistrate și stocate pe timpul executării misiunilor specifice; 
Creșterea calității probelor furnizate organelor judiciare prin intermediul 
fotografiilor/filmărilor; 
Creșterea calității actului de comandă prin posibilitatea accesării și 
urmăririi on-line a activității operatorilor din cadrul structurilor de 
intervenție antiteroristă și acțiuni speciale. 
 
BUGETUL PROGRAMULUI: 
 
 

TOTAL NECESAR TOTAL 
CONTRIBUȚIA 

IJP MUREȘ 
(LEI) 

ASIGURAT DE 
CJ MUREȘ 

(LEI) 
    

Obiectivul 1 

Camere de filmat tip badycam, 
model First VU-HD 

8 cpl. - 40.000  

Camere de filmat tip badycam, 
model First D-Eye 

40 cpl. - 60.000  

Acumulatorii necesari în procesul 
de mentenanță 

- 1.500  

TOTAL OBIECTIV 48 cpl. 1.500 100.000 

 
 

                        REZULTATE PRECONIZATE 
 

Creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în Jandarmeria Română; 
Creșterea calității activității de prevenire și combatere a faptelor 
antisociale. 

 


