ROMÂNIA
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
ALBA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, întrunită în şedinţă extraordinară de plen în data de 31
martie 2021;
Luând în dezbatere :
 Proiectul de hotărâre pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea
capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, înregistrat sub nr.
2/23.03.2021;
 Raportul de specialitate nr. 2/23 martie 2021 al Președintelui Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 44 alin. (1) și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 18 lit. a) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Proiectul pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, prezentat în Anexa –
parte integrantă a acestui proiect de hotărâre.
Art. 2. Se recomandă Consiliului Judeţean Alba, cuprinderea sumei de 751.005,00 lei – inclusiv TVA,
estimată prin Proiectul prezentat la art. 1, în bugetul iniţial pe anul 2021 al Judeţului Alba şi alocarea acestei sume,
printr-o convenţie de interes public judeţean încheiată între Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Alba, pentru dotarea acestei instituţii cu bunuri şi tehnică IT, în scopul creşterii capacităţii operaţionale la
nivelul structurilor sale şi a creşterii nivelului de siguranţă al cetăţenilor din judeţul Alba.
Prezenta hotărâre se comunică:
- Consiliului Judeţean Alba;
- Inspectoratului de Poliție Judeţean Alba.
Preşedinte,
Simone ALBANI - ROCCHETTI

Nr. 2
Alba Iulia, 31 martie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ......... voturi „pentru”.
Număr de membri ATOP Alba în funcţie: ........
Număr de membri ATOP Alba prezenţi: ........
Număr voturi împotrivă: .......
Abţineri de la vot: .......

ROMÂNIA
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
ALBA
Anexa
la Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
nr. 2 din 31 martie 2021

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA

Nr.

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

/____________

Nr. _________/____________

PROIECT
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE
CETĂŢENILOR ŞI
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A STRUCTURILOR
INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA

ARGUMENTE:
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat
permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice cele mai
eficiente forme şi modalități de realizare a acestui obiectiv.
I. În cursul anului 2021 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acțiunile pentru
creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menținerea sub control a fenomenului
infracțional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări realizarea reformelor instituţionale şi
intensificarea acţiunilor polițienești, în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali.
Având în vedere modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la nivelul
unităţii, cerința de securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără mijloacele tehnice
adecvate, în măsură să asigure o mai mare versatilitate în asigurarea managementul subunităţilor
teritoriale.
Dezvoltarea şi menținerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor structuri
teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si protecție, având în
vedere deținerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind gestionarea patrimoniului,
suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate.
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Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice, pentru
componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la nivelul tuturor
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la eficientizarea
serviciului poliţienesc.

Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi
îmbunătăţirea imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, care să sporească operativitatea
şi prin asigurarea unei intervenţii prompte la evenimentele semnalate. Se dorește achiziționarea unor
stații de lucru portabile performante (laptopuri I7/I5) care vor fi folosite inclusiv pentru realizarea
actelor procedurale la fața locului și transmiterea operativă a acestora, în format electronic,
procurorului de caz, precum și a unor echipamente foto-video (2 kit-uri aparate foto + obiectiv și o
cameră video) pentru fixare prin fotografiere a probelor/urmelor sau înregistrării activităților de
audiere, conform cerințelor din Codul de procedură penală.
Tot în scopul eficientizării activității este necesară achiziționarea unui distrugător de
documente automat, care are ca avantaj faptul că poate distruge automat cantități mari de hârtii (350
coli), care poate fi mototolită și nu se oprește defectează dacă acestea conțin agrafe sau capse. Cu
acest echipament pot fi distruse și carduri sau CD/DVD. De asemenea, aparatul poate fi blocat prin
intermediul unui cod.


În cadrul Serviciului de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba,
începând cu data de 15.09.2020, a fost înființat Compartimentul conductori câini, care are prevăzute
un număr de 3 funcții, toate fiind ocupate. La nivelul compartimentului există 4 câini cu următoarele
specializări: 3 sunt specializați pe patrulare/intervenție, iar unul este specializat pe detecție tutun.
Odată cu înființarea acestui compartiment s-au urmărit realizarea următoarelor rezultate:

creşterea capacității de menţinere a ordinii publice, prin suplimentarea
efectivelor cu patrule dotate cu câini de serviciu;

răspunsul operativ și deplasarea rapidă la evenimentele sesizate a câinilor
specializați în detectarea urmelor, obiectelor, persoanelor sau substanțelor;

creşterea numărului autorilor de infracțiuni prinși în flagrant și a bunurilor
identificate, care fac obiectul unor infracțiuni (stupefiante, explozivi, arme, muniții, obiecte corp delict
etc.);

identificarea cu operativitate a persoanelor dispărute sau urmărite (minori
dispăruți, urmăriți care fug/se ascund, infractori fugiți de sub escortă sau evadați, persoane ce nu
opresc la semnalul polițiștilor și fug etc.)
 reducerea numărului de ultraje comise asupra poliţiştilor;

creşterea gradului de siguranţă şi a nivelului de încredere a populaţiei în
structurile poliţiei, prin exploatarea potențialului vector de imagine reprezentat de câinii de serviciu.
Competența teritorială pentru realizarea atribuțiilor este întreg teritoriul județului Alba.
În momentul de față transportul câinilor de serviciu pentru executarea misiunilor ordonate sau
dispuse pe raza județului se execută anevoios cu un mijloc de transport marca Volkswagen Transporter
an fabricație 2000, acesta nefiind special destinat pentru astfel de misiuni, polițiștii asumându-și un
risc major transportând câinii în afara cadrului normat.
Au fost nenumărate situații în care cuplurile canine constituite nu au mai putut participa la
misiunile planificate, datorită defecțiunilor majore ale acestui autovehicul repartizat. În prezent
datorită uzurii morale și fizice ale acestui autovehicul în interior pătrunde miros de combustibil și
noxe, ceea ce dăunează și afectează capacitățile câinilor de serviciu.
Deoarece activitatea zilnică a acestui compartiment presupune deplasarea la subunitățile din
întregul județ, împreună cu câinii din dotare, conform competenței teritoriale, este imperios necesara
achiziționarea un autovehicul special amenajat pentru transportul câinilor de serviciu, întrucât,
conform art. 79 din instrucțiunile 636 din 09.05.2005 transportul câinilor de serviciu se efectuează
,,cu mijloace de transport special amenajate, prevăzute cu spații delimitate prin grilaj și sisteme de
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climatizare și protecție a animalului împotriva curenților puternici de aer și mirosurilor iritante sau
toxice, precum și împotriva zgomotelor puternice”, iar prezentul autovehicul nu respectă aceste norme,
este foarte vechi și are un grad de uzură pronunțat.

În aceeași rezoluție, am constatat la înființarea acestei structuri, că la nivelul imobilelor
folosite de către IPJ Alba nu a fost identificat vreun spațiu care să poată fi folosit pentru nevoile
specifice ale acestei structuri, respectiv să fie o locație adiacentă padocului pentru câini și să poată fi
folosită și ca și vestiar.
În realizarea obiectivelor generale şi specifice prevăzute de programele şi planurile strategice
ale Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, pe anul 2020, se
înscriu şi eforturile susținute pentru asigurarea dotărilor destinate asigurării condițiilor normale de
muncă, pentru personalul care își desfășoară activitatea în spațiile folosite/administrate de către
unitățile/structurile de poliție subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Astfel considerăm necesară achiziționarea unui container metalic, care să fie echipat conform
nevoilor specifice, respectiv cu grup sanitar, duș și mobilier tip vestiar, aer condiționat.
Avantajul acestui tip de dotare este montarea rapidă, racordarea simplă la utilități, posibilitatea
amplasării acestuia în apropierea padocului pentru câini și posibilitatea mutării facile a acestuia în
situaţia relocării padocurilor de câini.

În cadrul Serviciului Criminalistic din I.P.J. Alba funcționează Biroul de Investigare
Tehnica - Științifică a Locului Faptei, structură specializată care acționează împreună cu celelalte
structuri operative pe raza de competență teritorială a Poliției Municipiului Alba Iulia cu cele două
secții de poliție rurală arondate (Galda de Jos și Vințu de Jos), orașele Teiuș și Zlatna, precum și
comuna Almașu Mare. La evenimentele mai importante, cu pericol social ridicat (omoruri, alte
infracțiuni de mare violență, tâlhării, violuri cu autori necunoscuți, furturi cu prejudicii însemnate și
moduri de operare deosebite, explozii, accidente aviatice, accidente rutiere cu victime multiple etc.)
specialiștii și tehnicienii criminaliști din cadrul Biroului I.T.Ș.L.F. de la reședința Inspectoratului de
Poliție Județean Alba se deplasează cu operativitate pe întreg teritoriul județului Alba pentru
activitățile criminalistice de cercetare la fața locului sau alte activități specifice (acțiuni, razii,
experimente judiciare, conduceri în teren, reconstituiri, video filmări, percheziții etc).
Astfel, în cursul anului 2020, Biroul de Investigare Tehnico - Științifică a Locului
Faptei de la reședință a înregistrat un număr de 915 deplasări în teren.
În activităţile curente privind cercetarea la faţa locului, în ultima perioadă întâmpinăm
probleme pe linie de mobilitate, mai exact în deplasarea cu operativitate și în condiții de siguranță la
evenimentele mai importante unde este necesară prezența unui autolaborator criminalistic (autovehicul
dotat cu mai multe truse și echipamente pentru prelevarea diferitelor categorii de urme criminalistice,
diverse tipuri de ambalaje, instrumente de măsurare, localizare și etichetare (marcare/numerotare),
surse de iluminare pe timp de noapte, precum și un generator de curent electric, fiind astfel un punct de
lucru criminalistic la fața locului), cele două autolaboratoare criminalistice din dotare fiind învechite și
cu un grad de uzură pronunțat, după cum urmează:
- Un Mercedes Sprinter, supraînălţat, 4 x 4 (an de fabricaţie 2001) care datorită uzurii
pronunţate este aproape tot timpul în service, ultima dată intrând în reparaţie în luna octombrie 2019,
fiind reintrodus în uz în data de 22.06.2020, ocazie cu care am constatat că acumulatorul s-a descărcat
şi trebuie schimbat, unele zone ale tăblăriei fiind afectate de rugină.
- Un Mercedes Vito 4 x 4 (an de fabricaţie 2008), ultima dată intrând în reparaţie în data
de 02.12.2020 și ieșind în data de 23.12.2020, costul reviziei tehnice fiind de 9800 lei, costuri de
întreținere din ce în ce mai mari datorate vechimii și uzurii.
Astfel se dorește înzestrarea Serviciului Criminalistic cu un autoturism de teren, marca Dacia,
model Duster 4 x 4 , diesel, cu cutie manuală, prevăzut (dotat) de către producător, în partea din spate
(spațiul destinat bagajelor) cu compartimente, rafturi, plasă de protecție și chingi care să permită
fixarea diferitelor truse și echipamente în vederea transportului acestora în condiții optime care să
faciliteze deplasarea cu operativitate și în condiții de siguranță la evenimentele mai importante unde
este necesară prezența unui autolaborator criminalistic, în special în locații situate în locuri izolate sau
unde accesul de face pe drumuri neamenajate sau în afara drumurilor/traseelor rutiere.
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 La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba este necesară dotarea cu un
echipament de tip container comunicaţii – shelter (cu dimensiunile 6000x2500x2450), pentru a putea
reloca echipamentele din nodul de comunicaţii și centrala telefonică a IPJ într-un spaţiu adecvat,
compact, în care să poată fi implementate cu succes toate măsurile de securitate și generarea de spații
noi în clădirea inspectoratului, având în vedere noile structuri de poliție create la nivelul
inspectoratului.
Cerințele operaționale care fundamentează necesitatea achiziției:
În prezent echipamentele de comunicaţii CORE-RCVD, respectiv centrala telefonică, sunt
instalate în două camere tehnice diferite, din clădirea inspectoratului, care prezintă vulnerabilități cu
privire la electroalimentare, protecţia la incendiu, sistemului de aer condiţionat și controlul accesului.
Echipamentul care va fi achiziționat va asigura următoarele cerinţe operaţionale:
o
Spaţiu util de 15 mp;
o
Circuit de electroalimentare;
o
Circuite electrice distincte pentru toţi consumatorii deserviți;
o
Jgheaburi organizare cabluri;
o
Sistem aer condiţionat si încălzire;
o
Sistem de protecţie, antiefracţie, antiincendiu și control acces;
o
Podea antistatică conectată la împământare;
 Sonometrele sunt instrumente de măsurare a nivelului presiunii acustice(sunete pure
sau sunete complexe, zgomote), acestea fiind necesare desfășurării activităților specifice muncii de
poliție întrucât în ultima perioadă se observă o creștere semnificativă a numărului conducătorilor auto
/ motocicliștilor indisciplinați care circulă pe drumurile publice de pe raza județului nostru, cu
preponderență pe principalele artere urbane, aceștia turând excesiv și ostentativ motoarele, creând
astfel un disconfort major în rândul persoanelor care locuiesc în zonele respective, aceștia fiind
conștienți că în momentul de față organele de poliție care veghează la buna desfășurare a traficului
rutier și menținerea climatului de ordine și liniște publică, nu dețin instrumentele necesare constatării
și ulterior sancționării unor astfel de contravenții.
 Totodată, având în vedere că atât la nivel național cât și la nivelul județului nostru,
viteza excesivă este cauza principală a producerii accidentelor rutiere, Pistoale laser Trucam și
Trucam II sunt cele mai importante instrumente mobile pentru îmbunătățirea siguranței traficului
rutier, dar și a ordinii publice, acestea având în componență radare laser compacte de ultimă generație
dotate cu cameră video HD de înaltă fidelitate și un laser integrat, fiind cel mai performant aparat de
măsurare a vitezei, acesta poate detecta de la distanță marca mașinii, plăcuța de înmatriculare și
trăsăturile faciale ale șoferilor.
Combinația de tehnologie de înaltă precizie, de detectare a vitezei și înregistrare video, face
din acest dispozitiv o soluție revoluționară și cuprinzătoare pentru agenții și ofițerii de poliție
responsabili pentru siguranța rutieră.
 Tint meter este un aparat utilizat pentru măsurarea transparenței foliei aplicate pe
geamurile autovehiculelor, acesta fiind util pentru determinarea opacității foliilor sau tratamentelor
chimice de pe parbrize, luneta sau geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât
din interior, cât și din exterior.
 Bola Wrap „Cătușe de la distanță” reprezintă un instrument care și-a dovedit
eficacitatea în rândul unităților de poliție din alte state evoluate, acesta fiind folosit pentru
imobilizarea inofensivă a persoanelor agresive, bolnavi psihici periculoși, infractori periculoși.
Instrumentul Bola Wrap poate fi asimilat cu o „armă” și se bazează pe bolero-ul argentinian
de tip lazo, acesta fiind conceput în scopul de a reține persoane de la distanță, fără a le cauza vătămări,
acesta descărcându-se ca o ancoră pentru a înfășura picioarele sau brațele subiectului la un interval
eficient de 10-25 metri.
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Ne-am propus ca, în anul 2021, să continuăm reformele instituţionale, în interesul cetăţenilor şi
vom acționa, cu prioritate, pentru:
- creşterea gradului de siguranţă publică a cetățeanului prin prezența activă, în stradă, a
poliţiştilor.
- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor;
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă;
- apărarea integrității proprietăţii publice şi private;
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupție;
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă “112” şi reducerea timpilor de intervenție;
- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului;
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă;
În general, eficiența acţiunilor desfăşurate este condiționată de realizarea unor parteneriate,
care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o participare activă a tuturor
factorilor responsabili.
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru profesioniștii
implicați în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de beneficiari ai serviciilor
oferite de instituțiile statului.
În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătățirii serviciilor publice de
interes local privind ordinea şi siguranța publică şi situațiile de urgenţă.
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziționarea de autovehicule,
tehnică IT, echipamente foto-video și containere, echipamente si tehnica specifica rutiera (sonometre,
pistoale laser, tint meter, Bolo).
SCOP:
1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacității operaționale la nivelul
structurilor inspectoratului.
2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetățeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracțional.
3. Asigurarea transparenței modului de intervenție al polițiștilor la evenimentele.

OBIECTIVE:
1. Eliminarea unor neconformități şi neajunsuri privind dotarea logistică, astfel încât să se
realizeze creşterea calităţii şi eficienței activităţilor polițienești.
ACTIVITĂŢI:
1. Achiziționarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică a următoarelor bunuri materiale:
a. Stație de lucru portabilă tip I (laptop)
b. Stație de lucru portabilă tip II (laptop)
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicații (shelter)
Autovehicul transport câini de serviciu
Autovehicul de teren (4x4)
Kit Cameră video –;
Kit aparat foto –
Distrugător profesional de documente
Sonometru 2245 Exhaust Noise
Pistol Laser –TruCAM2
Tint meter
Bolo

BENEFICIARII:
Beneficiari direcți ai proiectului:
 Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
 Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului
Beneficiari indirecți:
 Cetățenii
 Societatea civilă
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI






Conducerea inspectoratului
Serviciul Cabinet
Serviciul Logistic
Serviciul Rutier
Serviciul Comunicații și Informatică

GRUP ŢINTĂ


Cetățenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi operativitate
crescută.

PARTENERI



Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

LOC DE IMPLEMENTARE: Județul Alba
REZULTATE AŞTEPTATE:



Creşterea dotării cu autovehicule și tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi
eficienței activităţilor polițienești.
Scăderea numărului de ultraje asupra polițiștilor
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INDICATORI DE EVALUARE:

CANTITATIVI:



Numărul de documente procesate.
Numărul de analize proiectate.

CALITATIVI:



Creşterea eficienței activităţilor polițienești.
Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA
Şeful inspectoratului
Comisar șef de poliţie
DOGARU FLORIN CONSTANTIN
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CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA
Preşedinte
ION DUMITREL

ANEXA 1:

BUGET ESTIMATIV
lei
Echipamente IT&C
Statie de lucru portabilă tip I
(laptop I7)
Statie de lucru portabilă tip II
(laptop I5)
Container metalic (tip vestiar)
Container metalic de comunicații (shelter)
Autovehicul transport câini de serviciu
Autovehicul de teren 4x4
Kit Cameră video
Kit aparat foto
Distrugător documente
Sonometru 2245 Exhaust Noise
Pistol Laser-TruCAM2
Tint meter
Bolo

UM

Cantitate

Preț/Buc cu
TVA

Valoare

buc

8

4800

38400

buc

32

3500

112000

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
2
3
3
2
5
3

46000
70000
87000
110000
2700
3000
4000
29750
72590
1159.2
8893

46000
70000
87000
110000
2700
6000
12000
89250
145180
5796
26679

Total

751.005
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ANEXA 2
SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL
INSPECTORATULUI ÎN ANUL 2020
În anul 2020 au fost înregistrate cu 15 % mai puține infracțiuni decât în 2019. A scăzut numărul
furturilor și a crescut siguranța stradală. Au fost înregistrate mai puţine accidente de circulație.
În anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea gradului de
siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă, dedicate
îndeplinirii acestui obiectiv.
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 10 proiecte și
campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite segmente ale
criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2020, la
nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 15 % mai puține
sesizări de infracţiuni decât în anul 2019. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 21 %,
infracţionalitatea economică a crescut cu 3 %, iar cea de altă natură a scăzut cu 7,8 % .
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 54% din totalul
infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 35% şi infracţionalitatea
economico – financiară cu 10,8 %.
În funcţie de mediul în care au fost comise, se constată că din totalul infracţiunilor sesizate, 63,7% au
fost înregistrate în mediul urban, indicator care a scăzut faţă de anul 2019 cu 17,4% iar 36,3% au fost
înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2019 cu 9,7 % ).
Criminalitatea stradală: În anul 2020 au fost înregistrate cu 25,4% mai puține infracțiuni stradale față
de anul 2019, Din totalul acestora, 91 % sunt infracţiuni de furt, 22 % dintre acestea fiind furturi din
auto, iar 17 % sunt furturi din buzunare.
În anul 2020, poliţiştii au descoperit în flagrant delict 1.146 de infracţiuni.
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe linia
menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul şedinţelor
săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de Jandarmi.
Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de jandarmi
şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală.
Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de 116
polițiști și 21 de jandarmi.
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Pe parcursul anului 2020, au fost puse în aplicare 1.319 planuri de acțiune pentru prevenirea
răspândirii infecției cu virusul SARS-COV2, în cooperare cu structurile MAI precum și alte instituții
abilitate.
Siguranţa în şcoli: În anul 2020, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în unităţile de
învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului
de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în
zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba.
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar este în scădere, respectiv de la 18 infracțiuni în cursul
anului 2019 la 7 infracțiuni în cursul anului 2020.
Criminalitatea contra patrimoniului : A scăzut cu 15 % faţă de anul 2019 și reprezintă 75,8% din
totalul infracțiunilor judiciare. Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii,
reprezintă 47%, procent care a scăzut cu 15% față de anul 2019.
Protejarea patrimoniului cultural naţional: În dosarele proprii au fost recuperate și indisponibilizate
317 bunuri culturale care aparțin Patrimoniului Cultural Național, marea lor majoritate artefacte
arheologice: monede (romane, dacice și medievale) fibule, arme, unelte, podoabe, statuete vase
ceramice, tablouri etc. ). Categoria Tezaur și Fond.
În urma efectuării de investigații au fost identificată o monedă medievală din aur DUCAT, descoperită
de un detectorist. Moneda a fost recuperată și predată Muzeului Unirii din Alba Iulia.
În cadrul acțiunii Pandora V, au fost identificate, pe platformele unor case de licitații, 24 bunuri de
provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de cult), date în urmărire, solicitate prin C.R.I.
pentru indisponibilizare, recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.)
Au fost confiscate două detectoare de metale deținute ilegal.
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: În anul 2020, în urma activităţilor şi
acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 319 dosare penale, au fost aplicate 520 de sancţiuni
contravenţionale şi a fost confiscată cantitatea de 3.814 metri cubi de material lemnos.
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 28 de infracţiuni și au fost
aplicate 192 de sancţiuni contravenţionale.
Urmărire şi extrădare: În anul 2020, s-a dispus măsura urmăririi naţionale faţă de 142 persoane și
internațională față de 16 persoane, iar în urma activităţilor specifice efectuate s-a reuşit identificarea a
134 de persoane aflate în urmărire.
În aceeași perioadă au fost înregistrate 127 de mandate şi sentinţe penale și au fost soluţionate 115.
Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 84 de
infracţiuni, iar pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 23 de fapte prevăzute de Legea
407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;
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Au fost ridicate în vederea confiscării 30 de arme, 500 kg carne vânat, 39,7 tone îngrășăminte chimice
și 404 kilograme articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un autoturism.
Au fost emise 50 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor.
Criminalitatea economico – financiară: În 2020 au fost constatate 514 infracţiuni de natură
economico-financiară și au fost luate 26 de măsuri preventive.
În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 226 de
infracţiuni de înșelăciune.
În cursul anului 2020, s-au organizat 18 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile, silvic,
construcții, protecția mediului, sănătate, proprietate intelectuală, asigurări și prestări servicii cu scopul
final de evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune.
Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 23 de județe (Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Timiș,
Caras Severin, Harghita, Hunedoara, Iași, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu, București, Botoșani,
Suceava, Vaslui, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Gorj),
Pentru documentarea activității infracționale a persoanelor vizate de anchete, au fost efectuate 177 de
percheziții, iar în urma anchetelor desfăşurate au fost reținute 26 de persoane.
Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier,
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în
vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.
În anul 2020 s-a reușit reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 17 %, faţă de anul
2019, a persoanelor rănite grav cu 22% și a persoanelor rănite ușor cu 53%.
În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat un număr de 636 de infracțiuni la regimul
rutier, cele mai multe (189) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate
de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere cu permisul suspendat.
De asemenea au fost aplicate un număr de 35.470 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe
(15.745) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 280 celor care au depăşit viteza cu
peste 50 km/h.
Au fost reţinute, în vederea suspendării, 2.055 de permise de conducere şi au fost retrase 1243 de
certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau
lipsa RCA.
Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la condițiile
de drum, indisciplina pietonală și neacordarea de prioritate.
Apeluri de urgenţă 112: În anul 2020, au fost înregistrate 21.605 apeluri de urgenţă, din care 58,7%
au fost în mediul urban, iar 41,3 % în mediul rural.
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