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R O M A N I A      MINISTERUL INTERNELOR  
JUDETUL NEAMŢ     ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
CONSILIUL LOCAL ROMAN   INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
       JUDEŢEAN  NEAMŢ   
Nr._______/________    Nr._________/_________ 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 
 
 

      PREAMBUL  
       Având in vedere: 
- necesitatea îndeplinirii obiectivelor Strategiei de modernizare a Poliţiei Române în domeniul 
creşterii fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere pe drumurile publice prin reducerea nivelului 
victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie rutieră, precum şi prin euroconformizarea 
structurii, atribuţiilor şi a modului de acţiune al Poliţiei Rutiere, 
- necesitatea abordării integrate a problematicii siguranţei rutiere şi a respectării legislaţiei în 
domeniu prin iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni şi programe corelate raţional şi coerent cu 
măsuri specifice domeniului circulaţiei rutiere; 
- dreptul fiecărui cetăţean de a beneficia de un trafic rutier mai sigur şi obligaţia corelativă a 
autorităţilor publice de a crea cadrul necesar exercitării acestui drept 
 
Între:  

Consiliul Local Roman cu sediul în Roman, Piaţa Roman-Vodă,  reprezentată legal prin 
Primar, Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu 

 şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, cu sediul în mun. Piatra Neamţ, reprezentat de 

Comisar de Poliţie________ 
 
a intervenit prezentul protocol: 
 

1. OBIECTUL PROTOCOLULUI:  
   Obiectul protocolului îl constituie promovarea realizării unui sistem de înregistare şi urmărire a 
traficului rutier în vederea depistării depăşirilor limitelor de viteză legală ale participanţilor la 
trafic care circulă pe drumurile publice aflate pe raza Municipiului Roman. 
Acest sistem certificat şi omologat conform prevederilor legale în vigoare, va măsura viteza 
autovehiculelor, va fotografia autovehiculele care depăşesc limitele legale de viteză, va întocmi în 
mod automat documente de înştiinţare, cereri de identificare etc. şi va crea baze de date pentru 
urmărirea evenimentelor. 
1.1. Componentele sistemului  
       Principalele componente ale sistemului sunt: 
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1. cinemometre   
2. server-ul central  
3. staţii agent  
4. imprimanta, maşina de împlicuit  

 
1.2.   Principiul de funcţionare al sistemului  
      Cinemometrul  va fi amplasat pe arterele rutiere, în afara părţii carosabile, în punctele stabilite 
de comun acord cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi va detecta evenimentele rutiere, le va stoca 
si/sau le va transmite, prin intermediul unei reţele de date, către un server central. Server-ul central 
are acces la baza de date a IPJ privind evidenţa deţinătorilor de autovehicule şi evidenţa 
posesorilor de permise, prin intermediul căreia se identifică proprietarul autovehiculului în funcţie 
de numărul de înmatriculare. Toate datele sunt transmise către staţiile agent prin intermediul cărora 
agenţii verifică corectitudinea informaţiilor, întocmesc înştiinţări, procese verbale etc.. 
Documentele întocmite sunt apoi listate şi împlicuite. 
 
2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

2.1. Obligaţiile Consiliului Local Roman: 
 

2.1.1 2.1.2 Să sprijine realizarea unor proiecte similare.  
2.1.3 Să sprijine obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie. 
 

     2.2. Obligaţiile Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ:  
 

2.2.1.  Să asigure sediul pentru instalarea dispeceratului central. 
2.2.2. Să emită autorizaţiile ce îi incumbă pentru amplasarea, punerea in funcţiune şi exploatarea 
echipamentelor prevăzute la punctul 1.1 
2.2.3. Să asigure alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de la punctele 1.1.2., 1.1.3 şi 
1.1.4 din resurse proprii. 
2.2.4. Să permită instalarea reţelelor de comunicaţie a echipamentelor amplasate in sediul pentru 
instalarea dispeceratului central. 
2.2.5. Să identifice proprietarul şi caracteristicile necesare în funcţie de numărul de înmatriculare 
furnizat de operatorul economic, ca rezultat al înregistrărilor electronice ale evenimentului rutier.  
2.2.6. Să întocmească toate documentele necesare aplicării contravenţiei (înştiinţări, procese 
verbale etc.) şi să le predea companiei de curierat convenită cu operatorul economic pentru a fi 
transmise contravenienţilor, costurile de curierat fiind suportate de operatorul economic. 
2.2.7. Să furnizeze lunar, prin personal propriu, către operatorul economic situaţii statistice care 
specifică numărul de procese verbale întocmite, numărul de procese verbale trimise spre executare 
silită, numărul de procese verbale contestate şi modul de soluţionare al acestora. Aceste date vor fi 
utilizate de către operatorul economic exclusiv pentru cunoaşterea situaţiei contravenţiilor aplicate, 
respectiv a amenzilor achitate de contravenienţi, în scopul derulării contractelor cu administraţiile 
locale pe a căror rază de competenţă teritorială sunt amplasate cinemometrele, orice alte prelucrări 
ale datelor furnizate fiind interzise. 
2.2.8. Să asigure personal propriu pentru utilizarea echipamentelor de la punctele 1.1.2., 1.1.3 şi 
1.1.4 
 
   3. DURATA PROTOCOLULUI  
3.1. Durata protocolului este de 3 ani. 
3.2. Protocolul poate fi reziliat unilateral de oricare din părţi după un preaviz de 30 de zile. 
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   4. ALTE CLAUZE  
4.1. Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor 
întreprinse în vederea promovării prezentului protocol. 
4.2. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adiţional la solicitarea oricăreia 
dintre părţile semnatare, cu acordul celeilalte părţi. 
4.3.  Prevederile prezentului protocol intră în vigoare la data de ____________.  
 
 
                                  MINISTERUL INTERNELOR   
CONSILIUL LOCAL ROMAN                     ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE  
        INSPECTORATUL DE POLIŢIE  
        JUDEŢEAN NEAMŢ  
 


