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Referitor la achiziţionarea de tipărituri necesare promovării acţiunilor pentru prevenirea 
victimizării cetăţenilor din judeţul Timiş realizate de Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş

Tipăriturile (broşuri) se vor executa în conformitate cu prevederile Hotărârii Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Timiş nr. 3/18.06.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 
2019 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Timiş -  ATOP şi a fişei proiectului „Ghidul 
de prevenire a criminalităţii” pentru prevenirea victimizării cetăţenilor din judeţul Timiş, 
înaintat de Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş -  Biroul Analiza şi Prevenirea 
Criminalităţii cu nr. 108746/13.05.2019, înregistrat la Consiliul Judeţean Timiş cu nr. 
8568/13.05.2019 respectiv la ATOP Timiş cu nr. 17/13.05.2019

Caracteristicile şi cantităţile tipăriturilor sunt următoarele:

1. Broşuri format închis A6, copertă cartonată, policromie faţă/verso, 16 pagini interioara 
-  policromie faţă/verso, hârtie cretată de 115g/mp -  5.000 buc.

Valoarea estimativa a bunului/prestaţiei/ lucrării: 3000 lei cu TVA inclus.

Termenul de livrare: maxim 15 zile lucrătoare de la data comenzii emise de 
autoritatea contractantă. Comanda se va face după aprobarea caracteristicilor.

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.

ÎNTOCMIT, 

SECRETARIAT EXECUTIV ATOP TIMIŞ,
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CAIET DE SARCINI

Referitor la achiziţionarea de tipărituri necesare promovării acţiunilor pentru prevenirea 
furturilor şi a tâlhăriilor în mediul urban al judeţului Timiş realizate de Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Timiş

Tipăriturile (afişe, pliante) se vor executa în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Timiş nr. 3/18.06.2019 privind aprobarea bugetului pe 
anul 2019 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Timiş -  ATOP şi a fişei proiectului 
„Prevenirea, cheia siguranţei” pentru prevenirea furturilor şi a tâlhăriilor în mediul urban al 
judeţului Timiş, înaintat de Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş -  Biroul Analiza şi 
Prevenirea Criminalităţii cu nr. 108748/13.05.2019, înregistrat la Consiliul Judeţean Timiş cu 
nr. 8570/13.05.2019 respectiv la ATOP Timiş cu nr. 19/13.05.2019

Caracteristicile şi cantităţile tipăriturilor sunt următoarele:

1. Afişe format A3, policromie faţă, hârtie cretată de 115 g/mp -  100 buc;
2. Pliante format A4, policromie faţă/verso, hârtie cretată de 115g/mp -  6.000 buc.

Valoarea estimativa a bunului/prestaţiei/ lucrării: 1500 lei cu TVA inclus.

Termenul de livrare: maxim 15 zile lucrătoare de la data comenzii emise de 
autoritatea contractantă. Comanda se va face după aprobarea caracteristicilor.

ÎNTOCMIT,

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L. SECRETARIAT EXECUTIV ATOP TIMIŞ,
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Consiliul Judeţean 
Timiş

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Timiş

Asociaţia Internaţională 
a Poliţiştilor - Regiunea 1 Timiş

Beneficiar

'SERVO per AMIKECq̂

Finanţator Finanţator

PREVENIREA -  C H l IA  SIGURANŢEI
Campanie derulată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş

pentru prevenirea furturilor

Ai plecat în vacantă şi acasă nu e nimeni?
Infractorii nu trebuie să ştie acest lucru! Evită, prin acţiunile întreprinse (discuţii 

postări on-line), să iaci public programul vacanţei tale!

Interfonul poate fi un paznic vigilent!
Nu îl dezarma, prin permiterea accesului în imobil a persoanelor necunoscute,

indiferent de motivul invocat!

Nu lăsaţi la vedere în interiorul autoturismului obiecte de valoare 
(genţi, laptop-uri. gps-uri, haine, etc)!

Hoţii pot profita de neglijenţa dumneavoastră!

Nu lăsaţi niciodată cheile în contact şi asiguraţi corespunzător 
autoturismul, chiar dacă lipsiţi doar câteva minute!

PENTRU A NU DEVENI VICTIME, ELIMINAŢI IGNORANTA SI NEGLIJENTA!
7 * * * *



CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ 

A POLITISTILOR - REGIUNEA 1 TIMIŞ

FINANŢATOR FINANŢATOR

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 
TIMIŞ

BENEFICIAR

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 
TIMIŞ

BENEFICIAR

DIRECŢIA GENERALĂ 
AN TI CORUP TIE

BENEFICIAR

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 
TRAFICULUI DE PERSOANE TIMIŞOARA

BENEFICIAR

INSPECTORATUL TERITORIAL 
AL POLIŢIEI D E FRONTIERĂ 

TIMISOARA

BENEFICIAR

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI 
CONSILIERE ANTIDROG TIMIŞ

BENEFICIAR

NUMĂRUL UNIC DE URGENŢĂ 

112



GHID DE PREVENIRE 
A CRIMINALITĂŢII



• •••%
••. •



PREVENIREA - CHţlA SIGURANŢEI
Cam panie derulată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tim iş,

*  pentru prevenirea furturilor ^

TELEFOANE DE CONTACT

1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 
TIMIŞ 0256-402005
2. POLIŢIA MUNICIPIULUI 
TIMIŞOARA 0256-402025 
Secţia 1 Poliţie 0256-402503 
Secţia 2 Poliţie 0256-402553 
Secţia 3 Poliţie 0256-402603 
Secţia 4 Poliţie 0256-402653 
Secţia 5 Poliţie 0256-402903
3. POLIŢIA MUNICIPIULUI 
LUGOJ 0256-478805
4. POLIŢIA ORAŞ DETA 0256-478878
5. p o l iŢ ia  o r a ş  f ă g e t  0256-478881
6. p o l iŢ ia  o r a ş  s â n n ic o l a u  m a r e

0256-478866
7. POLIŢIA ORAŞ JIMBOLIA 0256-478861
8. p o l iŢ ia  o r a ş  b u z ia ş  0256-478873
9. p o l iŢ ia  o r a ş  g ă t a i a  0256-478885
10. POLIŢIA CIACOVA 0256-478875
11. p o l iŢ ia  o r a ş  r e c a ş  0256-478889

Dacă aţi fost martorul sau victima unei infracţiuni, 
apelaţi cu încredere la

NUMĂRUL UNIC EUROPEAN DE URGENŢĂ 112
Atragem atenţia că 112 este un număr alocat doar 

apelurilor de urgenţă 
(POMPIERI, SALVARE, POLIŢIE).

Recomandări pentru prevenirea 
furturilor din autoturisme

• nu lăsaţi la vedere în interiorul maşinii obiecte de 
valoare (genţi, poşete, borsete, îmbrăcăminte, 
casetofoane auto, documentele de identitate ale 
autoturismului sau orice alte înscrisuri de valoare).
• parcaţi autoturismele numai în locuri iluminate şi pe 
care le puteţi supraveghea;
• nu lasaţi niciodată cheile în contact şi asiguraţi 
autoturismul chiar daca lipsiţi doar câteva minute;
• instalaţi-vă sisteme de alarmare şi dispozitive antifurt. 
Evitaţi improvizaţiile!
• verificaţi, înainte de a pleca de lânga autoturism, dacă 
portierele, portbagajul şi capota sunt încuiate şi dacă 
sistemul de alarmă/antifurt este activat;
• pentru repararea autoturismului nu vă adresaţi 
unor meseriaşi ocazionali, necunoscuţi sau atelierelor 
neautorizate (se pot face mulaje după chei sau puteţi 
rămâne fără anumite componente ale autovehiculului care 
funcţionau foarte bine);
• supravegheaţi-vă automobilul în perimetrul staţiilor de 
benzină în timpul achitării comenzii;
• achiziţionând piese auto, casetofoane şi boxe auto de la 
persoane necunoscute şi la preţuri derizorii, încurajaţi hoţii, 
iar următoarea victimă aţi putea fi chiar dumneavoastră.

Ai plecat în vacanţă şi acasă nu e nimeni?
Infractorii nu trebuie să ştie acest lucru! Evită, prin acţiunile 

întreprinse (discuţii, postări on-line), să faci public 
programul vacanţei tale!

Nu lăsaţi la vedere în interiorul autoturismului obiecte de 
valoare (genţi, laptop-uri, GPS-uri, haine, etc)!

Hoţii pot profita de neglijenţa dumneavoastră!

În mijloacele de transport în comun
Evitaţi să păstraţi banii sau obiectele de valoare 

în buzunarele de la spate!

www.poltim.ro
PENTRU A NU DEVENI VICTIME, ELIMINAŢI IGNORANŢA ŞI NEGLIJENŢA!

http://www.poltim.ro


PREVENIREA - CH^IA SIGURANŢEI

Pentru a nu deveni victime ale unor 
infracţiuni de furt, vă recomandăm:

În mijloacele de transport în comun:
• când aşteptaţi autobuzul în staţii aglomerate, daţi dovadă 
de vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de 
lângă dumneavoastră;
• o geantă atârnată de umăr este întotdeauna la discreţia 
hoţilor;
• dacă în aglomeraţii vă simţiţi înconjurat de persoane 
dubioase, căutaţi să vă schimbaţi locul;
• ţineţi, pe cât posibil, bagajul (poşeta, borseta) aşezată în 
faţa dumneavoastră;
• buzunarul din spatele pantalonului este vulnerabil la 
urcarea, coborârea şi în aglomeraţia din mijloacele de 
transport în comun;
• întotdeauna ţineţi banii sau obiectele de valoare în 
buzunarul interior al hainei.
Când sunteţi la cumpărături:
• portmoneul nu se aşează niciodată deasupra 
cumpărăturilor, la vedere;
• feriţi-vă de priviri indiscrete când scoateţi banii;
• evitaţi aglomeraţiile (îmbulzelile) din pieţe, bazaruri, 
autogări, magazine, etc;
• când staţi la rând pentru a cumpăra ceva, nu vă înghesuiţi 
şi nu permiteţi să fiţi înghesuit;
• nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice pentru a cumpăra 
ceva ”de ocazie”, oricât de avantajos vi s-ar părea;
• nu ţineţi banii, actele personale şi cheile locuinţei în 
acelaşi loc;
• nu va lăudaţi în public că deţineţi asupra dumneavoastră 
sume mari de bani;
• reclamaţi poliţiei cazurile de prindere în flagrant a hoţului 
pentru a curma activitatea infracţională a acestuia.

Recomandări pentru siguranţa 
imobilului:

• instalaţi un interfon sau montaţi o yală la uşile de acces 
în imobile;
• asiguraţi corespunzător uşile de la subsol, terasă sau 
intrările suplimentare;
• intrările în holurile blocurilor să fie iluminate permanent;
• când părăsiţi locuinţa în timpul nopţii, lăsaţi o lumină 
aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune;
• în cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu rugaţi o 
persoană de încredere să procedeze astfel încât să nu se 
simtă lipsa dumneavoastră: geamuri deschise, ridicarea 
corespondenţei, etc;
• montaţi, la vedere, plăcuţe de atenţionare cu privire la 
existenţa unui câine sau a unui sistem de monitorizare 
video;
• mesajul de pe robotul telefonic să inducă ideea că este 
cineva acasă, dar nu poate răspunde pentru moment;
• achiziţionaţi întrerupătoare care, la diferite intervale de 
timp, aprind şi sting automat lumina;
• nu uitaţi că aliaţii dumneavoastră sunt lumina, zgomotul 
şi timpul!

Pentru siguranţa dumneavoastră

• utilizaţi corect sistemele de securitate montate (interfon, 
sistem video, etc) şi nu permiteţi accesul persoanelor 
necunoscute în incinta imobilelor în care locuiţi;
• nu permiteţi accesul în casă persoanelor necunoscute 
care vă ofera diverse produse sau promoţii atrăgătoare. 
Hoţii folosesc de multe ori acest truc;
• dacă la uşa dumneavoastră se prezintă persoane care se 
recomandă a fi de la diverse instituţii (primărie, cablu- 
TV, gaze, telefonie, etc.), nu le permiteţi accesul în 
locuinţa pâna nu verificaţi, fie la administrator, dacă a 
fost solicitat serviciul acestora, fie telefonic la instituţia 
unde pretind că lucrează;
• pentru diverse servicii sau reparaţii în locuinţa, apelaţi la 
firme specializate;
• evitaţi să păstraţi în casă sume mari de bani şi să faceţi 
cunoscute altor persoane valorile pe care le deţineţi;
• la construcţia unei locuinţe, asiguraţi paza materialelor, 
a obiectelor şi ustensilelor folosite pe timpul lucrărilor;
• asiguraţi cu sisteme corespunzătoare de închidere uşile şi 
ferestrele locuinţei şi anexelor gospodăreşti;
• asiguraţi un iluminat corespunzător (dacă este posibil cu 
senzori de mişcare) casei şi curţii dumneavoastră.


