
REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului ordinului ministrului afacerilor interne și al procurorului general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru stabilirea modalităților de operare a sistemului 

informatic ViCLAS de către unitățile de parchet și poliție 

 

În perioada 2018-2021, la nivelul Poliției Române s-a derulat proiectul „MEMO - Mutual Exchange of 

Modi Operandi in Violent Crimes Cases”, finanțat de către Comisia Europeană, prin Fondul pentru 

Securitate Internă, prin intermediul beneficiarului, Direcția de Investigații Criminale, în parteneriat cu 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

 

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit achiziționarea licenței asupra Sistemului de Analiză a 

Legăturilor dintre Infracțiunile de Mare Violență (ViCLAS), denumită în continuare licență ViCLAS, 

care va permite Poliției Române să gestioneze, la un nivel superior, investigarea infracțiunilor grave.  

 

Licența ViCLAS a fost achiziționată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție de la dezvoltatorul licenței, Royal Canadian Mounted Police - RCMP (Poliția Regală Călare a 

Canadei), și a fost pusă la dispoziția Inspectoratului General al Poliției Române prin contract de 

comodat, valabilitatea acesteia fiind până la data de 31.03.2024, urmând a fi apoi prelungită prin 

negociere directă cu deținătorul legal. 

 

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților subsecvente sistemului informatic ViCLAS și 

atingerea scopului pentru care a fost creat, în considerarea atribuțiilor stabilite prin acest sistem în sarcina 

structurilor Poliției Române și a parchetelor, a fost elaborat proiectul ordinului comun pentru stabilirea 

modalităților de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unitățile de parchet și poliție, care 

vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte: 

- definirea sistemului informatic ViCLAS și a componentelor sale, precum și a mijloacelor utilizate; 

- categoriile de date și informații care se introduc în sistemul informatic ViCLAS; 

- modul de organizare a activității de implementare a datelor și informațiilor; 

- rolurile și atribuțiile la nivel național și județean ale fiecărei structuri sau ale fiecărui utilizator al 

sistemului, precum și drepturile de acces; 

- fluxul de date și informații care fac obiectul introducerii în sistem, prin broșurile care urmează a fi 

completate; 

- termenele de stocare a datelor și informațiilor; 

- modul de administrare a sistemului și de gestionare a utilizatorilor;  

- implementarea datelor din cauzele așa-zise ,,istorice”; 

- protecția datelor cu caracter personal. 
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