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 Stimată Doamnă Preşedinte al r-lui Ungheni, prin prezenta Vă informăm că, de 

către angajaţii Inspectoratului de Poliţie Ungheni, în scopul desfăşurării şi organizării 

măsurilor privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor în semestrul I anul 2018, prin 

creşterea gradului de conştientizare şi dezrădăcinare a acestui flagel, au fost înfăptuite 

următoarele măsuri după cum umrează: 

 

Într-u cunoaşterea problemelor cu care se confruntă membrii comunităţii, 

identificării căilor de soluţionare, consolidării activităţii de prevenire şi menţinerii unui 

dialog continuu între Poliţie şi cetăţeni, în perioada de raport, angajaţii Poliţiei au 

desfăşurat: - 465 întruniri cu societatea civilă, colectivele de muncă şi tineretul studios la 

care au participat 14527 cetăţeni din comunitate. 

În vederea sporirii  gradului de informare antiinfracţională şi educarea cetăţeanului 

în spiritul respectării legislaţiei, au fost mediatizate pe larg problemele de esenţă în 

prevenirea şi combaterea fenomenelor generatoare de infracţiuni/contravenţii. 

Astfel, de către angajaţii Serviciul prevenire al I.P.Ungheni, în sursele mass-media, 

au fost reflectate 70 activităţi. 

În scopul lansării unei platforme de dialog cu comunitatea pentru abordarea 

subiectelor de interes comunitar şi îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea într-u 

sporirea sentimentului de siguranţă a cetăţenilor în localităţile unde locuiesc, precum şi 

de a reduce riscurile de victimizare a acestora, sunt desfăşurate activităţi comune de 

pregătire antiinfracţională a populaţiei conform problemelor şi indicilor criminalităţii 

atestaţi, precum şi de promovare a imaginii Poliţiei şi altor instituţii subordonate ale 

Ministerului Afacerilor Interne, prin demonstrarea capacităţilor de intervenţie, a 

echipamentului şi mijloacelor tehnice din dotare în localităţile raionului Ungheni. 

Concometent, în perioada vizată, de către angajaţii poliţiei au fost desfăşurate 

activităţi de informare privind recomandările ce ţin de antivictimizare. 

         Ca măsură preventivă, în vederea asigurării protecţiei victimelor violenţei în 

familie, de către instanţele judecătoreşti au fost emise 7 ordonanţe de protecţie, care 

sunt supravegheate de către organul de poliţie. 

Totodată, începînd cu 16 martie 2017, Poliţia are mai multe pârghii de influenţă prin 

aplicarea ordinului de restricţie de urgenţă, ca măsură provizorie de protecţie a victimei 

violenţei în familie, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din locuinţa 

familiei şi stabilirea unor interdicţii, asigurînd astfel victimei şi altor membri ai familiei 

siguranţă în locuinţa lor.  

Astfel, analiza efectuată, relevă faptul că în perioada respectivă Poliţia a eliberat 48 

ordine de restricţie de urgenţă, în privinţa agresorilor familiali. 

Actualmente organele de poliţie desfăşoară activităţi de prevenţie în privinţa a 188 

agresori, care manifestă comportament violent în cadrul relaţiilor de familie.  

Din numărul total de agresori în cadrul relaţiilor de familie, aflaţi la evidenţa 

organelor de poliţie, 180 persoane sunt bărbaţi şi 8 sunt femei. 



Conform Dispoziţiei IGP nr. 34/4-7d din 25 ianuarie 2017 cu privire la 

asigurarea organizării şi constituirii sectoarelor de ”Supraveghere de vecinătate”, au fost 

constituite în raionul Ungheni, în total 96 de sectoare, în care sunt implicaţi în total: 

1070 cetăţeni. 

Supravegherea de Vecinătate este o acţiune comună în care se implică actorii 

comunitari: vecinii, poliţia, administraţia publică locală şi organiyaţiile civice interesate. 

Este orientată spre a ajusta cetăţenii să-şi asigure protecţia membrilor familiei, vecinilor, 

precum şi a bunurilor acestora şi se bazează pe idea: „Dacă văd ceva suspect atunci 

reacţionez”. 

La momentul în raionul Ungheni a fost lansat Proiectul ,,Bunicii Grijulii”, iar cfu 

ajutorul membrilor acestei asociaţii, sînt acoperite trecerile de pietoni situate în adiacentul 

institutiilor de învăţămînt, cu pericol sporit de comitere a accidente rutiere. La moment în 

raionul Ungheni, au fost selectaţi 75 de voluntari de vîrsta a treia, care au fost instruiţi 

de către angajaţii poliţiei. 

Întru realizarea prevederilor Ordinului IGP nr.151 din 28.11.2013, cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a întrunirilor şi a comunicării 

totalurilor activităţii Poliţiei către administraţia publică locală şi societate, precum şi întru 

realizarea principiului transparenţei, parteneariatului şi orientării sociale, vizînd 

asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, consolidării 

parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, formaţiunile obşteşti şi 

societate privind informarea societăţii despre activitatea poliţiei, de către Secţia 

Securitate Publică trimestrial este organizată desfăşurarea totalurilor activităţii în 

sectoarele din teritoriul deservit. 

La întrunirile desfăşurate participă conducerea I.P. Ungheni.  

În cadrul întrunirilor desfăşurate:  

- a fost orientată societatea privind materia funcţionării poliţiei şi serviciile 

prestate, precum şi progresele obţinute în urma reformei.  

- participanţii la întruniri sunt orientaţi despre situaţia infracţională din teritoriu, 

familiarizîndu-i cu recomandări referitor la asigurarea securităţii personale precum şi 

prevenirii cazurilor de victimizare. 

- este abordată problemele care fundamentează necesitatea concentrării eforturilor 

şi identificării unor soluţii pentru a contribui la siguranţa cetăţenilor, prin instalarea 

camerelor de supraveghere video în zona drumurilor principale de acces în localităţi 

(intrare/ieşire). 

Este de menţionat faptul că, în cadrul şedinţelor se acordată posibilitatea cetăţenilor 

să cunoască mai în de aproape activitatea poliţiei, apropierea de cetăţean, cunoaşterea 

problemelor cu care se confruntă aceştea, identificarea căilor de soluţionare. 

Cetăţenii au  posibilitatea de a înainta recomandări privind îmbunătăţirea situaţiei 

pe anumite compartimente.  

Deasemenea, pentru prevenirea vicitmizării copiilor, sunt desfăşurate activităţi de 

informare a copiilor. 

Totodată, pentru prevenirea cazurilor de înec, a fost plasate recomandări pentru 

neadmiterea incidentelor si traumatismului cu implicarea copiilor.  

 

Cauzele cele mai frecvente ce generează comiterea infracţiunilor sunt:  

- condiţiile de viaţă dificile şi insuficiente;  



- neîncadrarea în câmpul muncii a persoanelor apte de muncă;  

- scăderea nivelului de trai, sărăcia;  

- nivelul scăzut al valorilor morale, educării în relaţiile de familie, agresivitatea;  

- nesiguranţa şi teama de viitor, o stare generală de pesimism, disperare, caracteristică  

  pentru societatea contemporană;  

- certuri şi abuzuri provocate de membrii familiei;  

- degradarea unor pături vulnerabile ale societăţii. 

- Ca propuneri de eficientizare a activităţii de prevenire şi combaterea 

infracţiunilor şi dezrădăcinarea acestui flagel, este necesar de efectuat următoarele 

activităţi: 

          - desfăşurarea unei campanii de informare ”Promovarea soluţiilor de securitate” 

axate pe familiarizarea populaţiei cu ofertele de servicii de securitate din partea 

prestatorilor, modalităţi de asigurare a bunurilor personale, a locuinţelor, precum şi 

dezvoltarea în paralel a activităţilor în cadrul proiectului ”Sectoare de vecinătate”. 

- efectuarea analizei permanente întru evidenţierea cauzelor şi condiţiilor ce 

favorizează comiterea anumitor genuri de infracţiuni şi delicte contravenţionale, în 

vederea utilizării tuturor formelor şi metodelor de prevenţie în privinţa persoanelor 

predispuse de a comite astfel de abateri antisociale; 

         - continuarea procesului de constituire a sectoarelor de Supraveghere de Vecinătate, 

conform Dispoziţiei IGP nr. 34/4 din 04.09.2017, cu privire la continuitatea procesului de 

constituire şi extindere a sectoarelor de ,,Supraveghere de Vecinătate”, precum şi 

intensificarea întrunirilor cu membrii şi liderii sectoarelor de vecinătate, cu informarea 

acestor despre starea infracţionalităţii din teritoriu deservit, planificarea şi desfăşurarea de 

comun a raziilor;    

           - informarea populaţiei prin diferite metode despre serviciile prestate de către 

organele de poliţie. 

           - analiza continue a activităţii de combatere şi prevenire a infracţiunilor. 

           - formarea pe lângă consiliile locale a echipelor multidisciplinare (reprezentanţii 

APL, medicii de familie, asistenţii sociali, profesori, ONG-uri, şefi de post, ofiţeri de 

sector şi formaţiunile obşteşti) ce vor fi preocupate de examinarea cazurilor concrete ce 

vizează atentarea la viaţa, sănătatea şi onoarea persoanei care a devenit victimă;  

           - familiarizarea populaţiei în cadrul întrunirilor desfăşurate, cu pericolul existent la 

capitolul enunţat, înaintarea propunerilor şi recomandărilor în vederea evitării cazurilor 

neordinare;  

           - asigurarea transparenţei în activitatea de combatere a fenomenului infracţional şi 

menţinere a ordinii publice, mediatizarea eficientă a cunoştinţelor juridice din domeniul 

dat, implicând în aceste acţiuni societatea civilă şi sursele mas-media.  

            - dezvoltarea raportului de colaborare cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării, în vederea sporirii calităţii orelor de diriginţie unde copiii să fie 

informaţi cu normele de siguranţă personală/în comunitate/în mediul online, iar angajaţii 

poliţiei să ofere suportul şi asistenţa necesară. 
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