
NOTA INFORMATIVĂ 

privind activitățile de prevenire pe  

parcursul trimestrului I al anului 2018 

 

 

I. Context general 

Asigurarea informării oportune a populaţiei cu privire la măsurile de 

securitate necesare pentru prevenirea victimizării, siguranţa personală şi protecţia 

bunurilor materiale, precum și colaborarea cu instituţiile de învăţământ şi cu 

organizaţiile neguvernamentale în scop de pregătire antiinfracţională a populaţiei 

constituie una din prioritățile activității Poliției.  

Astfel, pentru perioada de raport, angajații poliției și–au focusat activitățile 

de prevenire pe domeniul supravegherii circulaţiei armelor cu destinaţie civilă, 

siguranței și protecției copiilor, prevenirii violenței în familie, precum și 

diminuarea consumului de alcool, promovarea politicii antitutun și reducerea 

consumului de droguri. 
În acest sens, polițiștii din comunitate au desfășurat 7418 activități de 

informare în cadrul cărora 171084 cetățeni au fost familiarizați cu măsurile de 

siguranță personală și au primit pliante informative cu recomandări și date de 

contact utile. 

O altă prioritate în activitate este implementarea programelor de prevenire 

a criminalității, subdiviziunile teritoriale fiind antrenate în crearea sectoarelor de 

“Supraveghere de Vecinătate” cu implicarea cetățenilor în calitate de lideri și 

membri ai sectoarelor, precum și reprezentanții administrației publice locale. 

Urmare, în perioada trimestrului I al anului 2018, de către angajații poliției pe 

teritoriul ţării au fost constituite în total 142 sectoare de Supraveghere de 

Vecinătate care includ 1528 membri în total. 

Deoarece un rol important în realizarea măsurilor de prevenire a 

fenomenului infracțional îl are administraţia publică locală, legislatorul 

împuternicind Poliția cu atribuția de a sesiza organele sau persoanele cu funcţii de 

răspundere competente cu privire la întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea 

cauzelor şi a consecinţelor în cazul comiterii faptelor infracţionale, antisociale, pe 

parcursul anului curent, în adresa Consiliilor raionale au fost expediate 88 

demersuri, 591 sesizări către comisiile de specialitate de nivelul II, 103 demersuri 

în adresa instituţiilor de învăţământ, 286 în adresa organelor de asistență socială, 

65 către servicii de sănătate publică, 7 în adresa biroului de probațiune și 109 alte 

instituții. 

Urmare, angajații Poliției s-au convocat în ședințe de lucru cu reprezentanții 

comunității/membrii comisiilor de specialitate: pe domeniul siguranței comunității 

la general (300), pentru prevenirea criminalității patrimoniale (200), pentru 

prevenirea criminalității juvenile (252) și pe domeniul prevenirii infracțiunilor 

săvârșite în stare de ebrietate (55). 

De asemenea, în perioada de raport, angajații Poliției au organizat și 

desfășurat razii în vederea descurajării comportamentului delincvent prin prezența 

masivă a polițiștilor și realizării activităților de prevenire și combatere a 



fenomenului infracțional, precum și restabilirea gradului de siguranță în 

comunitate, după cum urmează: 

-pe domeniul siguranței comunității la general (2600),  

-pentru prevenirea criminalității patrimoniale (2498),  

-pentru prevenirea criminalității juvenile (1102), 

-pe domeniul prevenirii infracțiunilor săvârșite în stare de ebrietate (479). 

Pentru sporirea gradului de informare antiinfracțională, au fost mediatizate 

pe larg problemele de esenţă în prevenirea şi combaterea fenomenelor generatoare 

de infracţiuni/contravenții, fiind realizate 1855 materiale pentru sursele mass-

media. 

 

II. Situația curentă (structura și dinamica criminalității)  

 Conform datelor statistice, pe parcursul trimestrului I al anului 2018, au 

fost săvârşite 6767/7768 infracţiuni, ceea ce constituie o scădere a fenomenului 

infracțional cu -12,89%, la comiterea cărora au participat 2035 persoane (1866 

bărbați și 169 femei).  

  

Structura criminalității pe parcursul perioadei de raport, în funcție de caracterul 

și gradul prejudiciabil al faptei  

 
Analiza tactică a infracționalității a reflectat că, fenomenului infracțional 

este centrat pe infracțiunile ușoare (1602), mai puțin grave (3691) și grave (1285), 

infracțiunile deosebit de grave (143) și excepțional de grave (46) având un indice 

minim de săvârșire.  

Conform criteriului de divizare regională a infracționalității se atestă că, 

fenomenului infracțional este centrat în mediul urban (4172), iar în mediul rural 

(2560). Cele mai criminogene zile sunt duminică (827), vineri (785), sâmbăta 

(781) și luni (774), iar orele criminogene sunt intervalul de timp 12 
00

 – 18 
00 

(1602), ora 18 
00

-24 
00 

(1503) și intervalul de ore 00
00

 – 06
00 

(1227). 
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Structura criminalității pe parcursul trimestrului I,  

pe categorii de infracțiuni: 

 
 

 

Se atestă caracterul predominant al infracțiunilor patrimoniale (3334), 

infracțiunilor din domeniul transportului (1217) și infracțiunilor contra securității 

publice (366). 

 

III. Priorități în perioada imediat următoare: 

 1. Sporirea cunoștințelor, aptitudinilor și practicilor în planificarea 

activităților de prevenire și combatere a fenomenului infracțional; 

 2. Continuitatea implementării activităților de prevenire și pregătire 

antiinfracțională a populației, prin desfășurarea acțiunilor de informare referitor la 

posibilitatea creării sectoarelor de Supraveghere de Vecinătate și desfășurarea 

sesiunilor de informare cu colectivele de muncă și tinerii din unitatea teritorial-

deservită pentru pregătirea antiinfracțională și formarea deprinderilor de siguranță. 

 3. Dezvoltarea mecanismului intersectorial și conlucrarea intensă cu 

reprezentanții structurilor/serviciilor desconcentrate care prestează servicii 

populației (primari, medici de familie, asistența socială, reprezentanții centrelor de 

sănătate publică, IFS, etc) pentru abordarea probleme atestate în comunitate și 

soluționarea acestora. 
 

 

 

Direcția generală securitate publică 
 

 

285 

37 

155 

3334 

259 298 
1217 

366 

816 

contra vieții/sănătății 

contra libertății 

contra vieții sexuale 

contra patrimoniului 

contra fam/minor 

legate de droguri 

domeniul transport 

contra secur.publice 

altele 


