Nota informativa

cu privire la rezultatele obtinute
la postul de politic Colonita SP-7 IP Ciocana
pe perioada a 12 luni 2015.
Postul de politie Colonita este o subdiviziune structurala simpla a politiei de
ordine publica, ce face parte din cadrul sectorului de politie nr. 7 al lnspectoratului
de politie Ciocana, care i$i exercita atributiile de combatere a criminalitatii si
mentinerii a ordinii
publice in localitati rurale.
PP ,,Colonita"
deserveste
,.,
'
s.Colonita, doua IP cu o populatie de peste 3700 cetateni, unde sint amplasate 7
blocuri locative si peste 1350 case la sol. La fel sint amplasate o institutie de
invatamint, o gradinita si 34 agenti economici.
Referindu-ma 1a inspectarea spatiului locativ amplasat pe teritoriul postului
de politie pot sa mentionez faptul ca s-a reusit inspectarea a 68 % din spatiul
locativ total.
Totodata in perioada de raport au fost desfasurate doua Campanii de
informare cu genericul:
L'Cunoaste politistul tau.
2.Cunoa~te-ti drepturile Impreuna cu noi.
Referitor la prima Campanie au fost vizitate la domiciliu 517 familii, unde
au fost inminate pleante informative cu datele de contact ale colaboratorilor de
politie, la necesitate au fost primite petitii referitor la problemele aparute.
Totodata Campania data are ca scop:
• consolidarea parteneriatului intre Politic ~i Societate;
• informarea cetatenilor despre identitatea sefului de post, care deserveste
localitatea sau sectorul administrativ deservit;
• asigurarea unei comunicari eficiente cu societatea;
• valorificarea opiniei publice;
• persuadarea opiniei publice privind activitatea Politiei;
• ridicarea nivelului de incredere a cetatenilor si mass-media faµ de Politic;
• informarea cetatenilor in asa mod in care ei sa inteleaga ca politistul le este
prieten.
Referindu-ma la a doua campanie au fost petrecute 11 lectii la liceul teoretic
din localitate Gheorghe Ghimpu cu diferite tematici, cum ar fi: Un copil informat,
un copil protejat; Regulile circulatiei rutiere; Consumul de catre minori a bauturilor
alcoolice, etc.
Analiza situatiei criminogene create pe teritoriul deservit de PP Colonita pe
perioada de activitate a 12 ]uni anul 2015 arata ca s-au efectuat mai multe masuri
profilactice. Pe parcursul a 12 luni {Ile anului 2015 pe teritoriul PP Colonita au

Jost inregistrate 53 infractiunl, dintre care au Jost descoperite 25 infractiuni,

procentul constituie 47 %, comparatie cu anul 2014 se observii o crestere cu 19
infractiuni.
Sarcina de bazd a PP Colonita este profilaxia genera/a si individuala,
mentinerea ordinei pub/ice si combaterea criminalitatii in sectorul deservit.
Intru prentimpinarea ~i profilaxia infractiunilor, de catre colaboratorii
postului de politie a fost efectuat, in perioada a 12 luni a anului 2015, un anumit
lucru individual-profilactic cu persoanale aflate la evidenta ~i anume :
au fost verificate si petrecute convorbiri cu caracter profilactic:
- persoane cu anticidente penale - 8
- scandalagisti familiari -10
- alcoolici - 10
- bolnavi psihic - 2
- condamnati conditional-B
- minori la evidenta - 2
Posesori de arme in total= 84
De asemenea analiza efectuata pe indicii de lucru pe perioada de activitate
a 12 luni a anului 2015 denota ca problema furturilor pe teritoriu deservit ramine a
fi dintre cele mai importante, unde comparatie cu anul 2014 se observa o crestere
cu 11 de furturi, insa majoritatea cazurilor sunt savirsite din avutul proprietarului.
Daca sa ne referim pe genurile de infractiuni pe sectorul deservit au fost
comise 53 de infractiuni, dintre care:
-furturi total art.186 CPRM 33-10
-jafuri 2-1
-Leziuni grave 0-0
-leziuni medii 0-0
-violenta in familie 1-1
'
-pungasii 4-1
- politia rutiera 2-2
-escrocheri i 1-1
- huliganism 2-1
-droguri 1-1
-munitii 0-0
-rapiri 1-1
-1711-1
-361 2-2
-1792-2
-altele 1-1
Totodata de catre colaboratorii de politie al PP Colonita au fost descoperite
12 cauze penale ~i retinute 5 persoane aflate in urrnarire penala,
Referindu-ne la practica administrativa de catre coloboratorii de politie al PP
Colonita au fost intocmite 293 procese-verbale cu privire la contraventii, uncle in
majoritatea cazurilor a fost aplicata sanctiune sub forma de amenda in rnarime de
189760 lei, fiind achitata 65310 lei. P/v intocrnite in baza art.181 CCRM privind
solubrizarea teritoriului au fost intocmite 67 procese-verbale cu privire la

contraventie, care ulterior au fost expediate comisiei administrative din cadrul
primariei s.Colonita pentru examinare si primirea deciziei.
Pe parcursul a 12 luni anul 2015 a fost inaintate 2 demers instantei de judecata
in baza Legii 45 din 01.03 .2007 privind acordarea ordonantei de protectiei victimei
violentei in familie. Au fost inaintate 5 demersuri la Oficiul de probatiune pentru
schimbarea masurii de reprimare fata de persoanele care fac parte din contingentul
special, care deseori Incalca legislatia in vigoare, ~i 8 demersuri la comisia sociala
din cadrul prirnariei s.Colonita fata de persoanele care fac abuz de bauturi
alcoolice. Totodata au fost examinate materiale inregistrate in Registrul de
evidenta a altor inforrnatii cu privire la infractiuni si incidente la numar de 216,
inregistrate in secretariat 87, au fost inspectate 75 de obiecte cu valori materiale, si
inaintate 93 recomandari cu lichidarea
neajunsurilor depistate in urma
verificarilor.
Au fost petrecute 3 7 de intruniri cu populatia, cu adrninistratia
publica locala, cu elevii de la liceul teoretic, unde au fost abordate mai multe
probleme. Totodata pe parcursul anului 2015 au fost petrecute 36 de razii cit pe
timp de zi, atit si pe timp de noapte in vederea prevenirii si combaterii
infractiunilor si altor actiuni huliganice, unde au fost documentate diverse
contraventii.
Astfel, reesind din cele expuse mai sus postul de politie Colonita al SP nr.7 a
Inspectoratului de politic Ciocana in vederea mentinerii ordinii publice in sector ~i
a combaterei fenomenului criminal ca sarcini de baza preconiziaza urmatoarele:
- continuarea eficienta a lucrului de profilaxie cu contingentul special aflat
la evidenta predispus la savirsirea infractiunelor si incalcarilor de ordine
pulica si in vederea neadmiterei savirsirei infractiunelor;
- finisarea totala a inspectarii fondului locativ amplasat pe sectorul
administrativ deservit care va avea ca rezultat mentinerea situatiei
operative la control si apricierea pozitiva a rolului ofiterului de sector de
catre societatea civila;
- intreprinderea masurilor pe timp de zi si pe timp de noapte pe sectorul
deservit, si anume efectuarea raidurilor intru prevenirea si descoperirea
infractiunilor;
- conlucrarea cu societate civila si cu administratia publica locala in
vederea elucidarii fenomenului criminal din localitate, privind efectuarea
raziilor in comun;
- folosirea tuturor mijloacelor legale pentru ridicarea autoritatii ofiterului
de sector pe sectorul adrninistrativ deservit si reactionarea promta la
sesizarile cetatenelor in vederea stabilirei si descoperirei infractiunei si
altor incalcari de legislatie.
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