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                                                                                                                                   PROIECT 
 

DECIZIE  Nr.1/4      

din __mai  2020   

 

" Cu privire la activitatea secţiei de poliţie a sectorului nr.1  

a IP Teleneşti privind asigurarea ordinii publice în oraşul  

Teleneşti şi satele Mihalaşa şi Mihalaş Nouă " 

 

 Examinând raportul prezentat de dl Adrian Stroici ofițer de  sector al sectorului 

de poliție  nr.1 al IP Teleneşti, privitor la asigurarea ordinii publice în oraşul Teleneşti 

şi satele Mihalaşa şi Mihalaşa Nouă, pe perioada anului 2019, Consiliul orăşenesc 

menţionează că de angajații sectorului de poliție nr. 1 a sectorului nr.1 al IP Teleneşti 

se întreprind măsuri întru asigurarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor omului, profilaxia criminalităţii şi infracţiunilor în teritoriul încredinţat  au 

fost petrecute 20 întruniri cu cetățenii.  

Pe parcursul anului 2019 pe teritoriul primăriei oraşului au fost înregistrate 92 

infracțiuni (12 luni 2018- 69). Din totalul de infracțiuni săvîrșite pe teritoriul primăriei 

or.Telenești, pe primul loc după genul de infracțiune rămîn infracțiunile patrimoniale și 

anume furturile (31), dintre care au fost descoperite 12. 

Alte infracţiunile comise: - conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate 

alcoolică – 18,  huliganism – 8, violenţă în familie – 5, accidente rutiere  4, păstrarea 

ilegală de substanțenarcotice -3, circulația ilegală a substanțelor narcotice, 

psihotropice sau a analogelor fără scop de înstrăinare 6, alte infracțiuni - 21. Au fost 

întocmite 70 de procese contravenționale.  

     Totodată situaţia criminogenă în teritoriu rămâne încordată, este la un nivel înalt 

numărul furturilor averii proprietarului, infracţiunile nedescoperite, măsurile 

întreprinse de angajații sectorului nr.1 al IP Teleneşti nu tot timpul sunt eficienete. În 

conformitate cu art. 14 p. 2 lit x), z) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală şi avizul pozitiv al comisiei de specialitate din 12  

martie  2019, Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul prezentat de dl Adrian Stroici ofițerul de sector al sectorului 

de poliție  nr.1 al IP Teleneşti, privind asigurarea ordinii publice în teritoriul 

primăriei pe perioada anului 2019. Se consideră lucrul dus de colaboratorii 

sectorului nr.1 al IP Teleneşti privind asigurarea ordinii publice în teritoriul 

primăriei pe perioada anului 2018 cu calificativul „______”. 

2. Se pune în sarcina ofițerilor operativi a sectorului nr.1 al IP Teleneşti să 

intensifice acţiunile privind îmbunătăţirea activităţii în combaterea 

criminalităţii şi a infracţiunilor, menţinerea ordinii, depistării şi reţinerii 



persoanelor anunţate în urmărire penală, prevenirii criminalităţii în mediul 

familiei, furturilor din case/apartamente şi sustragerilor averii de stat. 

 

3. Primăria oraşului va întreprinde măsuri suplimentare pentru asigurare 

colaborării mai productive a tuturor instituţiilor şi organizaţiilor din teritoriu 

cu sectorul nr.1 al IP Teleneşti, în scopul combaterii  încălcărilor normelor de  

drept, crimelor şi infracţiunilor și va interveni cu un demers pe lângă 

Inspectoratul de Poliție Telenești privitor la completarea locurilor vacante de 

ofițeri de sector pe sectorul nr. 1 al IP Telenești. 

4. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor de învăţămînt şi cultură să 

îmbunătăţească substanţial procesul educaţional, organizarea odihnei şi timpul 

liber a tineretului, conlucrarea mai eficientă cu angajații sectorului nr.1 al IP 

Teleneşti. 

5. Ofițerii operativi al sectorului nr.1 al IP Teleneşti, vor informa Consiliul 

orăşenesc Telenești despre mersul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii la 

şedinţa Consiliului orăşenesc din luna martie anul 2021. 

             AU VOTAT:  Pentru –;  Contra –;  S-au abţinut –. 

 

 

    Preşedinte al şedinţei                                                         

    

        Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ 

despre lucrul efectuat de către efectivul SP nr. 1 Telenești al IP Teleneşti 

în perioada a 12 luni ale  a. 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      Sectorul de Poliție orașul Telenești al IP Teleneşti pe parcursul a 12 luni curent 

şi-a organizat şi desfăşurat activitatea, pledînd pentru prorecţia drepturilor şi libertăţilor  

fundamentale ale omului, activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii, asigurării 

ordinei publice şi securităţii cetăţenilor, cît şi realizarea sarcinilor trasate de conducerea 

IP Teleneşti şi IGP al MAI RM. 

 

În perioada de raport, potrivit statelor de organizare, în serviciul vizat sunt 

prevăzute 3 funcţii, dintre care: o funcţie de ofițer  superior, 2 funcţii ofiţeri de sector, 

care deservesc primăria or.Telenești satul Mihalașa.  

  - funcții vacante pe sectorul dat  sunt 2. 

 

În pofida măsurilor desfăşurate, pe parcursul perioadei de raport, pe teritoriul 

SP orașul Telenești Telenești satul Mihalașa  s-au înregistrat 92 infracțiuni (12 luni 

2018- 69). 

 

Analiza criminalităţii faţă de perioada analogică a. 2018 a. 2019: 

                                                                   

Nr. 

d/r 

Postul de poliție 12 luni a. 2018 12 luni a. 2019 +,- % 

1. or.Telenești 69 92 23 0% 

Total  69 92 23 0% 

 

Analiza săvîrşirii crimelor pe categorii de infracțiuni: 

1) Furt-31(descoperite -12) 

2) Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate-18 

3) Violență în familie-5 

4) Huliganism-8 

5) Păstrare ilegală de substanțe narcotice-3 

6) Accidente rutiere-4 

7) Infracțiuni economice-2 

8) circulația ilegală a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor fără  

scop de înstrăinare -6  

9) Alte infracțiuni-21 

         Din totalul de infracțiuni săvîrșite pe teritoriul or.Telenești, pe primul loc după 

genul de infracțiune rămîn infracțiunile patrimoniale și anume furturile (31), dintre care 

au fost descoperite 12. 

Numărul mare de furturi și alte infracțiuni este favorizat de ineficienţa măsurilor de 

prevenție cu categoriile speciale aflate la evidenţa poliţiei, situaţia social - economică 

din ţară, lipsa locurilor de muncă, nivelul scăzut al valorilor umane, agresivitatea 

influenţată de folosirirea excesivă a băuturilor alcoolice, conflicte pe fonul relaţiilor 

ostile condiţionate de potenţialul economic redus al unui numar impunător de cetăţeni, 

precum şi neglijenţa posesorilor bunurilor în privinţa condiţiilor de păstrare a acestora. 

La iniţiativa proprie a conducerii SP nr. 1 Telenești, cît şi a conducerii IP 

Teleneşti în această perioadă au fost desfăşurate 12 măsuri de prevenţie generală şi 



individuală suplimentare în total fiind prelucrate   sectoarele orașului Telenești satul 

Mihalașa. Astfel, avînd ca scop patrularea străzilor, verificarea instituțiilor de agrement, 

verificarea, în comun cu agenţii economici, a condiţiilor de asigurare a pazei bunurilor 

materiale,  atrăgându-se atenţia la compartimentul fortificării tehnice a obiectivelor, 

asigurarea iluminării adecvate, înzestrarea cu mijloace tehnice de semnalizare 

autonomă, în rezultatul desfăşurării măsurilor de prevenţie generală şi individuală au 

fost verificate și inspectate 40 obiecte cu valori materiale, fiind totodată înnaintate 

conducătorilor acestora recomandările  întru înlăturarea condiţiilor care pot favoriza 

săvîrşirea furturilor. 

Totodată, au fost petrecute 20  întruniri cu cetăţenii, unde s-au dus discuţii privitor 

la furturile, din locuințe, de păsări, a valorii personale, din averea proprietarului, cît şi 

de pe cîmpii, lăsate fără supraveghere pe timp de noapte. Respectiv pe faptul dat, 

cetăţenii au primit recomandări pentru neadmiterea a astfel de genuri de infracţiuni.    

Pentru prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor săvîrşite de către minori, de către 

Ofițerii de sector, au fost citite lecţii în instituţiile de învăţămînt, biblioteci publice, 

referitor la prevenirea actelor de huliganizm, jaf, furturi, apariţia în locuri publice cît şi 

în instituţiile de agrement în stare de ebrietate alcoolică a minorilor cît şi despre 

atragerea la răspundere contravenţională şi penală a acestora.  

Tot în acest scop în parcul din or.Telenești,, Aleia siguranței,, de către angajații 

sectorului nr.1 Telenești la fel au fost desfășurate activități de prevenire atît în rîndurile 

minorilor, dar și cei maturi. 

Pe parcursul anului 2019, de către angajații sectorului de Poliţie  orașul Telenești, a 

fost dus lucru de prevenţie cu persoanele aflate la evidenţă, şi anume: 

- Agresori familiali: 

- 3 persoane,  

Au fost înaintate instanței de judecată 2 demersuri privind obținerea ordonanței de 

protecție a victimei violenței în familie, toate fiind admise; înaintate 15 demersuri la 

comisia pentru problemele sociale a APL și comisia pentru protecția drepturilor 

copilului. 

Practica contravenţională se reflectă în felul următor:  

                                                                        

                                                       12 luni a. 2019                                             

Procese total 70 

   

 

 Ofițer superior de Sector al SP nr.1 al IP Teleneşti 

 Inspector principal                                                                      Adrian Stroici 

 

 


