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D E C I Z I A nr.1.7 

 

 

„Cu privire la situaţia criminogenă,  

respectarea ordinii publice în teritoriul 

administrat” 

                   În conformitate cu art.14 alin. 2 lit.(x) al Legii privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 şi în baza notei informative „Privind 

starea criminogenă în sectorul administrat”,  

 

 

Consiliul orăşenesc Leova a D E C I S:      

                  1. Se ia act de informaţia şefului  sectorului de  poliţie nr.1 Leova (dl. 

A.Banari) „Cu privire la situaţia criminogenă, respectarea ordinii publice în 

teritoriul primăriei Leova” pe 12 luni ale anului 2020 ( anexa nr.1 ).     

       2. Se cere sectorului de  poliţie nr.1 Leova (dl. A.Banari) o dată în săptămînă 

la consfătuirea operativă să informeze conducerea primăriei despre măsurile 

întreprinse privind îmbunătăţirea stării criminogenă şi sanitare a oraşului. 

       3. Controlul privind executarea deciziei se pune în seama primarului oraşului 

Leova. 

 

           

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                               

         „Contrasemnat” 

SECRETARUL CONSILIULUI                                 G.ŞCEDROVA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

                                                                                                                           Anexa nr.1 la 

                                                                                                           decizia nr.1.7 din 19.02.2021 

 

 

    N O T Ă   I N F O R M A T I V Ă 
privind activitatea sectorului de poliţie nr.1. (Leova), al IP Leova  la menţinerea securităţii 

publice şi combaterea criminalităţii în perioada  a 12 luni a anului 2020. 

  

În perioada de raport, SP nr. 1 Leova a întreprins un complex de măsuri 

organizatorico-practice, orientate către combaterea criminalităţii și menţinerea 

ordinii de drept pe întreg teritoriul primăriei Leova. 

 

SP nr. 1 Leova, desfășoară continuu acţiuni concrete ce contribuie la 

reducerea cazurilor de comitere a faptelor antisociale și la eficientizarea procesului 

de asigurare a securităţii personale a cetăţenilor, atât cantitativ, cât și calitativ, prin 

politici și intervenţii, menite să reducă potenţialul infracţional și cauzele ce 

favorizează comiterea ilegalităţilor. Au demarat multiple operaţiuni cu caracter 

preventiv-profilactic, inclusiv „Grija”, „Căutare”, „Arsenal”,  „Mac”, etc., cu 

implicarea tuturor forţelor și mijloacelor de contracarare a fenomenelor 

infracţionale. 

Conform statelor de organizare, sunt prevăzute 8 funcţii din care: 

- 1 funcţie de şef al SP 

- 5 funcţii de ofiţer superior de sector 

- 1 funcţie de ofiţer de sector 

- 1 funcție de subofițer superior de sector 

În prezent, o funcție de ofițer superior de sector este vacantă. 

Analizînd  situaţia criminogenă creată pe teritoriul Sectorului de Poliție nr. 

1 (Leova), pe parcursul  a 12 luni a anului 2020 denotă, că la general acţiunile de 

prevenţie au avut efect scontat, astfel în perioada dată au fost înregistrate  143 

infracţiuni, din care au fost descoperite 104  infracţiuni, rămănănd nedescoperite 

39 infracţiuni cum ar fi: 

 21 cazuri de furt. 

   un caz de distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor 

(incendiere). 

 11 cazuri de transmitere ilegală a obiectelor interzise detinutilor 

 Un caz de escrocherie 

 Un caz de viol 

 Un caz de trecere ilegală a produselor de tutungerie 

 Un caz lăsarea în primejdie cu deces 



 Un caz de tentativă de distrugere sau deteriorare intenţionată a 

bunurilor prin incendiere  

O sarcină de bază a sectorului de poliţie nr. 1 Leova, a fost şi este lucrul de 

prevenţie  efectuat în privinţa persoanelor aflate în vizorul poliţiei, care manifestă 

un comportament antisocial  şi care comit aceste infracţiuni. Ţin să remarc, că de la 

începutul anului 2020, a fost organizat şi desfăşurat un lucru în ce priveşte  

stabilirea  tuturor persoanelor  alcoolice, aflate la evidenţa cabinetului narcologic. 

La fel sau perfectat şi listele persoanelor cu antecedente penale stinse şi nestinse.  

Pe parcurs sau întreprins un şir de măsuri eficiente spre intensificarea 

activităţii de prevenţie, determinarea cauzelor care au generat această stare de 

lucruri, utilizarea tuturor formelor şi metodelor de profilaxie optimală faţă de 

persoanele aflate la evidenţă şi predispuse de a comite infracţiuni, conlucrarea cu 

administraţia publică locală şi formaţiunile obşteşti la contracararea crimelor din 

partea contingentului dat. 

Un aspect al activităţii serviciilor de securitate publică este profilaxia 

furturilor averii proprietarului. Pentru prevenirea acestora în perioada vizată de 

către ofiţerii de sector, al sectorului de poliţie nr.1 Leova,  au fost  inspectate 150 

obiecte, unde se păstrează valori materiale. Totodată au fost expediate 10  sesizări 

în adresa agenţilor economici  întru lichidarea neajunsurilor depistate  în cadrul 

inspectărilor  obiectivelor.        

În perioada de raport de către angajaţii sectorului de poliţie nr.1 Leova au 

fost examinate 1555 plîngeri şi sesizări, au fost constatate 597 contravenții și s-au 

întocmit - 588 procese verbale contravenţionale din ele : 

- art.78 CC - 21 procese verbale.  

- art.781 CC - 14 procese verbale 

- art. 104 CC – 17 pocese verbale, 

- art.105 CC- 19 procese verbale. 

- Art. 106 CC- 1 proces verbal 

- art. 63 CC - 4 procese verbale 

- art. 69 CC - 169 procese verbale. 

- art. 335 CC- 1 procese verbale 

- art. 761 CC- 16 procese verbale 

- art. 335 CC- 1 procese verbale 

- art. 336 CC- 2 procese verbale 

- art. 342 CC – 2 procese verbale. 

- art. 349 CC -  procese verbale 

- art. 354 CC- 97 procese verbale. 

- art. 355 CC- 13 procese verbale. 

- art. 356 CC- 2 procese verbale 

- art. 357 CC - 20 procese verbale. 

- art. 359 CC - 27 procese verbale 

- Art. 353 CC – 6 procese verbale 

- Art. 318 CC- 5 procese verbale 



- Art. 91/911 – 4 procese verbale 

- art. 362 CC - 19 procese verbale. 

- altele - 93  procese verbale. 

Au fost aplicate amenzi în sumă totală de 441890 lei, achitate amenzi în 72 

ore, 144595 lei, integral 39750 lei și nepercepute 112950 lei.  

Cît priveşte asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevenirii infracţiunilor şi contravenţiilor  cu aplicarea armelor şi 

muniţiilor păstrate ilicit, sporirii eficienţei evidenţei şi controlului asupra circulaţiei 

armelor pe teritoriul or. Leova, pe parcursul perioadei respective, de către sectorul 

de poliţie nr.1Leova au fost întocmite 19 procese verbale în direcţia dată.   

Cauzele care favorizează comiterea infracţiuniilor pe teritoriul primăriei or. 

Leova sunt următoarele: 

  condiţiile de viaţă dificile și insuficiente, scăderea nivelului de trai, 

sărăcia 

  neîncadrarea în câmpul muncii a persoanelor apte de muncă 

 consumul abuziv de băuturi alcoolice 

 lipsa de supraveghere a copiilor în urma plecării părinţilor peste 

hotarele R.M 

 lipsa de responsabilitate a cetăţenilor privind protejarea gospodăriei, 

rămase fără supraveghere. 

 neglijenţa vădită de către persoanele cu funcţie de răspundere privitor 

la                      fortificarea tehnică a obiectelor cu valori materiale. 

 conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate produsă de 

alcool. 

 aplicarea violenţei în familie. 

 Sarcinile de bază a sectorului de poliţie nr.1 Leova, al IP Leova sunt: 

- apărarea vieţii, sănătăţii, demnităţii,drepturilor,libertăţilor,intereselor şi 

averii cetăţenilor de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime. 

- prevenirea şi curmarea crimelor şi a altor infracţiuni. 

- constatarea şi descoperirea infracţiunilor,urmărirea persoanelor care le-au 

săvîrşit. 

- menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii publice. 

- acordarea de ajutor cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice locale, 

întreprinderilor,instituţiilor şi organizaţiilor în vederea ocrotirii drepturilor lor şi 

exercitării atribuţiilor lor,stabilite de lege. 

- efectuarea măsurilor de protecţie de stat faţă de persoanele care acordă 

ajutor în procesul penal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.   



   În continuare, ne propunem următoarele obiective pentru anul 2021: 

 -  întreprinderea măsurilor pentru a asigura dotarea tehnico-materială și 

asigurarea condițiilor de muncă, prioritar pentru sectorul de poliție și serviciile de 

intervenție operativă; 

 - diminuarea timpului de reacție, consolidarea capacităților de comunicare 

la apelurile cetățenilor, sporirea vizibilității Poliției prin consolidarea și fortificarea 

sectorului de poliție, sporirea controlului de la nivel central asupra realizării 

sarcinilor înaintate în acest sens; 

 - creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin acțiuni de 

protejare a persoanei, patrimoniului, siguranţei stradale și siguranţei rutiere;  

- consolidarea capacităţilor de planificare, organizare şi desfăşurare a 

activităţii de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor; 

 - modernizarea managementului resurselor umane prin dezvoltarea unui 

sistem de formare continuă a personalului, proceduri clare, transparente și 

obiective de evaluare a personalului în cadrul Poliției, cu participarea societății 

civile pentru sporirea receptivității Poliției față de problemele comunității;  

- implementarea programelor de instruire în domeniul eticii și deontologiei 

polițienești, drepturilor omului, combaterii corupției și protecționismului prin 

intermediul Direcției inspectare efectiv care va asigura o funcționalitate și eficiență 

pe segmentul vizat; 

 - consolidarea capacităţilor de comunicare internă şi externă ale Poliţiei. 

Formarea și consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile non-guvernamentale, 

massmedia şi comunităţile locale pentru comunicare şi asistenţă în prevenirea 

acţiunilor ilegale; 

 

Şef al SP nr.1 (Leova)  

Inspector principal                                                 Alexandr Banari  
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