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Aveți în față un material informativ editat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni . 
Ghidul se adresează în primul rând persoanelor, care activează în domeniul prevenirii 
criminalității și Supravegherii de Vecinătate. Informația este utilă tuturor persoanelor 
care doresc să-și asigure o mai bună securitate a propriei vieți și a comunității în 
care locuiesc. În ghid veți găsi sfaturi și bune practici de urmat pentru diminuarea 
pericolelor asupra securității personale și proprietății cetățeanului.

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului: „Dezvoltarea Securității Comunitare 
în zonele rurale din Moldova , implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni  din 
Moldova în parteneriat cu Asociația ,,Neighbourhood Watch  din Estonia, cu sprijinul 
inanciar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundației Soros-Moldova și al Ministerului 
Afacerilor Externe al Estoniei, prin intermediul Fondului de Dezvoltare și Ajutor Umanitar. 

Acest material va i util și va oferi o mai bună  înțelegere a modelului Supravegherii de 
Vecinătate în Republica Moldova. 

Prin eforturi comune vom reuși să facem viața mai sigură!
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Stimați cititori,

Aveţi în faţă un material informativ editat de Asociaţia Obştească 
,,cco-Răzeni . ehidul se adresează în primul rând persoanelor, care 
activează în domeniul prevenirii criminalităţii şi Supravegherii de 
tecinătate. )nformaţia este utilă tuturor persoanelor care doresc 
să-şi asigure o mai bună securitate a propriei vieţi şi a comunităţii în 
care locuiesc. În ghid veţi găsi sfaturi şi bune practici de urmat pentru 
diminuarea pericolelor asupra securităţii personale şi proprietăţii 
cetăţeanului.

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului: „Dezvoltarea 
Securităţii Comunitare în zonele rurale din Moldova , implementat 
de Asociaţia Obştească ,,cco-Răzeni  din Moldova în parteneriat cu 
Asociaţia ,,Neighbourhood uatch  din cstonia, cu sprijinul inanciar 
al Programului cst cst fără drontiere al dundaţiei Soros-Moldova şi al 
Ministerului Afacerilor cxterne al cstoniei, prin intermediul dondului de 
Dezvoltare şi Ajutor Umanitar. 

Acest material va i util şi va oferi o mai bună  înţelegere a modelului 
Supravegherii de tecinătate în Republica Moldova. 

Prin eforturi comune vom reuşi să facem viaţa mai sigură!

Echipa de implementare
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Neighborhood Watch N(W  

adică Supravegherea de Vecinătate 
sau: Paza Comunitară  este un 

model econom şi eicient, bazat 
pe sentimentul de solidaritate 
comunitară şi ajutor reciproc. 
Programul este conceput pentru 
a spori gradul de securitate şi 
prevenire a infracţionalităţii la 
nivel de comunitate. 

Supravegherea de tecinătate 
este un parteneriat între poliţie 
şi cetăţeni. diecare membru 
al comunităţii, indiferent de 

vârstă, poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii, prin acţiuni de 
supraveghere şi înştiinţarea organelor de poliţie despre activităţile 
suspecte. 

Supravegherea de Vecinătate este o acţiune comună în care se 
implică actorii comunitari: vecinii, poliţia, administraţia publică locală 
şi organizaţiile civice interesate. cste orientată spre a ajuta cetăţenii să-
şi asigure protecţia membrilor familiei, vecinilor, precum şi a bunurilor 
acestora. 

Într-un cadru mai larg, modelul supraveghere comunitară mai 
este numit „supravegherea infracţionalităţii  sau „supravegherea 
infracţionalităţii în vecinătate  şi este aplicat de organizaţii civice, 
care urmăresc prevenirea infracţionalităţii în comunitate. O astfel de 
organizaţie nu este viabilă dacă membrii acesteia nu intervin direct în 
prevenirea posibilelor acte de delincvenţă, violenţă în vecinătatea lor. 

În dependenţă de acţiunile societăţii, numărul de infracţiuni este în 
creştere sau scădere. Totuşi, eliminarea totală a infracţiunilor nu e posibilă. 
Supravegherea de tecinătate contribuie la reducerea posibilităţilor de 
realizare a infracţiunilor. 

Mai simplu spus, Supravegherea de tecinătate se bazează pe idea: 
„DACĂ VĂD CEVA SUSPECT ATUNCI REACȚIONEZ !” 
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Cum funcționează Supravegherea de Vecinătate?

Supravegherea de tecinătate se bazează pe trei elemente esenţiale:

Grijă față de cartier - locuitorii din zonele de Supraveghere de 
tecinătate sunt încurajaţi să ie atenţi la acţiuni suspecte.

Securitate la domiciliu - pentru a reduce atractivitatea caselor/
proprietăţilor ca să devină obiect al infracţiunii  proprietarii 
implementează activităţi sugerate de către organizaţia de Supraveghere 
de tecinătate/poliţie.

)mpactul pentru reducerea criminalităţii vine din două părţi - 
persoanele au grijă de cartier şi, de asemenea, ei au grijă de propriile lor 
proprietăţi.

Respondenţii argumentează că supraveghează vecinătatea fără a se 
alătura oicial mişcării de Supraveghere de tecinătate. Deci, aici intervine 
al treilea element al mişcării. Sectoarele de Supraveghere de tecinătate 
sunt marcate cu semnul „Supraveghere de Vecinătate”. Acesta este un 
mesaj clar pentru străini că aici trăiesc oameni,  care au grijă de cartierul 
lor.

Comunităţi 
mai sigure, puternice 

şi durabile

Combate  
comportementul  

anti-social

Reduce 
oportunităţile de 

efectuare a crimelor

Reduce 
vulnerabilitatea şi  
excluderea socială

Raportarea crimelor 
şi activităţilor 

suspecte

Parteneriat activ: 
poliţie + comunitate
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Obiectivele mişcării de Supraveghere de Vecinătate

 √ Să ajute membrii comunităţii de a se proteja pe ei înşişi şi 
proprietăţile lor;

 √ Să contribuie la reducerea sentimentului de frică, neîncredere, 
nesiguranţă a localnicilor, dar şi la prevenirea delincvenţei, 
violenţei de orice fel, prin monitorizarea şi raportarea situaţiilor 
cu caracter suspicios, poliţiei şi vecinilor. Astfel se protejează 
şi împărtăşeşte sentimentul de grijă faţă de familie şi ceilalţi 
membri ai comunităţii;

 √ Să prevină infracţiunile prin reducerea oportunităţilor de apariţie 
a acestora;

 √ Să îmbunătățească 
legăturile dintre poliţie 
şi comunitate prin 
încurajarea locuitorilor 
de a contacta cu 
secţia locală de poliţie 
în legătură cu orice 
activitate suspectă. Să mărească încrederea publică în activităţile 
poliţiei printr-o mai bună comunicare, consultare, servicii şi 
feedback faţă de comunităţile locale;

 √ Să îmbunătățească siguranţa comunităţii şi să încurajeze spiritul 
comunitar;

 √ Să încurajeze comunităţile să adopte o abordare eicientă privind 
calitatea vieţii prin intermediul parteneriatelor, muncii în echipă 
şi al bunelor relaţii de vecinătate, care reduc impactul şi teama de 
infracţiuni.
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Conform Barometrului Opiniei Publice din noiembrie , 
realizat de Centrul de )nvestigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AvA  
la iniţiativa )nstitutului de Politici Publice, doar  % din populaţie 
au deplină încredere în poliţie. Neîncrederea cetăţenilor în poliţie,   
sporirea numărului infracţiunilor grave, starea generală de insatisfacţie 
a cetăţenilor, indiferenţa şi izolarea, argumentează necesitatea şi 
oportunitatea implementării conceptului Supravegherii de tecinătate  în 
Republica Moldova.  

Puţini sunt cetăţenii, care participă la acţiuni comunitare, de 
voluntariat şi de luare a deciziilor. Încrederea insuicientă în sistemul 
judiciar şi în poliţie este omniprezentă în spaţiul rural, unde sunt acute 
problemele de ordin social-economic, legate de corupţie şi incompetenţa 
autorităţilor locale.

Republica Moldova este într-un proces  de realizare a reformelor 
pentru integrare în Uniunea curopeană. Modernizarea Ministerului 
Afacerilor )nterne al Republicii Moldova este una din acţiunile menite să 
determine realizarea acestei viziuni.

Obiectivele strategice ale structurilor de referinţă la nivel naţional şi 
local includ acţiuni ce urmăresc să garanteze iecărui cetăţean un mediu 
sigur, un management calitativ al serviciilor publice. 

Prioritatea poliţiei este să ofere servicii calitative, în scopul restabilirii 
relaţiilor de încredere şi respect între comunitate şi poliţie, astfel 
transformând poliţistul în „prietenul cetăţeanului . Supravegherea de 
tecinătate este centrată pe această prioritate şi poate suplini eforturile 
autorităţilor prin mijloace eiciente şi mecanisme durabile. 
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)niţiativa de replicare a modelului de Supraveghere de tecinătate în 
Republica Moldova a fost lansată în aprilie , când au fost organizate 
întruniri ale reprezentaţilor Asociaţiei Obşteşti „cco-Răzeni  din 
Moldova http://ecorazeni.wordpress.com/  cu reprezentanţii Asociaţiei 
,,Neighbourhood uatch  din cstonia www.naabrivalve.ee . În urma 
discuţiilor a demarat implementarea proiectului Societal Security 
and Safety: Engaging Rural Communities / Securitate şi Siguranță 
Comunitară: )mplicarea Actorilor Locali . Proiectul este implementat de 
Asociaţia cco-Răzeni  din comuna Răzeni, raionul )aloveni, împreună 
cu Asociaţia ,,Neighbourhood uatch  din cstonia. Partenerii proiectului 
sunt )nspectoratul eeneral al Poliţiei din Republica Moldova, Consiliul 
Raional )aloveni şi autorităţile publice locale din raionul )aloveni. 

Proiectul a fost susţinut de către dundaţia Soros Moldova  
www.soros.md  şi Ministerul Afacerilor cxterne al cstoniei www.vm.ee .

Proiectul vizează securitatea comunitară în Moldova, care este 
afectată de numărul limitat de poliţişti comunitari, de interesul scăzut şi 
implicarea insuicientă a societăţii civile şi a autorităţilor locale în acţiuni 
orientate spre siguranţa cetăţenilor. 

Obiectivele proiectului:

 √ dezvoltarea capacităţilor ONe-lor şi ale )nspectoratului eeneral 
al Poliţiei din Republica Moldova să iniţieze şi dezvolte un sistem 
de alarmă bine organizat bazat pe interacţiunea dintre cetăţeni, 
autorităţi şi poliţie; 

 √ sporirea gradului de conştientizare al autorităţilor locale şi 
regionale, al poliţiei, privind necesitatea de a îmbunătăţi sistemul 
de prevenire a criminalităţii în Republica Moldova. 

 √ stabilirea unui parteneriat între structurile neguvernamentale şi 
instituţiile publice din cstonia şi Moldova; 

 √ formularea unui set de recomandări prin compararea modelului 
de securitate de vecinătate din cstonia şi sistemul de asigurare a 
securităţii din Moldova. 
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În perioada septembrie – octombrie  au avut loc vizite 
de studiu în cstonia şi Republica Moldova ale factorilor de decizie, ale 
experţilor, pentru a analiza posibilităţile implementării conceptului 
Supraveghere de tecinătate în Republica Moldova. Raionul )aloveni 
beneiciază direct de acest proiect şi reprezintă regiunea pilot pentru 
implementarea conceptului de Supraveghere de tecinătate, având 
deschiderea şi motivaţia de implicare a autorităţilor şi suportul 
organizaţiilor neguvernamentale locale. 

În cadrul mesei rotunde  octombrie  experţi din cstonia, 
Moldova, Letonia, Polonia şi iirgizstan au constatat că activităţile de 
prevenire şi reducere a numărului infracţiunilor reprezintă un proces 
integrat, continuu care necesită o acţiune bine planiicată. În scopul de 
a pune în aplicare practica de Supraveghere de tecinătate în Republica 
Moldova, este necesar să ie creat un grup de lucru care va promova şi 
susţine această mişcare.

Pe parcursul anului  în raionul )aloveni au fost organizate 
sesiuni de instruire pentru reprezentanţii poliţiei, campanie media în 
scopul informării cetăţenilor şi creării primelor sectoare de Supraveghere 
de tecinătate.

        Supravegherea de tecinătate este o practică de succes în cstonia. 
Dar, succesul practicii constă în atitudinea membrilor comunităţii. 
)niţiativa de a asigura siguranţa comunităţii trebuie să vină de la membri. 
Numai după ce există o astfel de iniţiativă, poate i stabilită o bună 
cooperare cu alţi actori locali. Programul de Supraveghere de tecinătate 
încurajează implicarea societăţii civile, a factorilor de decizie şi a 
cetăţenilor motivaţi să contribuie la asigurarea securităţii comunitare, 
pentru a spori gradul de încredere şi susţinere reciprocă.
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cvoluţia mişcării de Supraveghere de tecinătate a început în Statele 
Unite ale Americii în anii ,  în scopul de a combate escaladarea 
criminalităţii. În  au fost iniţiate programe similare în Regatul Unit 
al Marii Britanii. Modelul funcţionează eicient şi în Canada Block Parent 
Program , Marea Britanie şi )rlanda Neighbourhood uatch , eermania, 
Austria proNAC(BAR , Norvegia Natteravnene , etc.

Mişcarea cstoniană de 
Supraveghere de tecinătate îşi are 
rădăcinile în dorinţa estonilor de a 
lupta împotriva infracţionalităţii şi 
de a se proteja. Modelul estonian 
a fost dezvoltat urmând exemplul 
din Marea Britanie. Sistemul 
supravegherii de vecinătate 
în Regatul Unit presupune un 
parteneriat între oamenii care 
împreună doresc să menţină 
siguranţa în comunităţi. Aceasta 
implică acţiunile comune ale 
poliţiei,  autorităţilor locale, ale altor organizaţii voluntare şi, mai presus 
de toate, persoanele izice şi familiile care doresc ca vecinătatea lor  să 
devină un loc mai bun de a trăi în siguranţă. Primul sector de supraveghere 
de vecinătate a fost îniinţat în Marea Britanie în  şi acum  milioane 
de oameni sunt membri ai diferitor reţele de supraveghere de vecinătate.

Asociaţia ,,Neighbourhood uatch  http://naabrivalve.ee/  a 
fost creată în cstonia la  mai  ca o iniţiativă în scopul creşterii 
sentimentului de securitate a locuitorilor în imediata apropiere. Mişcarea 
a pornit ca o reacţie a cetăţenilor faţă de reducerea dramatică a numărului 
de oiţeri de poliţie. Principalul obiectiv al acestei organizaţii a fost de 
a ridica interesul între membrii comunităţilor faţă de ,,supravegherea 
de vecinătate  şi de a-i informa cu privire la obiectivele, principiile şi 
posibilităţile acestei mişcări. 
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Pentru a atinge acest obiectiv, Asociaţia facilitează formarea de 
sectoare de supraveghere de vecinătate şi le susţine activitatea, publică 
materiale informative, efectuează instruiri şi dezvoltă cooperarea între 
instituţiile de stat, societatea civilă.

În cazul cstoniei, prin intermediul Asociaţiei ,,Neighbourhood 
uatch , circa  de familii reprezentând  de sectoare s-au mobilizat 
voluntar pentru a promova, replica şi dezvolta această practică. 

Cele mai importante proiecte realizate de către Asociația 
”Neighbourhood Watch”:

„School Watch” - proiect, care are ca scop reducerea şi prevenirea 
violenţei în şcoală. Participanţii sunt elevi, personalul şcolii, administraţia 
locală şi poliţia. Prin intermediul atelierelor de instruire şi schimbului 
de informaţii se încurajează elevii să raporteze comportamentele anti-
sociale şi, dacă e necesar să ceară ajutor. 

,,S   ă ”  
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„Safe Kindergarten” – este o iniţiativă a educatoarelor de la 
grădiniţă. Prin intermediul a unui proiect pilot au fost dezvoltate astfel de 
acţiuni: instruire pentru părinţi, instruire pentru educatori şi instruiri sub 
formă de joacă pentru copii vârsta -  ani . Toate instruirile, în funcţie 
de vârsta participanţilor, au menirea de a îmbogăţi cunoştinţele despre 
securitate.

„Business Watch” – este un proiect implementat în oraşul Tallinn, 
în zona turistică a oraşului. Scopul este de a informa şi atenţiona turiştii 
şi proprietarii de magazine/angajaţi 
cu privire la prevenirea criminalităţii 
şi securitate. În cadrul sesiunii de 
informare participanţii au primit 
sfaturi practice cu privire la furturile 
din magazine şi prevenirea furturilor 
de buzunare. Pentru turişti, au fost 
elaborate materiale informative cum 
să prevină aceste infracţiuni şi unde 
ar putea obţine ajutor.  Proiectul a fost implementat în strânsă cooperare 
cu poliţia.

„Alarm button service” – are ca scop prevenirea unor evenimente 
neprevăzute cu consecinţe dăunătoare. Serviciul butonul de alarmă  
este adresat persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, persoanelor 
care locuiesc în zone cu densitate scăzută a populaţiei şi care nu pot să 
solicite ajutor rapid în caz de necesitate incendiu, panică, probleme 
grave de sănătate . Apăsând butonul de alarmă sau instalaţia anti-
incendiară va i efectuat automat un apel  în reţeaua de telefonie mobilă 
către voluntarii din regiune.



a
Supravegherea de Vecinătate în engl: Neighborhood uatch , 

numită şi Prevenirea criminalităţii şi a actelor de vandalism, este o 
organizaţie neguvernamentală şi are drept scop prevenirea infracţiunilor 
în vecinătate. Nu este o organizaţie judiciară, deoarece membrii ei nu 
intervin în mod direct în posibilele activităţi criminale. În schimb, membrii 
organizaţiei sunt în stare de alertă faţă de activităţile neobişnuite şi 
alertează autorităţile. 

Sectorul de Supraveghere de Vecinătate este teritoriul case la curte 
sau un bloc de locuit  unde membrii sectorului efectuează Supravegherea 
de tecinătate.

Liderul Sectorului de Supraveghere de Vecinătate este persoana 
aleasă de membrii sectorului de obicei un locatar al sectorului  care, 
activând în calitate de voluntar, reprezintă membrii sectorului în 
comunicarea cu poliţia, administraţia publică locală şi alţi parteneri. 

Membru al Sectorului de Supraveghere de Vecinătate este 
persoana de bună-credinţă, implicată încontinuu în activitatea sectorului. 

5
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Sectoare de Supraveghere de tecinătate pot i iniţiate de localnici 
sau de poliţie. Mai recent, sectoarele de Supraveghere de tecinătate au 
fost lansate la solicitarea cetăţenilor. 

Pentru îniinţarea unui sector în zona Dvs., contactaţi secţia locală de 
poliţie. Colaboratorul de poliţie vă va oferi informaţii referitor la metodele 
de prevenire a criminalităţii, tipurile de crime săvârşite cel mai frecvent 
în regiune şi datele de contact ale organizaţiei locale de Supraveghere de 
tecinătate. 

Supravegherea de tecinătate va i eicientă doar cu participarea 
activă a tuturor membrilor. Acţiunile şi sprijinul Dvs. ajută la funcţionarea 
acestei iniţiative. Înainte de îniinţare, discutaţi cu locuitorii din regiune 
pentru a vedea dacă aceştia vor sprijini iniţiativa. cste important ca 
participanţii să înţeleagă rolul Supravegherii de tecinătate.

Prevenirea crimelor este un tip de asigurare. Posibil că niciodată nu 
veţi avea nevoie de acest lucru, dar doriţi să iţi pregătiţi pentru orice 
eventualitate. Dacă faci paşi concreţi în domeniul prevenirii crimelor, veţi 
reduce frica de crime, veţi îmbunătăţi calitatea vieţii.

Nu lăsa pe seama altora, contribuie şi tu aşa cum poți.

)niţial, trebuie să răspunzi la întrebarea: „Supravegherea de 
tecinătate este necesară pentru regiunea noastră? Dacă da, care va i 
utilitatea de care vom beneicia datorită acestei organizaţii .

Căutând răspuns la întrebare, nu este necesar de analizat utilitatea 
care o poate aduce Supravegherea de tecinătate în sensul larg reducerea 
criminalităţii, învingerea fricii împotriva crimelor , dar este necesar 
de concentrat asupra situaţiilor concrete şi problemelor speciice din 
regiunea respectivă. cxemplu: spargerea repetată a geamurilor şcolii, 
furtul din automobile, necesitatea unui contact mai bun cu poliţia ş.a. . 

Prima condiţie este de a realiza necesitatea şi dorinţa de a îniinţa 
un sector de Supraveghere de tecinătate.  Dacă cetăţenii sunt bine 
informaţi, atunci şansele de a crea un sector cu o activitate eicientă 
sunt mult mai mari. Dacă o astfel de iniţiativă există în interiorul unei 
vecinătăţi, atunci vor primi informaţiile necesare despre Supravegherea 
de tecinătate.
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O modalitate de a dezvolta interesul cetăţenilor faţă de 
Supravegherea de tecinătate este de a participa la adunările comunităţii 
pentru a discuta problemele de securitate. La astfel de adunări obţii 
datele de contact ale persoanelor, care doresc să ale mai multe 
informaţii şi care ar dori să prezinte vecinilor programul de Supraveghere 
de tecinătate. 

Dimensiunile  sectorului  de Supraveghere de Vecinătate

diecare comunitate, iecare cartier, poate îniinţa un asemenea 
sector. Un sector poate să cuprindă un grup de case, un bloc locativ, o 
scară într-un bloc locativ sau o zonă din localitate. Dimensiunile unui 
sector variază în funcţie de densitatea populaţiei, dar nu mai mult de -

 case. 

Beneiciile de a crea un sector de Supraveghere de Vecinătate

 √ Comunicare eicientă între poliţie şi liderul de sector;

 √ Utilizarea eicientă a timpului poliţiei în susţinerea activităţii 
sectorului;

 √ Acţiunile sunt concentrate de la existenţa bunelor idei spre 
soluţionarea problemelor;

 √ Sectorul devine mai atractiv pentru sponsorii locali, este stabilită 
o abordare profesională;

 √ Acces uşor la alte instituţii şi organizaţii similare;

 √ Utilizarea eicientă a resurselor limitate;

 √ Asigură o putere a cuvântului în comunicarea cu autorităţile în 
soluţionarea problemelor locale;

 √ Companiile de asigurare oferă reduceri la servicii pentru regiunile 
unde sunt create astfel de sectoare.

Membrii sectorului acţionează în scopul prevenirii infracţiunilor şi 
sporirii sentimentului de securitate. Împreună contribuie la reducerea 
sentimentului de frică al comunităţii faţă de criminalitate. În acelaşi timp, 
datorită sectoarelor de Supraveghere de tecinătate oamenii ală informaţii 
despre vecinii lor şi acordă ajutorul necesar persoanelor vulnerabile. 
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Membrii unui sector primesc informaţii din partea poliţiei, a 
administraţiei publice locale şi a altor organizaţii din regiune. Comunicarea 
intensă motivează participanţii să ie activi şi asigură viabilitatea unui 
sector de Supraveghere de tecinătate. 

Pasul . Organizarea  Adunării eenerale  a membrilor sectorului

În primul rând se organizează o adunare a membrilor viitorului 
sector. Loc pentru adunare poate i domiciliul unei persoane, o încăpere 
din şcoală sau Casa de Cultură. 

Acțiunile posibile din agenda adunării:

 √ La adunare va i invitat un reprezentant al organizaţiei de 
Supraveghere de tecinătate din regiune şi poliţistul de sector. ci 
vor explica beneiciile şi procedura de creare a sectorului;

 √ Se va discuta despre situaţiile criminogene din regiune; 

 √ Dacă participanţii la adunare consideră că este necesară crearea 
sectorului de Supraveghere de tecinătate, reprezentantul 
organizaţiei de Supraveghere de tecinătate le va propune un 
model de contract pentru crearea sectorului. 

 √ Membrii sectorului aleg un lider de sector care îi va reprezenta în 
relaţia cu partenerii şi vor semna contractul. 

Pasul . Întocmirea bazei de date a membrilor

Următorul pas este colectarea datelor de contact ale membrilor 
sectorului – numele şi prenumele, adresa, e-mail, numărul de telefon, 
numărul de înmatriculare auto şi culoarea maşinii. diecare participant 
conirmă cu semnătura că este de acord cu utilizarea datelor personale 
în activitatea sectorului. Desigur, membrii unui cartier pot să semneze 
mai târziu cererea de a i membru. Datele personale vor i actualizate cel 
puţin o dată pe an.  

Membrii sectorului de Supraveghere de tecinătate oferă datele de 
contact  liderului de sector. 

Asociaţia de Supraveghere de tecinătate pregăteşte un document cu 
datele  membrilor sectorului, ale poliţiei, ale administraţiei publice locale 
şi ale Asociaţiei. În document vor i incluse şi datele la nivel naţional şi 
regional ale acestor instituţii. 



Documentul cu datele de contact ajută membrii sectorului să 
reacţioneze în cazul în care există o situaţie alarmantă. De exemplu: dacă 
un membru al sectorului vede un străin în grădina/casa vecinului, el îi 
telefonează vecinului şi îl informează despre cele văzute. În cazul în care 
nimeni nu ar trebui să se ale în grădină, se va apela la poliţie şi posibilul 
furt va i prevenit. În cadrul sectorului de Supraveghere de tecinătate 
este important să anunţi şi apoi să reacţionezi.

Nr Numele şi 
prenumele

Localitatea,  
adresa E-mail Telefon ix  

şi mobil

Marca, culoarea şi  
nr. de înregistrare  

a automobilului
Semnătura

Pasul .  Semnarea contractului

După ce datele de contact ale membrilor sectorului au fost adunate, 
următorul pas este semnarea contractului. 

Contractul este un acord comun prin care toate părţile se angajează să 
facă un efort de a crea mai multă siguranţă în regiune. Se va lucra în strânsă 
cooperare. Contractul este semnat de către patru părţi, responsabili cu 
cele mai înalte funcţii - liderul de sector din partea sectorului , primarul 
din partea administraţiei publice locale , şeful poliţiei din raionul vizat şi 

preşedintele Asociaţiei de Supraveghere de tecinătate. 

Procedura de semnare a contractului are o însemnătate aparte 
pentru persoanele care încep un sector de Supraveghere de tecinătate. 
ci vor observa că activitatea lor este recunoscută de autorităţi şi, desigur, 
aceasta este o bună ocazie de a discuta despre posibile soluţii pentru 
rezolvarea problemelor sectorului de Supraveghere de tecinătate.

În contract sunt incluse responsabilităţile iecărei părţi.

Atribuțiile membrului de sector:

 ȃ Acţionează cu bună-credinţă faţă de membrii sectorului;

 ȃ Manifestă iniţiativă  pentru îmbunătăţirea securităţii sectorului;

 ȃ )nformează liderul sectorului şi membrii sectorului despre 
observările care au importanţă pentru prevenirea infracţiunilor;

 ȃ )mediat anunţă poliţia despre infracţiunile care se comit sau au 
fost comise în perimetrul sectorului;
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 ȃ La invitaţia liderului, participă la adunări vizând Supravegherea 
de tecinătate zile informative, mese rotunde, instruiri ;

 ȃ Ajută liderul de sector la instalarea semnelor de marcare a 
teritoriului sectorului;

 ȃ Se obligă să utilizeze datele personale obţinute de la membri 
doar pentru activitatea sectorului;

 ȃ cste interzisă transmiterea datelor cu caracter personal 
persoanelor terţe dacă nu există un acord.  

Atribuțiile liderului de sector:

 ȃ Reprezintă membrii sectorului în 
comunicarea cu poliţia, administraţia 
publică locală şi alte organizaţii;

 ȃ Contactează membrii sectorului pentru 
a discuta iniţiative;

 ȃ Creează şi dezvoltă sectorul de 
Supraveghere de tecinătate;

 ȃ )nformează poliţia şi în caz de 
necesitate administraţia publică locală 
despre acţiunile de supraveghere 
care au însemnătate în prevenirea 
infracţiunilor faţă de membrii sectorului;

 ȃ )nformează membrii despre situaţiile criminogene în zonă;

 ȃ Asigură comunicarea şi transmiterea informaţiei între membrii 
comunităţii şi poliţie;

 ȃ Încurajează membrii sectorului să raporteze imediat poliţia 
referitor la incidente, cazuri suspecte în zonă;

 ȃ )nformează administraţia publică locală despre problemele 
ecologice locale;

 ȃ În cooperare cu membrii, instalează semne de marcare a teritoriul 
sectorului;

 ȃ Organizează întruniri şi sesiuni de informare pentru membrii 
sectorului;



 ȃ Participă la întruniri zile informative, mese rotunde  referitor la 
Supravegherea de tecinătate;

 ȃ Anual prezintă raportul de activitate asupra sectorului de 
Supraveghere de tecinătate.

Contribuția administrației publice locale:

 ȃ Contribuie la organizarea adunărilor membrilor sectoarelor prin 
desfăşurarea de mese rotunde, zile informative, adunări ale 
locuitorilor satului etc.;

 ȃ În măsura posibilităţilor contribuie la publicarea materialelor 
informative broşuri, pliante, ş.a.  şi diseminarea lor;

 ȃ Relectă în publicaţiile administraţiei publice problemele legate 
de activitatea sectoarelor de Supraveghere de tecinătate;

 ȃ Cooperează cu liderul sectorului în soluţionarea problemelor 
existente;

 ȃ După posibilitate, asigură inanţarea sectoarelor.

Multe acţiuni, care privesc securitatea comunitară, sunt parte a 
atribuţiilor primăriei şi nu ale poliţiei. De exemplu: sentimentul de 
insecuritate al cetăţenilor va i provocat mai degrabă de faptul că o stradă 
nu este iluminată în perioada de noapte, decât de statisticile poliţiei 
privitor la situaţia criminogenă în regiune.

Atribuțiile poliției:

 ȃ Prin intermediul liderului sectorului, transmite informaţia 
necesară membrilor sectorului;

 ȃ Menţine relaţia de comunicare referitor la supravegherile 
efectuate de către membrii sectoarelor de Supraveghere de 
tecinătate; 

 ȃ Participă la întrunirile membrilor sectorului zile de informare, 
mese rotunde ş.a. ;

 ȃ cxplică metodele de prevenire a infracţiunilor şi modul de acţiune 
în caz de comitere, la întâlnirile cu cetăţenii;

 ȃ )nformează membrii despre acţiunile efectuate pe teritoriul 
sectorului îndreptate spre prevenirea infracţiunilor împotriva 
comunităţii. 
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Pasul .   Ce se întâmplă după semnarea contractului?

După semnarea contractului, iecare membru al sectorului de 
Supraveghere de tecinătate va primi materiale de consiliere, pliante şi 
broşuri de informare cu privire la siguranţă, o pagină cu datele de contact 
ale vecinilor,  numere importante şi alte informaţii despre partenerii de 
cooperare în domeniul securităţii.

Membrii sectorului de Supraveghere de tecinătate decid asupra 
necesităţii organizării întrunirilor permanente ex. o dată la trei luni, 
prima zi de marţi, ora . . În primul an de activitate se impune 
desfăşurarea de întruniri periodice pentru a planiica activităţile. Sectorul 
de Supraveghere de tecinătate şi poliţia pot să stabilească de comun 
acord faptul că, odată la trei luni se vor expedia informaţii despre crimele 
care au loc în regiune; problemele principale, sau despre necesităţile 
membrilor sectorului.

În iecare an, la data de  mai, cetăţenii vor face acţiuni de salubrizare 
şi amenajare a perimetrului sectorului. Astfel se va dezvolta şi consolida 
sectorul şi se va discuta despre rezultatele şi activităţile ulterioare. 

Liderul sectorului de Supraveghere de tecinătate este o persoană 
de contact. În cazul în care există  întâlniri sau mese rotunde, această 
persoană este invitată să reprezinte sectorul.

Cum sunt descurajați infractorii de a comite infracțiuni pe 
teritoriul sectorului?
Sectorul de Supraveghere de tecinătate primeşte placarde de 

la Asociaţia de Supraveghere de tecinătate. Acestea sunt semne ce 
transmit mesajul că oamenii care trăiesc în această zonă sunt observatori 
şi acţionează în cazul în care remarcă ceva suspect.



cxistă mai multe metode prin care Supravegherea de tecinătate 
ar putea să reducă nivelul de criminalitate. Una dintre ele constă în 
încurajarea locuitorilor pentru a i atenţi la orice activităţi suspecte şi de a 
anunţa imediat poliţia. Acest lucru descurajează infractorii. ci percep că 
supravegherea rezidenţilor sporeşte riscul de a i prins. Supravegherea 
de tecinătate, de asemenea furnizează poliţiei informaţii utile, care 
conduc la reţineri, arestări şi condamnări de succes.

O altă metodă constă în reducerea oportunităţilor de a efectua 
infracţiuni. De exemplu: crearea impresiei că proprietarii se ală la 
domiciliu – prin extragerea ziarelor din cutiile poştale, conectarea 
automată a luminilor în perioada de noapte. Potenţialii infractori preferă 
să aleagă zonele nelocuite sau care nu se ală sub control.

Pasul . Acţiunile membrilor sectorului 
de Supraveghere de tecinătate

Principiul de bază al Supravegherii de 
tecinătate constă în faptul că, atunci când observi 
ceva suspicios, trebuie să  reacţionezi.  Protejarea 
casei/maşinii cu un sistem de securitate este o 
necesitate dar mult mai eicientă va i securitatea dacă cei care locuiesc 
în vecinătate vor contribui la asigurarea ei. Un poliţist nu va recunoaşte un 
străin, care se ală în grădină cuiva, dar un vecin o va face.

Cum să ştim când să reacționăm şi în ce caz suni vecinul, 
poliția sau la primărie? 
De regulă, membrii noi ai sectoarelor de Supraveghere de tecinătate 

se confruntă cu asemenea întrebări. Pentru a răspunde la aceste întrebări 
Asociaţia de Supraveghere de tecinătate organizează sesiuni de 
informare îndată după semnarea contractului cu membrii de sector. În 
acelaşi timp, asociaţia, poliţia şi administraţia publică locală deleagă câte 
un reprezentant pentru a face anumite propuneri. Atunci când vecinii nu 
se cunosc, aceasta reprezintă şi o oportunitate de a face cunoştinţă.

)nformând poliţistul despre oricare acţiune suspectă pe care o 
vedeţi sau auziţi, ajutaţi să reduceţi oportunităţile pentru comiterea 
infracţiunilor. Crearea simplei senzaţii pentru un străin rătăcitor care se 
ală pe teritoriul sectorului că este sub atenţia/supravegherea locatarilor 
acest lucru ar ajuta foarte mult în acest sens. 
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Pasul . Analiza situaţiei infracţionale în regiune

Analiza situaţiei criminogene în regiune 
permite identiicarea numărului de infracţiuni 
de un anumit tip şi stabilirea măsurilor pentru 
a le combate. Cu alte cuvinte:

 ȃ Care sunt crimele săvârşite în 
perimetrul sectorului de Supraveghere 
de tecinătate;

 ȃ Care este numărul de crime pe 
categorii?; 

 ȃ Care este prejudiciul cauzat? 

)mportant este de demonstrat valoarea prejudiciului echivalent în 
bani cât şi prejudiciul moral în zona alată sub supraveghere. 

Împreună cu analiza infracţiunilor realizaţi şi o scală a temerilor în zona 
Dvs. Aceste temeri nu relectă numărul infracţiunilor, dar arată temerile 
cetăţenilor faţă de posibilitatea de a deveni victimă a infracţiunilor în 
regiunea în care locuieşte. 

claborarea unui raport al infracţiunilor ajută la analiza problemelor 
infracţionalităţii, care în realitate afectează membrii comunităţii. 
cfectuarea raportului nu trebuie să ie un proces îndelungat sau diicil. 
Poate i elaborat un raport scurt şi concret. 

Punctele care trebuie să ie relectate:

 ȃ Determinarea zonei de cercetare şi prezentarea în graic; 

 ȃ Determinarea scopului cercetării. De exemplu numărul de 
infracţiuni comise la obiectul v în ultimele trei luni; 

 ȃ Determinarea modului de colectare a informaţiei.

Anumite posibilităţi:

 ȃ Cereţi de la organele de menţinere a ordinii publice informaţii 
despre numărul şi tipul infracţiunilor săvârşite;

 ȃ Chestionaţi membrii comunităţii asupra infracţiunilor care au 
inluenţă asupra lor;

 ȃ Determinaţi auditoriul-ţintă şi modul în care vor i prezentate 
rezultatele. 
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Pasul . Organizarea patrulei

Patrularea este una dintre activităţile care poate să ie efectuată de 
membrii sectorului de Supraveghere de tecinătate. Membrii sectorului 
decid când să înceapă această acţiune, în funcţie de situaţia infracţională. 
durturile pe timp de noapte, comportament anti-social, graiti, spargerea 
geamurilor pot i eliminate prin organizarea de acţiuni de patrulare. 

Patrulele vor primi câte o vestă relectorizantă cu inscripţia mişcării. 
Poliţia este informată despre orarul acţiunii de patrulare. Scopul patrulării 
este de a descuraja infractorul. În cazul în care patrula va identiica un 
infractor sau vor remarca activităţi suspecte, vor contacta poliţia. 

)mportant! Patrula nu este o structură de forţă şi nu este obligată să 
intervină direct în momentul în care există un risc pentru sănătatea sau 
viaţa voluntarilor.  

Pasul . Promovarea mişcării de Supraveghere de tecinătate

Concursul anual al celui mai bun sector de vecinătate
Un pas important în implementarea cu succes a Supravegherii de 

tecinătate este asigurarea menţinerii rezultatelor obţinute. În iecare 
an se desfăşoară concursul pentru desemnarea celui mai bun sector de 
Supraveghere de tecinătate. diecare sector expediază o scrisoarea în 
care explică ce au reuşit să realizeze pe parcursul unui an de activitate. În 
cstonia, de exemplu, sectorul cel mai activ este premiat cu echipament 
de supraveghere, detectoare de fum, sistem de iluminare ş.a. 

Concurs pentru selectarea celui mai activ lider de sector de 
supraveghere de vecinătate
Membrii sectoarelor de Supraveghere de tecinătate vor expedia 

scrisori în care vor descrie acţiunile liderului de sector. tor argumenta de 
ce este cel mai bun. Liderul de sector va putea i premiat cu posibilitatea 
de a participa la evenimente internaţionale şi va primi mulţumiri din 
partea instituţiilor implicate.
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Cea mai bună metodă de a reduce criminalitatea este munca 
în comun cu partenerii. Parteneriatul ridică nivelul de securitate în 
comunitate. Ca rezultat, aceasta contribuie la reducerea nivelului 
de criminalitate în întreaga ţară. În cercul partenerilor intră poliţia, 
administraţiile publice locale, instituţii de stat, grupe de voluntari şi 
organizaţii neguvernamentale. 

Parteneriatul asigură coordonarea acţiunilor, iniţiativelor pe un 
teritoriu larg. Un aspect important este schimbul de informaţii şi ajutorul 
reciproc între diferite organizaţii. 

Prin intermediul parteneriatului este posibil:

 ȃ Analiza situaţiei infracţionale din regiune şi informarea 
comunităţii; 

 ȃ Analiza rezultatelor;

 ȃ Acordarea suportului referitor la problemele legate de crearea 
zonei de siguranţă în regiune;

 ȃ claborarea strategiei de luptă împotriva criminalităţii şi 
infracţiunilor.  )mplementarea ei în parteneriat cu instituţiile 
locale;

 ȃ Dacă grupul de Supraveghere de tecinătate activează eicient, 
atunci mediul înconjurător devine mai securizat. 

Primul pas în realizarea unui parteneriat între grupul de iniţiativă,  
administraţia publică locală şi poliţie este analiza situaţiei infracţionale 
din regiune. Partenerii fac schimb de informaţii. )mportant este ca iecare 
partener să preia o responsabilitate concretă şi să nu dubleze munca deja 
efectuată de alţi parteneri. 
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erupul de Supraveghere de tecinătate abordează următoarele 
subiecte:

 ȃ Organizarea întrunirilor comune;

 ȃ Organizarea patrulării străzilor;

 ȃ )nformarea comunităţii asupra prevenirii crimelor şi infracţiunilor;

 ȃ Activitate educaţională cu tinerii;

 ȃ Activitatea de prevenire a furturilor; 

Situația inițială de neîncredere în cooperare cu poliția.

Cooperarea slabă dintre poliţie şi cetăţeni se caracterizează prin :

 ȃ Încrederea joasă a societăţii privind activitatea poliţiei;

 ȃ Neîncredere reciprocă. Opinia poliţiei – „cetăţenii nu doresc să 
coopereze , versus opinia cetăţenilor – „poliţia doar pedepseşte 
şi nu acceptă o altă formă de cooperare ; 

 ȃ )ncapacitatea poliţiei de a preveni infracţiunile care se repetă 
frecvent;

 ȃ Neacordarea suportului necesar victimelor infracţiunilor;

 ȃ Acordarea atenţiei datelor statistice ca iind criteriul de evaluare 
a activităţii poliţiei în detrimentul activităţii de prevenire şi 
consolidare a sentimentului de siguranţă a cetăţenilor;

 ȃ Necunoaşterea de către cetăţeni a poliţiştilor de sector;

 ȃ Slaba informare a societăţii privitor la activităţile de prevenire a  
infracţiunilor realizate de colaboratorii de poliţie.

În multe ţări poliţia deleagă o parte din responsabilităţile sale către 
organizaţii specializate sau către membrii comunităţilor. 
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Recepţionarea informaţiei la stadiul incipient poate i foarte utilă 
pentru colaboratorii poliţiei pentru a preveni infracţiunile. Accentul 
principal în cooperarea între cetăţeni şi poliţie se va pune pe acţiunile de 
prevenire şi înlăturare a oportunităţilor de efectuare a infracţiunilor. 

Pentru o bună comunicare între membrii unui sector şi poliţie este 
necesar:

 ȃ cfectuarea întrunirilor periodice legate de securitatea comunitară 
şi în scopul de a se cunoaşte reciproc. )mportant este ca întrunirile 
să ie organizate în locuri publice şi mai puţin în oiciul poliţistului; 

 ȃ Cu ajutorul membrilor de sector, poliţiei, autorităţilor publice 
locale, se va aduce în stare bună spaţiile anterior considerate 
periculoase staţii de aşteptare a transportului public, treceri de 
pietoni, spaţii neiluminate ;

 ȃ Organizarea evenimentelor în comun, campanii şi marcare a 
succeselor obţinute;

 ȃ Schimbul datelor de contact între colaboratorii poliţiei şi membrii 
sectorului de Supraveghere de tecinătate;

 ȃ )nstruirea/informarea periodică a locuitorilor de către poliţistul de 
sector. De exemplu, în perioada de iarnă vor i informaţi despre 
securitatea anti-incendiară;

 ȃ Realizarea de sondaje în comun pentru a ala necesităţile 
cetăţenilor legate de menţinerea ordinii publice şi securitate. 
O parte din probleme care vor apărea sunt tangenţial legate de 
activitatea poliţiei. cxemplu: lipsa iluminării stradale, persoane 
alate în stare de ebrietate,  animale fără stăpâni. 

 ȃ De a participa în comun şi a organiza comisii pentru ordinea 
publică; 

 ȃ )dentiicarea spaţiilor care reprezintă pericol în opinia cetăţenilor.
cxemplu: locuri întunecate, locuri unde se adună boschetarii, 
locuri unde se consumă băuturi alcoolice. 

Rezultate pe măsură vor apărea atunci când poliţistul de sector va 
avea o conlucrare strânsă cu cetăţenii. 



Membrii sectorului de Supraveghere de tecinătate împreună cu 
poliţia vor mediatiza activităţile lor, ceea ce va contribui la informarea 
şi atenţionarea cetăţenilor.  În momentul în care o astfel de acţiune se 
iniţiază, organizatorul trebuie să răspundă la câteva întrebări:

 ȃ Ce încercăm să realizăm cu ajutorul acestui proiect, ce să schimbăm 
informarea cetăţenilor referitor la riscurile criminalităţii, reducerea 

numărului de infracţiuni săvârşite într-o regiune concretă ?

 ȃ Care este grupul-ţintă al proiectului copii, elevi, tineri, adulţi, 
şoferi, utilizatori )nternet, lucrători ai poliţiei şi alţii ?

 ȃ Prin intermediul căror resurse putem să producem schimbări 
materiale informative, instruire, includerea altor instituţii ş.a. ?

 ȃ Ce resurse avem resurse umane, încăpere, voluntari, cunoştinţe ?

 ȃ Ce resurse şi în ce cantitate sunt necesare pentru a i atrase 
resurse inanciare, timp, încăpere, suportul mass-media ş.a. ?

 ȃ Ce posibilităţi avem de a obţine resurse inanciare concursuri de 
proiecte, suport al administraţiei publice locale, suport din partea 
partenerilor şi a companiilor, binefacere ?

g ț    
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)nfractorii caută oportunităţile uşoare. ci nu se vor implica în cazul în 
care trebuie să facă mult zgomot, să aştepte mult timp sau să rişte să ie 
văzuţi. 

Ca regulă de aur, încercaţi să efectuaţi testul de întârziere cu trei 
minute. Dacă puteţi împiedica accesul timp de trei minute sau mai mult – 
sunt şanse ca infractorii să plece în altă parte. cfectuaţi acest test simplu 
de siguranţă, pentru a determina cât de bine este protejată casa Dvs. 
)gnoraţi întrebările fără relevanţă pentru casa Dvs.

Reţineţi, iecare răspuns NU reprezintă o ameninţare la siguranţa 
casei Dvs. 

Întrebări de control privind asigurarea siguranței în interiorul casei Da Nu

Înainte de a permite accesul în interiorul casei al vizitatorilor/
depanatorilor necunoscuţi le cereţi să prezinte o legitimaţie? □ □

2 cvitaţi să lăsaţi bani în casă? □ □

3

Ai instalat un senzor de mişcare la o sursă de lumină acasă, care va 
aprinde automat lumina seara la apropierea persoanei. O casă alată în 
întuneric este o ţintă uşoară pentru hoţi.

□ □

4 În casa Dvs. se creează senzaţia că întotdeauna este cineva acasă? □ □
Aţi înregistrat seriile obiectelor Dvs. de valoare? □ □
În scopul identiicării, aţi fotograiat obiectele dvs. de valoare, în 
special obiectele pentru care nu aveţi serii ca de exemplu bijuterii, 
porţelanuri, cristaluri, tablouri, obiecte de antichitate etc.?

□ □

Cheile de la maşină/ casă sunt păstrate într-un loc ce nu poate i văzut 
din exterior nu sub covoraş, cutie poştală ? □ □

Aţi povestit cuiva despre sistemul Dvs. de securitate? □ □

9
Aţi stabilit împreună cu vecinii Dvs. măsuri comune de protecţie şi 
modalităţi de intervenţie în caz de pericol? □ □

8
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Întrebări de control privind asigurarea siguranței în exteriorul casei Da Nu

Numărul casei este vizibil din stradă? □ □

2
cxistă suicientă lumină în jurul casei care să permită inspectarea 
vizuală a zonelor dosite? □ □

3
cxistă suicientă lumină exterioară în jurul casei care să permită 
iluminarea vizitatorilor? □ □

4 tecinii şi trecătorii pot vedea clar casa Dvs.? □ □
Aţi mers vreodată în jurul casei pentru a depista modalităţile prin care 
un infractor ar putea pătrunde în interior? □ □

Păstraţi unelte sau scări etc. în locuri inaccesibile pentru potenţialii 
infractori? □ □

cchipamentele, uneltele sau alte obiecte cu valoare mare sunt 
depozitate în garaje sau magazii prevăzute cu lacăte sigure sau lanţuri 
care să împiedice sustragerea lor?

□ □

Magazia/garajul este sigur/ă? □ □

Întrebări de control privind asigurarea siguranței în timpul 
concediului Da Nu

Aveţi un vecin de încredere căruia puteţi să-i spuneţi că sunteţi 
plecat/ă în concediu şi căruia să-i lăsaţi o cheie pentru veriicarea 
periodică a casei?

□ □

2
Aveţi un vecin pe care să-l rugaţi să vă ridice corespondenţa sau ziarele 
atunci când sunteţi plecat? □ □

3 Anulaţi toate serviciile de distribuţie? □ □

4
Îi permiteţi vecinului Dvs. să-şi parcheze cea de-a doua maşină pe 
aleea Dvs. atunci când sunteţi plecat/ă de acasă? □ □

Dacă plecaţi la odihnă pentru mai mult, transmiteţi lucrurile cele mai 
de preţ rudelor sau le depozitaţi la instituţiile bancare? □ □

Anunţaţi poliţia în cazul unor absenţe prelungite de la domiciliu? □ □

S    ț  ă  
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Întrebări de control privind mijloacele electronice de securitate Da Nu

Aveţi un sistem de alarmă montat şi dacă da, îl utilizaţi? □ □
2 Sistemul este veriicat şi întreţinut anual? □ □

3
Cunoaşteţi noua politică a poliţiei cu privire la alarme în caz de 
pătrundere prin efracţie? □ □

4 Știţi cum să folosiţi funcţiile sistemului de alarmă? □ □
t-aţi gândit să-l conectaţi la un centru de monitorizare sau la 
telefonul Dvs. mobil? □ □

Aţi lăsat cheia la cineva şi dacă da, va răspunde persoana respectivă 
corespunzător la activarea alarmei? □ □

Întrebări de control privind securitatea uşilor şi ferestrelor Da Nu

Toate uşile exterioare sunt dotate cu sisteme de închidere sigur? ex: 
yale cu cheie pentru uşile de lemn, şi yale cu închidere multipunct 
pentru uşile din PtC etc.

□ □

2
Dacă aveţi uşi cu panouri din sticlă – acestea au întăriri pentru a nu 
putea i sparte? □ □

3
Uşile principale/frontale de acces dispun de un vizor cu unghi larg sau 
alte mijloace de vizualizare a vizitatorilor? □ □

4 Pe uşă aveţi montat un lanţ/ limitator? □ □
De când v-aţi mutat în casă unde este posibil să i locuit o altă 
persoană  v-aţi schimbat yalele de la uşă? □ □

Cheile de rezervă sunt păstrate la un vecin de încredere şi nu sunt 
lăsate niciodată sub covorul de la uşă, vasul de lori etc.? □ □

Atunci când plecaţi de acasă, chiar pentru o perioadă scurtă de timp, 
încuiaţi uşile exterioare? □ □

Atunci când lucraţi în grădină, încuiaţi uşile care nu sunt în raza Dvs. 
vizuală? □ □

9
Aţi montat o încuietoare suplimentară la uşile glisante din sticlă sau la 
cele de la terasă? □ □

Uşile garajului sau ale toaletei din curte se pot închide şi încuia? □ □
Uşile garajului sunt protejate cu încuietori sau opritori de calitate? □ □
derestrele casei sunt sigure? □ □
Deschiderile ferestrei pot i restricţionate pentru aerisire? □ □
Atunci când plecaţi de acasă veriicaţi ferestrele? □ □
)nstruiţi copiii Dvs. să nu vorbească cu persoane străine şi să nu le dea 
detalii despre locuinţă? □ □



(oţii de apartamente, cel mai des, veriică prezenţa stăpânilor în casă, 
sunând la uşă. Dacă le deschide cineva ei pun diferite întrebări. Anunţaţi 
organele de poliţie despre orice persoană suspectă care se plimbă în bloc 
sau scot lucruri din casă. Încercaţi să memorizaţi semnalmentele lor, 
numărul automobilului şi transmiteţi această informaţie colaboratorilor 
de poliţie.

Maşina sau alt vehicul este la fel un lucru valoros. Completaţi 
chestionarul de mai jos pentru a vedea cât de bine este asigurat vehiculul 
Dumneavoastră. Reţineţi: iecare răspuns NU este o ameninţare la adresa 
securităţii vehiculul Dvs.

Întrebări de control privind securitatea autoturismelor, 
autoutilitarelor şi altor vehicule, inclusiv bicicletele Da Nu

Blocaţi pe deplin uşile, ferestrele şi trapa de ventilare  de iecare 
dată când lăsaţi maşina, chiar şi pentru o perioadă scurtă de timp? □ □

2

dolosiţi întotdeauna sistemul de blocare a direcţiei sau orice 
alt dispozitiv de securitate montat aşa cum ar i alarma sau 
imobilizatorul?

□ □

3
Scoateţi întotdeauna cheia din contact, de exemplu, la staţiile de 
benzină  sau atunci când vă parcaţi pe aleea dvs. sau în garaj? □ □

4
Scoateţi întotdeauna obiectele de valoare şi alte bunuri din maşina 
Dvs.? □ □

Scoateţi player-ul de radio sau CD atunci când maşina este parcată 
dacă este posibil ? □ □

Aţi marcat radioul sau CD player-ul cu numărul de înmatriculare 
auto? □ □

Aţi avut numărul de înregistrare gravat pe toate suprafeţele de 
sticlă? □ □

Închideţi oglinzile laterale şi retrageţi antena dacă este posibil , 
pentru a descuraja actele de vandalism? □ □

9

tă păstraţi actele de înregistrare a maşinii şi actele de proprietar 
precum şi alte documente personale, cum ar i facturile de plăţi , 

într-un loc sigur nu în maşina ?
□ □

tă păstraţi cheile de la maşină într-un loc sigur, chiar şi la domiciliu? □ □
Aţi notat numărul de serie al bicicletei Dvs. şi-l păstraţi într-un loc 
sigur? □ □

Aveţi un sistem de blocare sigur la bicicleta Dvs? □ □
Când parcaţi, vă blocaţi bicicleta la un obiect securizat cum ar i o 
rampă de biciclete sau un pilon iluminat solid?
Blocaţi sau securizaţi părţile detaşabile ale bicicletei, aşa cum ar i 
roţile? □ □

S    ț  ă  
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Întrebări de control privind prevenirea furturilor de animale Da Nu

În timpul nopţii asiguraţi cu sisteme de închidere lăcate, zăvoare 
etc.  uşile grajdurilor sau anexele gospodăreşti unde ţineţi animalele 
şi păsările?

□ □

2
Asiguraţi o iluminare corespunzătoare a anexelor gospodăreşti 
unde sunt amplasate animalele? □ □

3 Aveţi câine de pază? □ □

4
Animalele lăsate pe păşuni sau pe marginea drumului sunt sub 
supraveghere? □ □

Daca vă hotăraţi să vindeţi un animal, acceptaţi promisiuni în locul 
banilor în momentul vânzării? □ □

Când plecaţi de acasă rugaţi vecinii sau rudele apropiate să vă 
supravegheze locuinţa? □ □

Marcaţi animalele cu semne particulare pentru a putea i 
recunoscute uşor în cazul în care sunt furate? □ □

Cum ne protejăm în stradă
)nfracţiunile se pot întâmpla oricui, oricând şi oriunde. )nfractorii 

cred că nu vor i prinşi iar victima crede că acest lucru nu se va întâmpla 
cu ea! Realitatea este alta. Pentru iecare infracţiune există o victimă. Nu 
iecare infractor va i pedepsit, dar orice victimă va avea de suferit. Aceste 
sfaturi sunt oferite  pentru a reduce riscul vătămărilor şi/sau pierderilor ca 
urmare a comiterii unei infracţiuni în locurile publice. 

Măsurile vătămărilor sau pierderilor depind de trei factori-cheie:

 ȃ tulnerabilitatea personală,

 ȃ Mediul,

 ȃ Comportamentul individual.
cste necesar de a privi din perspectiva infractorului, care este 

potenţialului dvs. de a deveni o victimă. )nfractorul evaluează gradul Dvs. 
de vulnerabilitate.

În cazul în care sunteţi:

 ȃ persoană în vârstă, foarte tânără sau prezentaţi un handicap;

 ȃ un bărbat sau o femeie singur/ă şi nu într-un grup;

 ȃ localnic sau străin;
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Unul sau mai multe dintre aspectele de mai sus pot mări sau micşora 
potenţialul dvs. de a deveni victimă.  

Mediul. Unele zone sunt mai predispuse la infracţiuni. Străzile 
comerciale aglomerate atrag întotdeauna hoţii. Străzile liniştite şi slab 
iluminate, pasajele subterane şi aleile înguste, pot i locul ideal pentru 
comiterea tâlhăriilor şi furturilor. 

)nstinctiv trebuie să vă pregătiţi permanent pentru mediul pe care îl 
vizitaţi punându-vă câteva  întrebări de bază:

 ȃ Știu cum să ajung acolo?

 ȃ Trebuie să trec prin zone potenţiale cu faimă rea sau pot să le evit?

 ȃ Trebuie să merg singur/ă şi trebuie să merg ziua sau noaptea?

 ȃ Care este modul de deplasare şi cât ar trebui să dureze această 
călătorie?

 ȃ În cazul în care merg cu maşina proprie – unde pot parca în 
siguranţă şi ce plan de rezervă am în cazul în care maşina se strică?

 ȃ Știu ceva despre locul pe care îl vizitez?

 ȃ Am anunţat pe cineva unde mă duc şi la ce oră mă întorc?

 ȃ Aspectul meu exterior sau rochia sunt adecvate şi e necesar să 
port bijuterii scumpe sau să-mi iau la mine toate documentele şi 
cărţile de credit?

 ȃ Ce alte obiecte alate în posesia mea pot atrage hoţii - e necesar 
să le iau cu mine?

Comportamentul individual. Ceea ce putem controla atunci când ne 
alăm în spaţiul public este propriul nostru comportament individual.

Unele persoane sunt agresive şi cu tendinţe de confruntare, 
altele pot rămâne calme şi controlate chiar şi în situaţii provocatoare. 
Capacitatea Dvs. de a anticipa potenţialele probleme şi de a le minimaliza 
sau a le aplana, pot depinde de personalitatea Dvs. şi propriul Dvs. 
comportament. Dacă vom respecta principiile de bază, vom reuşi să 
preîntâmpinăm conlictele în stradă:

 ȃ Staţi în compania persoanelor pe care le cunoaşteţi; 

 ȃ Consumul de alcool, droguri sau de alte substanţe toxice nu doar 
vă diminuează simţurile, ci vă şi fac atractiv/ă pentru infractori;

S    ț  ă  
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 ȃ cvitaţi aişarea în public a bunurilor de valoare - nu ţineţi 
portofelul/geanta la vedere; 

 ȃ Țineţi-vă geanta sau servieta sub braţul, care este opus traicului.
În această manieră hoţilor le va i mai diicil să vă deposedeze 
rapid de geantă; 

 ȃ Dacă vedeţi sau vă simţiţi intimidat/ă de grupuri de persoane - 
ocoliţi-le. În siguranţă traversaţi strada - sau aşteptaţi apropierea 
altor persoane; 

 ȃ Deplasaţi-vă pe străzi bine iluminate şi mergeţi în sens contrar 
luxului de traic;

 ȃ Nu interveniţi niciodată în disputele altor persoane; 

 ȃ Nu răspundeţi la insulte sau remarci sarcastice - acestea au rolul 
de a vă atrage în conlict;

 ȃ Persoanele care vă lovesc în mod deliberat au intenţii agresive - 
evitaţi să vă implicaţi în dispute verbale sau izic să-i priviţi în ochi;

 ȃ Reţineţi! Nu se poate discuta raţional cu persoane agresive sau în 
stare de ebrietate;

 ȃ demeile tinere trebuie să evite însoţirea persoanelor străine, 
oricât de inofensive pot părea acestea;

 ȃ În cazul în care sunteţi victima unei infracţiuni sau a unui act de 
violenţă, raportaţi incidentul imediat la poliţie. Nu încercaţi să 
rezolvaţi problema singur;

 ȃ cvitaţi transportarea unor sume mari de bani fără măsuri 
corespunzătoare de siguranţă;

 ȃ La intrarea în imobil bloc locativ, instituţie, organizaţie, 
întreprindere, etc.  iţi atenţi. Uitaţi-vă să nu ie careva persoane 
dubioase; 



 ȃ Dacă observaţi un comportament infracţional, sau observaţi că 
sunteţi urmărit/ă părăsiţi zona imediat. Deplasaţi-vă prin zone 
intens populate şi anunţaţi poliţia.

Rețineți!  
Atunci când integritatea corporală sau viaţa vă sunt puse în pericol, 

renunţaţi la bunurile vizate de agresor.

În zona instituțiilor de învățământ:

 ȃ Spuneţi copiilor să nu deţină obiecte de valoare când merg la 
şcoală;

 ȃ Dacă sunt văzute persoane dubioase în vecinătatea instituţiei 
de învăţământ, copiii trebuie să anunţe cadrele didactice sau 
personalul de pază.
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)nstrucţiuni şi recomandări de 

comportament, precum şi o scurtă 
informare de fond cu privire la violenţa 
în familie.

Recomandări pentru potențialele 
victime ale violenței în familie.
Dacă nu reuşiţi să evitaţi cearta, 

ţineţi cont de următoarele recomandări: 

• încercaţi să găsiţi o cameră din care, în caz de necesitate, să puteţi 
ieşi uşor şi repede;

• evitaţi situaţiile de conlict în baie, bucătărie, unde se pot găsi 
obiecte ascuţite şi tăioase;

• determinaţi căile prin care puteţi părăsi uşor locuinţa în cazul în 
care se agravează conlictul uşi, ferestre, scări etc. ;

• stabiliţi în prealabil cu vecinii, ca ei să alerteze poliţia în cazul în care 
aud zgomote suspecte sau strigăte din locuinţa Dumneavoastră;

• ascundeţi cheile de rezervă de la locuinţă, automobil, ca în 
momentul de criză să puteţi părăsi uşor casa;

• puneţi într-un loc sigur o sumă de bani, documentele personale 
şi ale copiilor;

• stabiliţi din timp cu rudele sau prietenii posibilitatea acordării 
unui refugiu temporar în momentul de criză familială;

• dacă situaţia devine critică, părăsiţi locuinţa imediat, chiar dacă 
nu reuşiţi să luaţi lucrurile de primă necesitate. Țineţi minte că în 
pericol este pusă viaţa şi sănătatea personală sau a copiilor.

În cazul în care aţi devenit totuşi victimă a violenţei în familie şi nu 
ştiţi cum să vă apăraţi drepturile, apelaţi la:

• Poliţie puteţi apela  

• Asistenţă Socială 

9



• cchipă multidisciplinară

• Primar/autoritate tutelară când victima este minor

• Medic

• Reprezentanţii instituţiilor de învăţământ

• Psiholog

• hurist/Avocat

• )nstanţa de judecată

• ONe specializat

• Centre de reabilitare a victimelor violenţei în familie.

Oricare formă de violenţă este o crimă. Rolul şi funcţia vecinilor sunt 
în mare parte aceleaşi ca şi pentru alte infracţiuni: 

 ȃ Merg singur să acord ajutor în acelaşi timp am grijă de securitatea 
proprie ;

 ȃ )nformez alţi vecini şi-i invit să ajute, pentru că este mai uşor de 
acţionat într-o situaţie diicilă;

 ȃ Sun la poliţie ; sesizez asistentul social comunitar; sesizez 
echipa multidisciplinară din localitate.

Comunicarea cu victimele

tictimele violenţei în familie de multe au nevoie de ajutor de 
specialitate pentru a opri violenţa în viaţa lor. Nu vă ie teamă să apelaţi 
persoana care are nevoie de ajutor. Spuneţi că sunteţi îngrijorat de 
siguranţa ei şi doreşti să o ajuţi. Puteţi i prima persoană care este dispusă 
să o asculte şi să o sprijine. Totuşi nu iţi insistent, este posibil ca victima 
să refuze să recunoască gravitatea situaţiei. Lăsaţi persoană să decidă ce 
este cel mai bine. 

daptul că îţi pasă de cei din preajmă, este important. Deţii o şansă de 
a ajuta. )ată câteva sugestii:

ASCULTĂ - SUPORTĂ – ÎNCURAJEAZĂ

t ț  î  
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Recomandări care pot i oferite victimelor violenţei:

 ȃ Salvaţi numărul de apelare rapidă ;

 ȃ Conveniţi cu vecinii asupra anumitor semnale pentru situaţiile în 
care va i necesară intervenţia de urgenţă de exemplu, o bătaie 
puternică în perete, strigăte de ajutor ;

 ȃ Căutaţi asistenţă de exemplu, asistenţă acordată victimelor, 
asistenţă prin telefon, adăposturi pentru femei, consiliere 
psihologică etc.  deoarece violenţa în familie nu se termină în 
sine.

Ezitare - îndoieli cu privire la faptul că acționați corect.

În anumite cazuri aveţi îndoieli cu privire la faptul dacă e necesar de 
apelat poliţia sau nu. Consideraţi că posibil nu este nimic grav în familia 
vecinului şi nu doriţi să deranjaţi poliţia fără motiv. În astfel de cazuri  de 
ezitare e necesar de apelat totuşi poliţia.  Lasaţi poliţia să decidă dacă 
evenimentul impune intervenţia sau nu. Rolul Dvs. este de a furniza 
informaţii despre infracţiuni.

Uneori, vecinii se tem că, intervenţia poate avea urmări nefaste. 
Contactarea poliţiei presupune de asemenea şi necesitatea de a scrie 
sesizare/reclamaţie, notă explicativă de a i martor. Desigur, aţi putea lua 
în considerare următoarele circumstanţe:

 ȃ Necomunicarea va creşte sentimentul de impunitate a 
infractorului, care îl încurajează la noi infracţiuni;

 ȃ Rolul principal al vecinului este de a notiica rapid şi astfel va 
contribui la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Tot 
ceea ce ţine de urmărirea penală şi anchetă, sunt de importanţă 
secundară; 

 ȃ Poliţia, la solicitare, asigură anonimatul apelantului. 

)MPORTANT! Nu rămâneţi indiferenţi la situaţii de violenţă în familie. 
Puteţi contribui la reducerea criminalităţii şi a securităţii în vecinătatea 
Dvs.  
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Poliția recomandă:

 ȃ Apelaţi  asistentul social comunitar, administraţia publică locală 
echipa multidisciplinară , ambulanţa , sectorul sau postul 

de poliţie -  tel. ;

 ȃ Depuneţi o declaraţie la sector, la postul de poliţie, la asistentul 
social comunitar despre cazurile de violenţă în familie;

 ȃ Pentru a apela medicul-legist, trebuie sa  aveţi trimitere de la 
şeful de post, sau de la oiţerul operativ de sector; 

 ȃ La medicul-legist faceţi examinarea medico-legală şi constatarea 
vătămărilor corporale;

 ȃ Adresaţi-vă pentru consiliere la centrele de reabilitare a victimelor 
violenţei în familie pentru consiliere;

 ȃ Solicitaţi un adăpost la centrele de reabilitare a victimelor 
violenţei în familie;

 ȃ Potrivit prevederilor art. /  al Codului de procedură civilă 
al Republicii Moldova, victima, sau reprezentantul ei legal are 
dreptul să depună cerere privind aplicarea măsurilor de protecţie 
la instanţa judecătorească, iar în cazul minorului – de organul de 
tutelă şi curatelă; 

 ȃ În caz de imposibilitate de depunere a cererii de către victimă, la 
solicitarea ei, cererea poate i depusă de către procuror, organul 
de asistenţă socială sau poliţie.

t ț  î  
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amlrpAar bc amLABmpApc lp._________ 
în domeniul asigurării securităţii comunitare

_____  ______  satul __________, r-nul )aloveni

Prezentul Contract de colaborare este încheiat între:

Asociația Obştească „Eco-Răzeni”, reprezentată prin___________________________
Primăria satului _______________, reprezentată prin___________________________
Sectorul de poliție _____________, reprezentat prin____________________________
Membrii Sectorului de Supraveghere de Vecinătate din satul ________________, 
str. _________________, __________ reprezentaţi prin liderul de 
sector__________________________________ care în continuare se numesc Părţi, în 
dorinţa de a efectua munca în comun de asigurare a securităţii şi amenajării teritoriului 
situat pe adresa: _______________________________________ încheie următorul 
Contract:

g. bmasMclrcLc amlrpAarsLsg

. . Documentele contractului constau în prezentul Contract şi modiicările 
ulterioare la el, dacă părţile consideră şi ajung la înţelegerea modiicării 
contractului, şi următoarele anexe la contract:
Anexa  - Descrierea Sectorului de Supraveghere de tecinătate.

Anexa  - Lista membrilor Sectorului de Supraveghere de tecinătate.

gg. CONCEPTE

.  Supravegherea de vecinătate este acţiunea comună a persoanelor, care au 
legătură sau domiciliază pe teritoriul sectorului, scopul cărora este respectarea 
şi creşterea nivelului de securitate în teritoriu. Supravegherea de tecinătate 
cuprinde supravegherea asupra ceea ce se întâmplă în teritoriu, comunicarea 
asupra observărilor Părţilor contractului şi de asemenea cooperarea cu 
locuitorii pentru păstrarea securităţii publice.

.  Sectorul de Supraveghere de Vecinătate este teritoriul case sau un bloc de 
locuit  unde membrii sectorului efectuează supravegherea de vecinătate.

. . Membru al Sectorului de Supraveghere de Vecinătate  este persoana – 
permanent conectată cu Sectorul de Supraveghere de tecinătate inclusă în 
Anexa  care și-a conirmat contractul de a participa ca membru al sectorului. 
Membru al Sectorului de Supraveghere de tecinătate este parte a prezentului 
contract. 

. . Liderul sectorului de Supraveghere de Vecinătate este persoana aleasă de 
membrii sectorului, care activând în calitate de voluntar, reprezintă membrii 
sectorului în comunicarea cu poliţia, administraţia publică locală şi alţi 
parteneri. 



ggg. mBgcarsL amlrpAarsLsg

. . Prevenirea acţiunilor ilegale în Sectorului de Supraveghere de tecinătate 
__________;

. . Organizarea monitorizării situaţiei criminogene pe teritoriul Sectorului de 
Supraveghere de tecinătate___________________;

. . Cooperarea între Părţi pentru a atinge obiectivele contractului.

gt. bpcnrspgLc Șg  mBLgeAȚggLc nĂpȚgLmp

. . Asociația Obştească „Eco-Răzeni”:
. .  Transmite Părţilor informaţie deplină cu referinţă la organizarea 

Supravegherii de tecinătate;
. . . Coordonează cooperarea în domeniul Supravegherii de tecinătate între 

Părţi;
. . . Repartizează materiale informative între membrii sectoarelor;
. . . În cooperare cu Părţile, contribuie la organizarea zilelor de informare/

instruire şi adunări;
. . . În caz de necesitate, acordă suport inanciar Sectorului de Supraveghere 

de tecinătate;
. . . Oferă pentru utilizare membrilor Sectorului de Supraveghere de tecinătate 

semne de marcare a sectorului placarde, stickere şi altele ;
. . . O dată pe an, prezintă liderului de sector raportul de activitate;
. .  O dată pe an, informează primăria localităţii şi poliţia  despre includerea 

sau excluderea membrilor sectorului din contract. La cererea Părţilor, 
expediază  informaţia necesară după iecare caz în parte;

. . . La propunerea liderului de sector de supraveghere exclude membri ai 
sectorului, dacă membrul pierde legătura permanentă cu sectorului 
schimbă viza de reşedinţă, ş.a. ;

. . Primăria localității:
. . . Contribuie la organizarea adunărilor membrilor sectoarelor prin 

desfăşurarea de mese rotunde, zile de informare, adunări ale locuitorilor 
satului etc.;

. . . În măsura posibilităţilor, contribuie la publicarea materialelor informative 
broşuri, buclete ş.a.  şi diseminarea lor;

. . . Relectă în publicaţiile administraţiei publice problemele legate de 
activitatea sectoarelor de supraveghere de vecinătate;

. . . Cooperează cu liderul sectorului în soluţionarea problemelor existente;

. . . După posibilitate, asigură inanţarea sectoarelor;

. . . Participă sau deleagă reprezentant pentru participare în cadrul întrunirilor/
şedinţelor membrilor Sectorului de Supraveghere de tecinătate.

A x
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. . Sectorul de poliție:
. . . Prin intermediul liderului sectorului transmite informaţia necesară 

membrilor sectorului;
. . . Menţine relaţia de comunicare referitor la supravegherile efectuate de 

către membrii sectoarelor de supraveghere; 
. . . )nformează persoana de contact despre actualul contract, dar de asemenea 

instruieşte persoana de contact despre cooperarea între părţi referitor la 
supravegherea de vecinătate;

. . . Participă la întrunirile membrilor sectorului zile de informare, mese 
rotunde ş.a. ;

. . . În cadrul meselor rotunde/zile de informare explică metodele de prevenire a 
infracţiunilor şi modul de acţiune în caz de comitere a acestora la întâlnirile 
cu cetăţenii;

. . . )nformează membrii despre acţiunile efectuate pe teritoriul sectorului 
îndreptate spre prevenirea infracţiunilor împotriva comunităţii;

. . . Asigură conidenţialitatea datelor persoanelor care au sesizat despre 
încălcări la solicitare şi în conformitate cu prevederile Legii nr.  din 

. .  privind protecţia datelor cu caracter personal. 
. . Liderul Sectorului de Supraveghere de Vecinătate:

. . . Reprezintă membrii sectorului în relaţia cu poliţia, administraţia publică 
locală şi alte organizaţii;

. . . Contactează membrii sectorului pentru a discuta iniţiative;

. . . Creează şi dezvoltă Sectorul de Supraveghere de tecinătate;

. . . )nformează poliţia şi în caz de necesitate, administraţia publică locală 
despre acţiunile de supraveghere care au însemnătate la prevenirea 
infracţiunilor faţă de membrii sectorului;

. . . Asigură cu materiale informative, stickere la uşi şi ferestre, formulare de 
explicaţie în cazul depistării infracţiunilor;

. . . )nformează membrii asupra situaţiei infracţionale din regiune;

. . . Asigură comunicarea şi transmiterea informaţiei între membrii comunităţii 
şi poliţie;

. . . Încurajează membrii sectorului şi alţi localnici să raporteze poliţiei despre 
incidentele şi cazurile suspecte observate în sector;

. . . )nformează administraţia publică locală despre problemele ecologice 
locale;

. . . În cooperare cu membrii, instalează semne de marcare a teritoriul 
sectorului;
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. . . Organizează întruniri şi sesiuni de informare pentru membrii sectorului;

. . . Participă la întruniri zile informative, mese rotunde  referitor la 
supravegherea de vecinătate;

. ..  Anual prezintă raportul de activitate asupra Sectorului de Supraveghere de 
tecinătate.

. . Membru al Sectorului de Supraveghere de Vecinătate:
. . . Cu bună-credinţă acţionează faţă de membrii sectorului;
. . . Manifestă iniţiativă  pentru îmbunătăţirea securităţii sectorului;
. . . )nformează liderul sectorului, poliţia şi membrii sectorului despre 

observările care au importanţă pentru prevenirea infracţiunilor;
. . . )mediat anunţă poliţia despre infracţiunile, contravenţiile şi incidentele 

care se comit sau au fost comise în perimetrul sectorului;
. . . La invitaţia liderului, participă la adunări referitor la supravegherea de 

vecinătate zile informative, mese rotunde, instruiri ;
. . . Acordă asistenţă liderului de sector la instalarea semnelor de marcare a 

teritoriului sectorului menţionate în punctul . . . şi protejează aceste 
semne;

. . . Se obligă să utilizeze datele personale obţinute de la membri doar 
pentru activitatea sectorului. Transmiterea datelor cu caracter personal 
persoanelor terţe fără existenţa unui contract este interzis.  

t. AbMgrcpcA Șg cvaLsbcpcA McMBpgLmp  ScarmpsLsg bc 
SsnpAtcefcpc bc tcaglĂrArc bgl amlrpAar

. . )eşirea membrului de Sector de Supraveghere de tecinătate înseamnă 
încetarea contractului între membru şi alte Părţi ale prezentului contract. 
)eşirea membrului din Contract nu înseamnă încetarea contractului între alte 
Părţi; 

. . Membru al Sectorului de Supraveghere de tecinătate are dreptul să întrerupă 
contractul în orice moment, informând în scris liderul de sector şi Asociaţia 
Obştească „cco-Răzeni ; 

. . Încetarea prevederilor contractului între membru de sector şi celelalte părţi 
are loc în momentul în care scrisoarea a ajuns la Asociaţia Obştească „cco-
Răzeni ;

. . Membru al Sectorului de Supraveghere de tecinătate poate să ie exclus din 
Contract la solicitarea liderului de sector. În cerere, liderul de sector indică 
cauza, de ce este necesar de exclus membrul de sector. Motiv al excluderii 
din contract poate să reprezinte pierderea legăturii permanente cu sectorul 
schimbarea locului de trai  sau comportamentul neconştiincios în raport cu 

alţi membri ai sectorului. cxcluderea se face prin prezentarea cererii către 
membru de sector exclus. 

A x
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tg. AbMgrcpcA bc lmg McMBpg Ag amlrpAarsLsg

. . Calitatea de membru a Sectorului de Supraveghere de tecinătate semniică 
airmarea de către membru a drepturilor şi obligaţiilor prezentului contract;

. . O persoană poate să ie admisă în calitate de membru al Sectorului de 
Supraveghere de tecinătate dacă are o legătură permanentă cu teritoriul 
unde este creat sectorul şi doreşte să efectueze supraveghere în perimetrul 
sectorului;

. . Persoana care doreşte să ie admisă în cadrul contractului de supraveghere 
de vecinătate, conirmă dorinţa printr-o cerere care o transmite liderului de 
sector care, la rândul său, o va transmite către Asociaţia Obştească „cco-
Răzeni . În cerere, persoana conirmă dorinţa de a participa la activităţile 
Sectorului de Supraveghere de tecinătate şi că a făcut cunoştinţă şi este de 
contract cu condiţiile prezentului contract;

. . Asociaţia Obştească „cco-Răzeni  este în drept să refuze admiterea persoanelor 
în contract dacă persoana nu îşi onorează obligaţiunile stipulate în p. . ., s-a 
comportat neconştiincios faţă de membrii Sectorului de Supraveghere de 
tecinătate sau sunt dubii referitor la respectarea legilor.  

. . Asociaţia Obştească „cco-Răzeni  nu permite admiterea noului membru dacă 
împotriva lui se  declară membrii Sectorului de Supraveghere de tecinătate şi 
referitor la această decizie informează Asociaţia Obştească „cco-Răzeni ; 

. . Odată cu transmiterea cererii, noul membru al Sectorului de Supraveghere de 
tecinătate se consideră admis şi devine parte a contractului dacă timp de  
zile Asociaţia Obştească „cco-Răzeni  nu îi comunică în scris despre refuzul de 
admitere în baza punctului . . şi .  al contractului.

tgg. ALcecpcA Șg pcrpAecpcA LgbcpsLsg bc Scarmp

. . Liderul de Sector de Supraveghere de tecinătate este ales şi retras din funcţie 
cu votul majorităţii membrilor sectorului;

. . Retragerea din funcţia de lider de sector semniică retragerea dreptului de a 
reprezenta;

. . Despre retragerea şi numirea noului lider de sector sunt anunţaţi membrii 
sectorului.

tggg. rcpMclsL, MmbgdgaApcA Șg ÎlacrApcA amlrpAarsLsg

. . Prezentul contract intră în vigoare în momentul semnării şi este încheiat pe o 
perioadă nelimitată;

. . Părţile au dreptul să modiice prezentul contract doar cu acordul Părţilor, 
anunţând despre aceasta cu cel puţin o săptămână înainte
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. . Părţile au dreptul în orice moment să denunţe prezentul contract, anunţând 
despre aceasta cu cel puţin o săptămână înainte; 

. . Membrii Sectorului de Supraveghere de tecinătate în comun au dreptul, 
prevăzut în punctele .  şi . . Pentru încetarea Contractului din partea 
membrilor de sector este necesar acordul tuturor părţilor. Liderul de sector 
reprezintă membrii în caz de modiicare sau încetare a contractului; 

. . )eşirea din contract sau decesul membrului de sector nu încetează contractul.

gv. gldmpMApcA Îlrpc nĂpȚg

. . Înştiinţarea între Părţile prezentului contract trebuie să ie efectuată în formă 
scrisă, cu excepţia cazurilor când înştiinţarea are un caracter informatic care 
nu comportă caracter de drept.

. . Înştiinţarea este efectuată în cazul în care:
. . . Înştiinţarea transmisă prin poşta electronică persoanei de contact ale Părţii 

şi are conirmare a recepţionării mesajului;
. . . Înştiinţare transmisă prin aplicarea semnăturii;
. . . Înştiinţare transmisă prin poştă prin scrisoare recomandată la adresa 

indicată de părţi şi de la data expedierii au trecut  cinci  zile calendaristice.

v. dmpȚĂ MAhmpĂ

. . Neîndeplinirea sau neîmplinirea conştiincioasă a responsabilităţilor, care 
urmează din contract nu se consideră încălcare a contractului dacă cauză au 
fost circumstanţe pe care Părţile la momentul încheierii contractului nu le-au 
prevăzut sau nu au putut să le prevadă forţă majoră ;

. . Prin forţă majoră se subînţelege oricare evenimente neprevăzute asupra cărora 
Părţile nu au control şi care nu depind de dorinţa Părţilor, inclusiv: incendiu, 
explozii, catastrofe naturale, grevă, război ş.a. Această normă nu eliberează 
Părţile de la depunerea forţelor pentru înlăturarea cauzelor şi părţile trebuie 
să continue să îndeplinească obligaţiile contractului imediat după înlăturarea 
consecinţelor;

. . Partea, a cărei activitate a fost perturbată în urma forţei majore trebuie 
imediat să informeze în scris alte Părţi;

. . În cazul în care durata forţei majore este mai mare de  zile, Părţile decid 
chestiunea privind posibilitatea îndeplinirii obligaţiilor în cadrul negocierilor.
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vg. ALrc agpasMSrAlȚc

. . Toate neînţelegerile care survin în cadrul prezentului contract vor i soluţionate prin 
intermediul negocierilor. În cazul în care negocierilor nu dau rezultate, neînţelegerile 
sunt posibil de a i soluţionate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;

. . Actualul contract anulează oricare alte înţelegeri verbale şi în scris între Părţi cu 
referinţă la prezentul contract;

. . Nici o parte nu poate să transmită dreptul şi obligaţiile cu referinţă la prezentul 
contract persoanelor terţe fără contractul în scris al altei părţi;

. . Reprezentanţii Părţilor şi persoanele de contact pentru îndeplinirea prezentului 
contract sunt:

. . . Asociaţia Obştească „cco-Răzeni :__________________________________,

. . . Primăria localităţii:________________________________,

. . . Sectorul de poliţie:_______________________________________________,

. . . Sectorul de Supraveghere de tecinătate:_____________________________.
. . În cazul în care persoanele de contact prevăzute în punctele . . . – . . . se schimbă 

cu altele despre aceasta se informează imediat celelalte Părţi ale contractului;
. . Prezentul contract este efectuat în limba română în  patru  exemplare care au 

echivalent juridic egal prin care iecare parte primeşte un exemplar. 

vgg. ScMlĂrspgLc nĂpȚgLmp:

Asociaţia Obştească „cco-Răzeni Primăria localităţii

Sectorul de supraveghere de vecinătate Sectorul de poliţie



L   S   S   t ă
cu, ____________________________ sânt de acord să particip la crearea Sectorului de Supraveghere de tecinătate şi să ofer 

datele de contact pentru distribuire în scopul efectuării activităţilor comune către membrii sectorului, administraţia publică locală, 
poliţie şi Asociaţia cco-Răzeni

Nr. Numele şi prenumele Localitatea, adresa E-mail Telefon ix şi 
mobil

Marca şi nr. de 
înregistrare a 
automobilului

Semnătura

Semnătura liderului de sector: _____________________________

A
x
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l  g

 POLIȚIA

 SALVAREA

 POMPIERI

 
SERVICIUL  INTERVENȚIE                   
GAZE

 Victime ale abuzurilor

xxxxxxxxx xxxxxxxxx Sectorul de Poliţie local

     ___________

xxxxxxxxx xxxxxxxxx Primăria

     ___________

xxxxxxxxx   Asociaţia cco-Razeni

     ___________

xxxxxxxxx xxxxxxxxx Liderul de sector: 
_____________________

     ___________

Adresa Locuitor Telefon E-mail Nr. auto Model Culoare


