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Încrederea între cetăţean şi poliţistul local, reprezintă un raport natural creat prin
stimularea atitudinii civice a comunităţii în vederea prevenirii şi combaterii faptelor
antisociale.
Apărarea dreptului fundamental la viaţă şi la integritate corporală precum şi la drepturile
şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, constituie un obiectiv primordial al poliţiei
locale.
La randul lor şi cetăţenii au datoria de a sprijini poliţia împotriva atitudinilor
antisociale şi de a coopera pentru binele comun.Poliţia este o instituţie oficială a statului,
care are menirea asigurării ordinii şi securităţii cetăţenilor, punandu-se accent pe
prevenirea comiterii de fapte antisociale.
Obiectivele poliţiei locale sunt determinate de necesităţile reale ale comunităţii în
materie de siguranţă, ordine şi linişte publică.Pentru a satisface în mod corespunzător
nevoile specifice ale comunităţii este necesar să se realizeze un anumit echilibru între
acţiunile de intervenţie şi cele de prevenire, educare a publicului şi de aplicare a legii.
Responsabilităţile în domeniul controlului social trebuie împărţite între poliţia locală şi
comunitate.Familia, şcoala, serviciile sociale, grupurile comunitare etc.,sunt esenţiale în
menţinerea şi respectarea valorilor morale.
Poliţia locală trebuie să atragă şi să spijine participarea comunităţii la activităţile de
prevenire a faptelor antisociale, fiind o poliţie care comunică cu populaţia şi cu toate
instituţiile cu atribuţii pe linia securităţii publice, acţionand în parteneriat cu comunitatea
pentru rezolvarea problemelor pe care aceasta le reclamă.
Crearea unui climat cat mai natural de încredere între cetăţean şi poliţistul local este
benefic pentru ambele părţi deoarece activitatea poliţiei locale va deveni mult mai
eficientă în prevenirea faptelor antisociale.
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Formarea unui parteneriat între poliţia locală şi structurile sociale din comunitate va
face ca împreună să acţioneze în limita competenţelor pentru atingerea unor obiective
comune, pentru asigurarea climatului de siguranţă civică, de menţinere a ordinii şi liniştii
publice.
Realizarea acestui climat de încredere între poliţia locală şi populaţie este un proces
util dar şi dificil deoarece foarte mulţi membrii ai comunităţii văd în poliţistul local o
persoană care personifică forţa represivă, coercitivă a statului mai mult decat pe cel menit
să apere legea. Există un gen de oameni care resping ideea de a colabora cu poliţistul local
şi de aceea este necesară insuflarea sentimentului de încredere.
Poliţistul local trebuie să conştientizeze că fără sprijinul comunităţii nu-şi poate
îndeplinii obiectivele şi îndatoririle,de aceea ei trebuie să fie iniţiatorii apropierii de
populaţie.
În funcţie de specificul situaţiei operative trebuie luată o decizie de a atrage
comunitatea în asumarea răspunderii pentru a nu se lăsa impresia că poliţia locală ia
măsuri arbitrare fără acceptul comunităţii cu drepturi şi obligaţii egale.
Reţinerea faţă de poliţia locală şi faţă de raportul pe care aceasta îl impune în
comunitate manifestă un fel de neancredere al populaţiei şi din cauza mentalităţii, al
concepţiei despre poliţie în general, dar şi al faptului că cetăţenii sunt obligaţi şă se implice
mai mult în realizarea unui climat de siguranţă civică, ceea ce pe unii îi deranjează.
Pentru eficacitatea acestui raport de încredere între cetăţean şi poliţistul local trebuie
să existe multă voinţă şi disponibilitate din partea ambelor părţi,pentru a fi înlăturate toate
neajunsurile care împiedică buna conlucrare dintre parteneri.
Totodată poliţistul local trebuie să acorde o atenţie sporită aspectului vestimentar,
pentru a proiecta o imagine favorabilă atat lui cat şi instituţiei pe care o reprezintă, dar să
pună accent şi pe modul de exprimare atunci cand poartă o conversaţie, inclusiv la telefon
şi de asemenea să aibă aptitudini pentru a se achita de misiunile încredinţate şi de a stabili
relaţii corecte cu cetăţenii.
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