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SFATURILE POLIŢIEI LOCALE
CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI ORDINEA PUBLICĂ

Aceste sfaturi exprimă sentimentul de linişte şi încredere prin aplicarea de măsuri
de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranţă al persoanelor,
colectivităţilor şi bunurilor precum şi în scopul soluţionării problemelor comunităţii al
apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor.
Nu proferaţi injurii, expresii jignitoare sau vulgare şi nu încurajaţi violenţa.
Acestea sunt cauze care duc la declanşarea unor conflicte ce pot degenera în violenţă.
Nu ripostaţi la agresivitatea verbală şi evitaţi să loviţi adversarul, aceste gesturi pot
avea consecinţe grave.
Evitaţi persoanele violente, nu intraţi în conflict cu acestea şi nu le încurajaţi.
Majoritatea faptelor cu violenţă se produc spontan, iar foarte mulţi indivizi declanşează
actul agresiv fără motivaţie, vrand să rezolve în acest mod unele probleme fără
importanţă, banale. Dacă sunteţi implicat sau martorul unei bătăi dezamorsaţi tensiunea
printr-un gest de împăcare sau pentru a-i despărţi pe turbulenţi cerand ajutor şi altor
persoane, precum şi poliţiştilor locali.
Evitaţi străzile mai puţin circulate şi neiluminate, mai ales la ore tarzii. Nu
acceptaţi compania persoanelor necunoscute, acestea sunt de multe ori autoare sau
complice la tâlhării. Cea mai bună armă de apărare în cazul unui atac sau agresiuni este
strigătul.
Deţinerea şi folosirea fără drept, în locuri publice a cuţitului, pumnalului, şişului
sau a altor obiecte periculoase se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.
Unul din factorii declanşatori ai comiterii de fapte antisociale este consumul
excesiv de alcool. În acest sens ar fi bine să nu se consume alcool în cantităţi care pot
influenţa capacitatea de reacţie sau gandire. Tot din cauza alcoolului sunt provocate o
serie de scandaluri sau bătăi, discuţii în contradictoriu cu persoane irascibile, aceste
manifestări ducand la tensiuni care nu pot fi deloc de neglijat.
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Evitaţi manifestările care duc la tulburarea liniştii publice cum ar fi acte sau
gesturi, cuvinte ori expresii care aduc atingere bunelor moravuri sau produc scandal
public, tulburand astfel liniştea şi ordinea publică.
Pe langă păstrarea liniştii şi ordinii publice, este necesar ca fiecare cetăţean să se
comporte cu responsabilitate în ceea ce priveşte curăţenia în oraş.
Nimeni nu doreşte ca atunci cand iese în natură să fie înconjurat de reziduri. De
aceea trebuie respectată curăţenia prin depozitarea gunoiului într-o pungă şi pus în
containerele destinate acestui scop.
Nu distrugeţi coşurile pentru hartii, pubelele, băncile, gardurile împrejmuitoare şi
alte mobiliere urbane sau orice bunuri aparţinand autorităţii publice locale.
De asemenea spaţiul verde nu este un moft, ci o necesitate, nu doar din motive
estetice, urbanistice sau peisagistice. Este bine să nu staţionaţi sau să parcaţi
autovehiculele pe trotuare, spaţii verzi, parcuri sau în faţa instituţiilor publice unde de
altfel sunt amplasate semne de circulaţie.
Este interzisă vânzarea ambulantă a produselor sau mărfurilor pe suprafaţa căilor
de circulaţie – străzi, trotuare, trepte - dar şi în afara sectoarelor aprobate.
Nu încurajaţi persoanele apte de muncă care apelează la mila trecătorilor dandule bani.
Evitaţi alarmarea publicului, organelor specializate sau a organelor de menţinere a
ordinii publice, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat deoarece
reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Şef Birou Comunicare Publică
FURICĂ ELENA
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Apartenenţa la clase sociale diferite a dus la inegalitatea şanselor, a tratamentului
social precum şi la inegalitatea aspiraţiilor şi aşteptărilor. Există discrepanţe majore între
mediile rezidenţiale rural-urban unde sunt inegalităţi de şanse în educaţie.
Amplificarea ratei de abandon şcolar atinge o cotă mai înaltă în mediul rural,
diminuarea capacităţii de promovare socială prin educaţie unde media este mai mică la
studenţii proveniţi din unităţi şcolare din mediul rural precum şi participarea scăzută a
populaţiei la programele de învăţare permanentă.
Situaţia economică este una din cauzele principale ale absenteismului şcolar, aici
vinovaţii de lipsa de interes pentru procesele educaţionale sunt chiar persoanele sărace
datorită greşelilor personale şi comportamentului deviant orientat spre alcoolism,
nepăsare, resemnare etc. Dacă locuiesc într-o zonă caracterizată de şomaj absenteismul
şcolar, abuzul de alcool şi droguri nu prea sunt pentru ei modele pozitive şi nu au la ce se
raporta.
În general cei care nu frecventează şcoala provin din familii numeroase şi au parte
de multe ori de abuzuri şi violenţă în familie.Mulţi tineri care provin din astfel de familii
manifestă diferite forme de violenţă, ajungand de multe ori chiar şi la talhării.
De asemenea sunt tineri care nefiind supravegheaţi suficient, care nu primesc
explicaţiile pe care şi le doresc din partea celor dragi sau care nu au ocupaţie în afara
orelor de curs, se lasă influenţaţi de persoane mai mari, care de obicei îi îndeamnă să
comită o serie de fapte antisociale.
Tinerii ar trebui încurajaţi să participe la diferite sporturi, activităţi extraşcolare sau
chiar cateva sarcini în gospodărie. Dacă tinerii au fost agresaţi sau au participat la un
eveniment nedorit în incinta şcolii sau pe stradă, este bine să-i determinăm să
povestească cum a apărut conflictul în vederea prevenirii unor astfel de evenimente
nedorite, care pot avea urmări nefaste asupra vieţii lor.
O metodă educativă adecvată cu noţiuni de comunicare şi prevenire a
comportamentului de risc este foarte importantă pentru dezvoltarea psihologică a
tinerilor.
Poliţia Locală vine în sprijinul extinderii acestui fenomen îngrijorător de absenteism
şi abandon şcolar cu o serie de măsuri preventive analizarea factorilor favorizanţi şi a
soluţiilor pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în randul tinerilor, a violenţei
în zona şi incinta unităţilor de învăţămant, împreună cu cadrele didactice şi părinţii
acestor elevi.
• organizarea de acţiuni educativ- preventive în unităţile şcolare privind
informarea elevilor cu privire la importanţa adoptării unei conduite reventive în diferite
situaţii întalnite cum ar fi talhăria, consumul de acool şi droguri şi abandonul şcolar.
• participarea poliţiştilor locali la orele de dirigenţie, şedinţe cu părinţii, dezbateri
în unităţile şcolare, în special în cele în care s-au produs acte de agresiune verbal sau
fizică.
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• colaborarea cu directorii şi profesorii unităţilor de învăţămant în vederea
asigurării pazei şcolilor organizarea de acţiuni în zona şcolilor pentru identificarea
elevilor care frecventează societăţile de alimentaţie publică cu regim de bar identificarea
persoanelor care tulbură procesul de învăţămant, care agresează profesorii şi elevii şi
aplicarea măsurilor legale faţă de acestea.
• atragerea societăţii civile şi mass-mediei pentru promovarea de materiale cu
caracter informativ- preventive către comunitate şi mediatizarea cazurilor pozitive pentru
crearea unor modele de către elevi.
• găsirea unor soluţii de colaborare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în
vederea desfăşurării de acţiuni comune pe linia prevenirii şi combaterii absenteismului
şcolar precum şi identificarea şi eliminarea vulnerabilităţii în rândul tinerilor. poliţişii cu
atribuţii în domeniu vor monitoriza evoluţia elevilor problemă
încercand prevenirea abandonului şcolar.
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