Cazurile de ameninţări înregistrate prin intermediul
Aplicației „Harta Amenințărilor” în perioada a
6 luni anul 2019

 Harta Amenințărilor are drept scop analiza amenințărilor la
adresa ordinii publice și siguranței comunitare, prin implicarea și
participarea activă, în acest proces, a societății civile.
 Rezultatul produselor analitice furnizate de sistem, constau în
prezența masivă a ofițerilor de poliție în zonele în care au fost
semnalate amenințări.
 Produsul final al sistemului reprezintă hărțile amenințărilor care
sunt utilizate de Poliție pentru repartizarea forțelor în zonele
vulnerabile.
 Accesul și utilizarea serviciilor de date spațiale sunt publice și
gratuite.
 Cetățenii pot raporta semnalările fără a avea necesitatea înregistrării
în Aplicație.

Semnalări înregistrate
În Sistemul Informațional „Harta Amenințărilor”, au fost înregistrate 383
semnalări sau cu 50,5% mai puține comparativ cu anul precedent (775).
În procesul de semnalare a amenințărilor cei mai activi s-au dovedit a fi
locatarii mun. Chișinău – 197 (51,43% din totalul semnalărilor).
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Zilele săptămânii afectate
Analiza efectuată relevă că în prima parte a săptămânii cetățenii sunt
mai activi.
De la începutul anului 2019, cele mai multe semnalări au fost marcate
în luna iunie – 107, urmat de luna mai – 76, februarie – 75, aprilie – 56,
martie – 48, iar în luna ianuarie s-au înregistrat cele mai puţine semnalări
21.
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Categoriile de ameninţări înregistrate în
Aplicaţia „Harta Ameninţărilor”:
•
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Parcări neautorizate – 118;
Gălăgie în curţi, încălcări a liniştii publice – 87;
Consum de alcool în locuri neautorizate – 39;
Exces de viteză – 31;
Persoane fără adăpost – 24;
Huliganism – 23;
Consum/ realizarea drogurilor – 16;
Persoane/activităţi suspecte – 15;
Minori, vagabondaj, cerşetori – 8;
Huliganism auto, raliuri neautorizate – 8;
Acte de violenţă, scandal în locuinţe – 7;
Furturi permanente din unităţi de transporturi – 5;
Braconaj, pescuit ilicit – 3;

Rezultatele

De către subdiviziunile Poliției, au fost examinate acele semnalări care presupun 3 și mai
multe amenințări în raza de 300 metri. Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate 65
semnalări cu 3 și mai multe amenințări în raza de 300 metri, cu un total de cca 159 ameninţări,
fiind întocmite 35 fișe de amenințare și remise spre examinare subdiviziunilor subordonate IGP.
Urmare, au fost întocmite 110 procese verbale cu privire la contravenţie:
2 procese verbale - deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor
instalaţii rutiere;
1 proces verbal - încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor;
1 proces verbal - conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere;
2 procese verbale - conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană
care se află în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe;
1 proces verbal - încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie, a vestei de protecție-avertizare
fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii şi a regulilor privind convorbirile radiotele- fonice;
37 procese verbale - depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum;
5 procese verbale - oprirea în locuri interzise;
18 procese verbale - staţionarea sau parcarea în locuri interzise;
6 procese verbale - nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale;
25 procese verbale - nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecerea altor reguli de
circulaţie rutieră;
2 procese verbale - huliganismul nu prea grav;
10 procese verbale - consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă
de alcool

