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I. MOTIVAŢIE 

 

Prevenirea criminalităţii reprezintă o prioritate în activitatea Poliţiei Române realizată în scopul apărării valorilor protejate de lege, respectiv 

viaţa, integritatea şi sănătatea persoanei, avutul public şi privat, asigurării ordinii şi liniştii publice şi al combaterii faptelor ilicite. 

Diversificarea modurilor de operare ale infractorilor, noile metode de încălcare a legii, orientarea activităţii infracţionale către grupurile sociale 

cele mai vulnerabile, respectiv, persoanele vârstnice, reclamă o diversificare a activităţilor poliţiei de prevenire şi combatere a infracţionalităţii. 

În ultima perioadă de timp, infractorii şi-au orientat activitatea infracţională către persoanele în vârstă, profitând de vulnerabilitatea acestora, de 

capacitatea scăzută de reacţie şi de lipsa informaţiilor cu privire la măsurile minime de siguranţă personală şi protecţie a bunurilor personale. 

Cea mai cunoscută modalitate de victimizare a persoanelor vârstnice este cunoscută sub denumirea de “metoda accidentul rutier”. Prin 

invocarea de calităţi false (avocaţi, medici, poliţişti, etc) infractorii stabilesc legături telefonice cu persoane în vârstă şi îi anunţă că o rudă este 

implicată într-un accident rutier, solicitând acestora diferite sume de bani pentru o soluţionare favorabilă.  

Având în vedere că pe raza Secţiei 4 Poliţie domiciliază persoane vârstnice, considerăm că este necesar să realizăm activităţi de informare şi 

prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului adaptate profilului acestei categorii de vârstă cu grad crescut de victimizare. 

Prin acest proiect poliţiştii de proximitate din cadrul SECŢIEI 4 POLIŢIE Iaşi şi-au propus să realizeze o serie de activităţi de informare şi 

prevenire în zonele intens populate cu bătrâni, prin sesiuni de informare în cadrul şedinţelor cu locatarii/Asociaţiile de Proprietari, prin distribuirea 

de materiale cu mesaje preventive în zonele intens circulate de aceştia, prin afişarea în locuri vizibile a unor materiale informative cu măsuri minime 

de siguranţă.  

Acest gen de activităţi este conceput a fi realizat şi derulat în parteneriat cu specialişti din cadrul  Bibliotecii  Judeţene “Gh. Asachi” Iaşi şi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul U.A.I.C. Iaşi care vor contribui, alături de poliţiştii de proximitate, la creşterea gradului de 

informare a grupului ţintă, precum şi la diseminarea mesajelor preventive în comunitatea ieşeană. 

 

 

 

 

 

 



 3 

II. SCOPUL 

 

Creşterea gradului de informare a persoanelor vârstnice cu privire la modul de relaţionare cu persoanele străine, precum şi creşterea gradului 

de siguranţă personală a acestora atunci când sunt la domiciliu sau în spaţiile publice.  

 

III. OBIECTIVE 

 

1. Cunoaşterea de către persoanele vârstnice a măsurilor minime de siguranţă atunci când relaţionează cu persoanele străine; 

2. Conştientizarea de către persoanele vârstnice a riscului crescut de victimizare atunci când permit accesul în locuinţă a persoanelor străine 

care invocă diferite calităţi (în lipsa unor verificări prealabile la Asociaţia de Proprietari în cazul verificărilor/reparaţiilor la instalaţii) sau 

când sunt apelaţi telefonic de persoane necunoscute; 

3. Promovarea şi încurajarea adoptării unor comportamente care să contribuie la creşterea gradului de siguranţă personală (de. exemplu, 

evitarea relaţionării cu persoanele străine, nedivulgarea informaţiilor legate de bunurile personale de valoare de la domiciliu/conturi 

bancare, protecţia bunurilor personale de valoare în spaţiile publice şi în locurile aglomerate). 

 

IV. GRUP ŢINTĂ  

 

 

 Beneficiari direcţi: persoanele vârstnice care domiciliază pe raza de competenţă a Secţiei 4 Poliţie Iaşi; 

  

  Beneficiari indirecţi: comunitatea locală. 
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V. REZULTATE AŞTEPTATE 

 

 aproximativ 300 de persoane vârstnice cu domiciliul pe raza de competenţă a Secţiei 4 Poliţie Iaşi vor fi informate cu privire 

la cunoaşterea măsurilor minime de siguranţă atunci când relaţionează cu persoanele străine; 

  realizarea şi distribuirea unui număr de 300 de fly-ere cu mesaje preventive pe linia creşterii gradului de siguranţă personală 

şi a unui număr de 50 de afişe; 

 5 întâlniri cu locatarii în cadrul şedinţelor Asociaţiilor de Proprietari în scopul transmiterii de mesaje cu caracter informativ-

preventiv;  

 creşterea gradului de siguranţă personală în rândul persoanelor în vârstă; 

  reducerea riscului victimal la persoanele vârstnice. 

 

 

     VI. INDICATORI DE EVALUARE 

 

Indicatori de evaluare cantitativi 

 numărul persoanelor participante la sesiunile de informare; 

 numărul de activităţi informativ-preventive cu persoanele în vârstă; 

 numărul de materiale informative distribuite –afişe, fly-ere. 

 

Indicatori de evaluare calitativi 

 calitatea activităţilor de informare derulate de poliţişti şi partenerii din proiect;  

 impactul activităţilor derulate asupra populaţiei. 

 

           VII. ZONA DE IMPLEMENTARE – aria de competenţă a Secţiei 4 Poliţie 

 

  

           VIII. DURATA DE DESFĂŞURARE  - octombrie 2016 – iulie 2017 
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           IX. PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROGRAM 

 

1). Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi prin : 

  Secţia 4 Poliţie Iaşi- Compartimentul Poliţiei de Proximitate prin poliţiştii de proximitate care : 

 va stabili, coordona, desfăşura şi monitoriza activităţile propuse; 

 va stabili calendarul activităţilor împreună cu partenerii; 

 va asigura implicarea şi prezenţa în activităţi specifice a poliţiştilor de proximitate. 

 

2). Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi va asigura implicarea şi prezenţa alături de poliţiştii de proximitate în activităţi specifice ce se 

vor derula în proiect. 

3). Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, prin Asociaţia E-team Psychology, va 

participa la implementarea activităţilor preventive alături de ceilalţi parteneri. 

4).  Asociaţiile de locatari din zona Tătăraşi, prin reprezentant d-nul prof. univ. dr. Sălceanu Constantin, va asigura suport cazuistic şi 

problematica cetăţenilor în relaţia cu poliţiştii de proximitate din cadrul Secţiei 4 Poliţie Iaşi.  

 

             X. RESURSE 

- Umane -  poliţişti de proximitate, specialişti din cadrul bibliotecii judeţene şi ai universităţii. 

- Materiale - afişe, fly-ere. 
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   XI. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  

 

ACTIVITĂŢI 2016 2017 Responsabili 

10 11 12 01 02 0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

Stabilirea echipei de proiect şi planificarea 

principalelor activităţi ce vor fi derulate 

Lansare proiect 

* *         I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Întâlniri/şedinţe de informare cu grupul ţintă prin 

realizarea de activităţi informative în cadrul 

şedinţelor cu locatarii şi a Asociaţiilor de locatari, 

precum şi în zonele populate cu persoane în vârstă 

* * * * * * * * *  I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Realizarea/multiplicarea  unor materiale  cu 

informaţii pe domeniul siguranţei personale şi 

distribuirea lor în zonele populate cu persoane în 

vârstă 

 *  * * * * *   I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Finalizarea proiectului şi întocmirea evaluării 

finale a activităţilor desfăşurate (cantitativă şi 

calitativă) 

        * * I.P.J Iaşi- prin Secţia 4 Poliţie  

Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

 

 

 

XII. Precizări finale 

Din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, SECŢIA 4 POLIŢIE, persoanele responsabile sunt:  

- pentru  activităţile de coordonare şi implementare: Compartimentul Poliţiei de Proximitate format din: 

 Agent şef principal de poliţie ZETU IULIAN 

 Agent şef principal de poliţie RADU GICĂ 

 Agent şef principal de poliţie IONIŢĂ LAURENŢIU 

 Agent şef de poliţie VASILIU TEODOR 

 Agent şef de poliţie CARP CRISTIAN 

 Agent şef adj. de poliţie GRĂDINARIU TUDORIŢA 

 Agent şef adj. de poliţie MORARIU MIHAELA 
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 Agent şef adj. de poliţie MOLOCEA GABRIEL 

 Agent şef adj. de poliţie TOFAN IONUŢ 

 

Din partea Bibliotecii Judeţene “Gh. Asachi” Iaşi, d-na MIHAELA MORARIU- Şef Serviciu Programe şi Proiecte- şi d-na ELENA ZANET-  

bibliograf   documentarist. 

Din partea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul U.A.I.C Iaşi- Asociaţia E-team Psychology- preşedinte, doctorand     

ANDREEA  AIFTINCĂI 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN IAŞI 

POLIŢIA MUNICIPILUI IAŞI 

SECŢIA A-IV-A POLIŢIE IAŞI 

 

             ŞEFUL SECŢIEI,  

                 Comisar şef de poliţie, 

                        DUMITRU OPINCĂ 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “Gh. Asachi” 

Iaşi 

 

 

 

      Director,  

 

      DAN NICOLAE DOBOŞ 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

 

         Decan,  

                    Conf. univ. dr., 

                  

ŞTEFAN BONCU 

 

ASOCIAŢIILE DE LOCATARI 

 din zona Tătăraşi, Iaşi 

 

     Reprezentant, 

          Prof. univ. dr., 

  

                  SĂLCEANU CONSTANTIN 

 

                                                                                            

 

                                                                                                              ÎNTOCMIT, 

Agent şef adjunct de poliţie, 

 

GRĂDINARIU TUDORIŢA 


