
Inspectoratul de Poliție Ungheni și Primăria 
municipiului Ungheni au creat pe parcursul anilor 
un parteneriat de încredere, realizând o serie de 
ac�vități comune, precum ar fi: implementarea 
proiectelor ce țin de sistemele de siguranță și 
informare în traficul ru�er, organizarea 
evenimentelor de informare și sensibilizare a 
cetățenilor privind comportamentul corect în 
traficul ru�er, conlucrarea Inspectoratului de Poliție 
din Ungheni cu asistenții sociali din cadrul Primăriei 
municipiului Ungheni în ceea ce privește 
problemele legate de protecția persoanelor aflate în 
situațiile de risc, copiilor sub vârsta răspunderii 
penale și în conflict cu legea, violența în familie, etc.

Polițistul – este prietenul și ajutorul tău, dacă vrei 
să par�cipi la  ședințele Consiliului de securitate al 
municipiului tău sau  dacă crezi că ai putea 
contribui la asigurarea liniș�i și ordinii publice în 
car�erul /strada ta, nu ezita, contactează-ne:
Ungheni  023620911,  023622980  sau  902

Consiliul de securitate
comunitară Ungheni

UNGHENI 2017

”Colaborarea între primărie, poliție și societatea 
civilă este o prac�că eficientă în  asigurarea 
securității urbei noastre”.

Alexandru AMBROS
Primarul mun. Ungheni

Iurii Oleg Nicolae 
- Șef al Sectorului № 1 
Ungheni, comisar
tel: 069480336.

Grigore Viorel Petru 
- Inspector Superior de sector 
(car�erul Tinerețe), comisar
tel: 068115510.

Bulican Sergiu Nicolae 
- Ofițer de sector, 
(car�erul Tinerețe) 
inspector principal
tel:068115521.

Popovici Veceslav Ion 
- Ofițer de sector, 
(car�erul Tinerețe) inspector
tel:069732947.



Securitatea și siguranța în localitatea natală este 
importantă pentru noi toți, mo�v din care poliția 
si cetățenii orașului Ungheni au decis să acționeze 
în comun, pentru a se ajuta reciproc în 
soluționarea problemelor de securitate publică. În 
vara anului 2017, reprezentanții societății civile, 
administrației publice locale, ONG-urilor, cadrelor 
didac�ce, mediului de afaceri, mass–mediei și 
Poliției din orașul nostru și-au unit eforturile și au 
creat CONSILIUL DE SECURITATE COMUNITARĂ 
DIN MUNICIPIUL UNGHENI.

Poliția, administrația publică locală și societatea 
civilă din mun. Ungheni au semnat un Acord de 
colaborare privind implementarea conceptului de 
ac�vitate Polițienească comunitară în mun. 
Ungheni. Ac�vitatea polițienească bazată pe 
necesitățile comunității, este un mod de gândire, 
și în același �mp, o strategie organizațională, care 
oferă poliției și comunității, posibilitatea de a 
acționa în comun în vederea soluționării 
problemelor apărute în societate.

Scopul ac�vității polițieneș� comunitare, este de 
a îmbunătăți siguranța și calitatea vieții pentru 
fiecare membru al comunității.

Comunitatea și Poliția – o singură echipă! ”Poliția este deschisă colaborării cu cetățenii. 
Susținem ac�vismul civic al locuitorilor 
municipiului Ungheni în  soluționarea problemelor 
comunității, inclusiv și a celor de menținere a 
ordinii și securității publice. Ne adresăm către 
locuitorii municipiului Ungheni să ne informeze 
despre problemele cu care se confruntă  dar și să 
vină cu idei de soluționare în comun ale acestora”.

Igor VRĂNESCU,
Șeful Inspectoratului

de Poliție Ungheni
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