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Pentru organizarea și sprijinirea
parteneriatelor comunitare cu
scopul de a preveni infracțiunile
și frica de infracțiuni
4747 E. Burnside
Portland, Oregon 97215
Tel.: 503-823-4064
Fax: 503-823-2909
Telefon cu text: 503-823-6969
Acest document este disponibil
pe site-ul programului de
prevenire
a infracțiunilor:
www.portlandoregon.gov/oni/cp

Semnalarea
activităților suspecte
și infracționale
Programul de prevenire a infracțiunilor oferit de Biroul de implicare a vecinătății
(Office of Neighborhood Involvement Crime Prevention Program)
Actualizat în vara anului 2017

O activitate suspectă este orice comportament care provoacă îngrijorare.
Comportamentul este ceea ce face ca activitățile unei persoane să fie suspecte,
nu aspectul, rasa, etnia, religia sau naționalitatea ei. Detalii precum rasa și aspectul
vor fi importante când trebuie furnizată poliției o descriere a persoanei (persoanelor)
implicate într-o activitate suspectă, dar aceste informații nu trebuie folosite ca bază
pentru a stabili dacă ceva este suspect. Îi încurajăm pe cetățeni să dea dovadă de
o vigilență sănătoasă în mediul în care trăiesc, fiind atenți la ce se întâmplă în jurul
lor și reacționând la indiciile care semnalează o problemă sau au potențialul de a
se transforma într-o problemă. Dacă reacțiile vor avea la bază factori subiectivi,
oamenii vor evalua greșit pericolul și vor ignora alte indicii din jurul lor care ar putea
efectiv semnala o problemă și ar putea cauza prejudicii persoanelor vizate. Faceți
tot posibilul pentru a elimina factorul subiectiv și a vă concentra pe comportament.
În acest fel, intuiția dvs. va funcționa atunci când va fi cea mai mare nevoie de ea.
Când vă cunoașteți vecinii, veți ști cine trăiește în casele sau apartamentele de
lângă dvs., veți ști ce mașini conduc și ce biciclete conduc, veți ști cine sunt cei
care circulă pe jos și veți cunoaște rutina din cartier. Când veți ști aceste lucruri,
veți putea identifica mai rapid activitatea suspectă, veți putea anunța poliția și
informa vecinii despre ce s-a întâmplat. O pază de cartier vă poate ajuta să vă
cunoașteți mai bine vecinii și să comunicați cu ei.
Vă prezentăm în continuare exemple de vecini care reacționează la activități
suspecte.
• La 3:00 am, o femeie a văzut o mașină oprind lângă casa unui vecin mai în
vârstă. O persoană a ieșit din mașină și a dispărut după colț în timp ce un al
doilea bărbat a rămas la volan, cu farurile stinse și cu motorul pornit. Femeia a
sunat la 9-1-1, iar poliția a reținut primul bărbat în timp ce dădea o spargere la o
benzinărie în strada următoare.
• Într-o dimineață de duminică, un vecin a observat un bărbat care se plimba pe
stradă și privea în interiorul mașinilor, iar câteva secunde mai târziu a auzit un
geam spart. Vecinul a sunat la 9-1-1, iar poliția a arestat bărbatul, asupra căruia
s-au găsit mai multe sisteme audio auto, la câteva străzi distanță.
• O femeie a văzut cum un bărbat bătea la ușa vecinii ei. Din moment ce nimeni
nu a deschis ușa, bărbatul a luat-o pe lângă zidul lateral al casei. Femeia a sunat
imediat la 9-1-1, iar bărbatul a fost arestat pentru spargere.

Ce trebuie să urmăriți
S-ar putea ca unele activități suspecte să nu fie la fel de evidente ca exemplele
anterioare. În plus, ceea ce este considerat suspect într-un loc ar putea fi un
eveniment normal în altul. Când activitatea pe care o vedeți este neobișnuită
pentru strada în care locuiți, sunați la poliție. Alte exemple de activitate suspectă:
Activitate suspectă

Ce este posibil să se întâmple

Un vehicul care se deplasează încet
cu farurile stinse

Este posibil să studieze zona

O persoană scoate componente
mecanice sau accesorii dintr-o
mașină

Un posibil furt sau act de vandalism în
derulare

Activitate suspectă

Ce este posibil să se întâmple

O persoană încarcă obiecte de
valoare într-o mașină parcată în
apropierea unei firme închise sau
a unei case nelocuite

O posibilă spargere în derulare

Cineva încearcă să intre cu forța
într-o mașină încuiată

Un posibil furt din sau de mașină în
derulare

O persoană este forțată să urce într-o
mașină

O posibilă răpire, agresiune, tentativă
de agresiune sexuală, violență
casnică

Zăbovirea în fața unei case sau a unei O posibilă spargere
companii, în special dacă spațiul este
nefolosit

Programul de prevenire
a infracțiunilor din City of
Portland
Programul nostru oferă
sfaturi privind prevenirea
infracțiunilor, organizează
și formează locuitorii și
companiile din Portland cu
privire la problemele legate
de infracțiuni. Pentru a intra
în contact cu un coordonator
responsabil de programul de
prevenire a infracțiunilor din
cartierul dvs. din Portland:
• sunați la 503-823-4064;
• trimiteți un e-mail
la onicpa@
portlandoregon.gov.
Solicitați o formare la
www.portlandoregon.gov/
oni/70447

O persoană fuge cu obiecte de
valoare, cum ar fi televizor, casetofon

Posibilul suspect fuge de la locul
furtului

Zgomote de ceartă – strigăte,
țipete, zgomote de mobilă sau sticlă
spărgându-se

O posibilă violență domestică,
agresiune sexuală

Persoane care vând obiecte cu mult
sub prețul pieței

Este posibil să încerce să vândă
obiecte furate

Persoane care vin la ușa dvs. cu
cereri neobișnuite, cum ar fi bani
pentru combustibil, un lăcătuș sau
persoane care cer donații în scopuri
caritabile fără documente și acte de
identificare corespunzătoare

O posibilă fraudă sau studiere a casei
ori încercarea de a pătrunde pentru
a o jefui

Apelul către poliție
Dacă intuiția vă spune că ceva nu este în regulă cu activitatea pe care o sesizați,
sunați la 9-1-1 sau la numărul poliției destinat situațiilor care nu sunt urgente
(503-823-3333). Este mai bine să aflați că nu este nimic în neregulă decât să
permiteți să aibă loc o infracțiune.
Când să sunați la 911
Sunați la 911 când sesizați un eveniment care periclitează imediat viața sau
bunurile ori când o infracțiune este desfășurare. Când sunați la 9-1-1 de pe un
telefon mobil în Multnomah County, vi se va cere să apăsați o tastă sau să spuneți
„911” după ce auziți un scurt mesaj înregistrat. Dacă nu răspundeți în decurs
de 9 secunde, apelul se încheie. Acest pas suplimentar este necesar deoarece
se efectuează multe apeluri neintenționate când telefonul este în buzunar. Este
preferabil să sunați la 9-1-1 pentru a solicita intervenție în situații de urgență.
Totuși, persoanele care ar fi puse în pericol mai mare dacă vorbesc la telefon sau
persoanele surde ori cu deficiențe de auz, pot trimite un mesaj text la 9-1-1.
Ce se întâmplă când sunați la 911
Când sunați la 911, persoana care preia apelurile vă va adresa o serie de întrebări
cum ar fi:
• Unde are loc urgența? (furnizați adresa, puncte de reper, numele străzii)
• Ce se întâmplă? Descrieți suspecții, vehiculele și activitățile la care sunteți
martor. Spuneți dacă suspecții mai sunt prin preajmă. Dacă nu mai sunt prin
preajmă, când au fost văzuți ultima dată și în ce direcție se îndreptau?
• Care este numele dvs. și numărul de la care sunați? Nu presupuneți că persoana
care preia apelurile are datele dvs. de contact în computer.
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Permiteți persoanei care preia apelurile să vă adreseze întrebările în ordinea
necesară. Oferiți răspunsuri cât mai concise și mai exacte. Toate faptele trebuie
verificate pentru a exista certitudinea că urgența semnalată de dvs. este tratată
cât mai rapid posibil.

De ce trebuie să rămâneți pe fir
În timp ce vorbiți la telefon cu persoana care preia apelurile, aceasta trimite
dispecerului informațiile furnizate de dvs., care le înaintează direct poliției. Dacă
rămâneți pe fir și răspundeți la întrebările persoanei care preia apelurile nu înseamnă
că întârziați intervenția poliției. Procesul îi permite poliției să primească informațiile
necesare pentru a asigura o intervenție sigură și eficientă. Dacă este posibil, nu
închideți telefonul până când persoana care preia apelurile vă indică acest lucru.
Ce trebuie să faceți când liniile telefonice sunt ocupate?
Dacă sunați la 911 și auziți o înregistrare prin care sunteți anunțat că toate liniile
sunt ocupate, rămâneți pe fir. Apelul dvs. va fi preluat în cel mai scurt timp posibil.
Dacă închideți telefonul și sunați din nou, veți pierde locul în lista de persoane
puse în așteptare.
Când să sunați la numărul destinat situațiilor care nu sunt urgente
În Portland, puteți suna la 503-823-3333 pentru asistență din partea poliției în cazul
situațiilor care nu sunt urgente. Utilizați linia pentru situațiile care nu sunt urgente în
cazul activităților suspecte care nu reprezintă o amenințare imediată la adresa vieții
sau bunurilor ori pentru a semnala o infracțiune care a avut loc deja, iar suspectul
a dispărut. Aceleași persoane care preiau apelurile la 9-1-1 vor prelua și apelurile
primite la acest număr. Utilizarea numărului destinat situațiilor care nu sunt urgente
menține liniile telefonice 9-1-1 disponibile pentru situațiile de urgență reale. În funcție
de numărul de apeluri primite pe ambele numere, apelul dvs. poate fi preluat imediat
sau este posibil să fie necesar să așteptați până când următoarea persoană care
preia apelurile este disponibilă. Când nu sunteți sigur dacă trebuie să sunați la 9-1-1
sau la numărul destinat situațiilor care nu sunt urgente, începeți cu 9-1-1. În anumite
cazuri, este posibil ca persoanele care preiau apelurile să vă indice să închideți
telefonul și să sunați la numărul destinat situațiilor care nu sunt urgente.
Iată câteva exemple de situații în care trebuie să sunați la 503-823-3333:
• Când priviți afară pe fereastra din față, observați o persoană uitându-se atent
prin geamurile mașinilor parcate pe stradă.
• Când vă întoarceți acasă de la serviciu și sesizați că cineva v-a furat mașina de
tuns iarba din magazie la un moment dat pe parcursul zilei. În cazul anumitor
infracțiuni, cum ar fi furtul dintr-un spațiu accesibil de pe domeniul public, puteți
completa o declarație online pe www.portlandoregon.gov/police/cor.
Când să nu sunați la niciunul dintre numere
Deseori, oamenii sună la 911 sau la numărul destinat situațiilor care nu sunt
urgente pentru a afla condițiile de drum, pentru a semnala o problemă cu privire
la animale neagresive sau o pană de curent ori dacă nu reușesc să găsească
un anumit număr de telefon. În cazul unor astfel de solicitări sau al altor întrebări
obișnuite privind probleme similare, nu trebuie să utilizați nici numărul de urgență,
nici numărul destinat situațiilor care nu sunt urgente. Dacă aveți vreo nemulțumire
sau întrebare cu privire la serviciile oferite de City of Portland sau Multnomah
County, sunați la linia telefonică Informații și recomandări privind orașul/comitatul
la 503-823-4000.
Dacă există vreo problemă actuală legată de o infracțiune care a avut loc în
Portland, rețineți activitățile, datele și orele, precum și numele ofițerilor și ai altor
reprezentanți ai agenției cu care ați vorbit. De asemenea, pentru a primi sfaturi
despre ce trebuie să faceți în continuare, puteți contacta coordonatorul responsabil
de programul de prevenire a infracțiunilor.
Utilizați o terminologie exactă
Când sunați la 9-1-1, utilizați o terminologie exactă când prezentați observațiile dvs.
Faptul că spuneți „Am fost jefuit!” când de fapt ați fost victima unei spargeri poate
influența modul în care intervine poliția. Consultați definițiile din partea din dreapta.

Descrieți suspecții, vehiculele și activitățile

Când cereți asistență din partea poliției, modul în care descrieți ce ați văzut
le permite agenților care intervin să știe ce și unde trebuie să caute. Descrieți
suspecții pe rând, din cap până în picioare. În schemele de pe pagina următoare
găsiți exemple de trăsături pe care trebuie să le observați.

Terminologie:
Activitate infracțională
Agresiune:
rănirea unei persoane
sau încercarea de a răni
o persoană
Spargere:
acțiunea de a pătrunde
într-o casă, firmă sau alt
spațiu în mod ilegal cu
intenția de a comite un furt
sau altă infracțiune
Jaf:
acțiunea de a lua bunurile
altei persoane utilizând forța,
amenințarea cu forța sau
inducându-i victimei teama
unei vătămări imediate, de
exemplu, agresiune
Furt din mașină:
acțiunea de a fura bunuri
din mașină sau piese dintr-o
mașină – nu furtul unei mașini
Furt:
acțiunea de a sustrage
bunuri în alte moduri decât
prin spargere sau jaf, de
exemplu, furtul din buzunare,
furtul din magazine, furtul
de motociclete, furtul dintr-o
mașină
Agresiune sexuală:
activitate sexuală forțată
sau neconsensuală cu altă
persoană (fără limitare la
viol sau la femei)
Vandalism:
distrugerea sau
deteriorarea de bunuri
Intrare prin efracție:
acțiunea de a intra sau de a
rămâne pe o proprietate fără
permisiunea proprietarului
Filarea:
acțiunea de cerceta sau
supraveghea o zonă pentru
a plănui o infracțiune
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Schemă pentru identificarea suspectului
Note

Vârstă, sex, rasă,
greutate
și înălțime

Culoarea, lungimea,
stilul părului
Culoarea și tipul pălăriei

Culoarea ochilor
Culoarea și stilul ochelarilor

Culoarea pielii, cicatrice,
tatuaje, semne din naștere,
alunițe, piercing-uri

Barbă, mustață,
perciuni, cioc
cămașă, cravată culoare și tip

Tipul armei

Bijuterii - ceasuri, inele,
lănțișoare, cercei, curele

Jachetă, haină, vestă, hanorac

Ce este unic la
acest individ?

Are geantă, rucsac,
poșetă?

Cele mai bune
elemente de
identificare
a suspectului
sunt cele unice
acestuia, care nu
pot fi modificate
ușor, cum ar fi
cicatrice, tatuaje
și trăsături faciale.

Pantaloni, fustă,
pantaloni scurți

Culoarea, mărimea
și tipul pantofilor
Stil de mers

Schemă pentru identificarea vehiculului
Suspectul se deplasează pe jos, cu mașina, motocicleta sau bicicleta? Rețineți:
Tipul caroseriei:
berlină,
hatchback,
SUV

Note

Marca, modelul și
anul de fabricație
* Numărul și statul
de pe plăcuța de
înmatriculare

Culoarea mașinii

Caracteristici unice cum ar fi autocolante
pe bara de protecție, capace de roată,
avarii, culori diferite pe mașină

Direcția înspre care se îndreaptă mașina
și ultima dată când a fost văzută
* Informațiile de pe plăcuțele de înmatriculare constituie unul dintre cele mai
utile detalii care trebuie reținute.
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