
 

 

Anexă  

la ordinul IGP nr.35 din 28.01. 2019 
 

Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2019 
 

 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

CONSOLIDAREA RESPONSABILITĂȚII, EFICIENȚEI, TRANSPARENȚEI ȘI PROFESIONALISMULUI POLIȚIEI 

Obiectivul nr.1:  
IMPLEMENTAREA ÎN CONTINUARE A PRINCIPIILOR DE SELECTARE ȘI PROMOVARE TRANSPARENTĂ A PERSONALULUI, BAZAT PE 

CONCURS ŞI CRITERII CLARE DE SELECTARE, EVALUARE ȘI PROMOVARE A PERSONALULUI, INCLUSIV PRIN RESPECTAREA 
PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE GEN 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- stabilirea moratoriului la angajările în instituțiile publice până la 31 decembrie 2019; 
- incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul tergiversat de reorganizare a Poliției; 
- posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a încadrării personalului, în cazul reorganizărilor; 
- neaprobarea/tergiversarea  HG pentru implementarea prevederilor art.12

1
  din Legea nr.288 din 16.12.2016;  

- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii 
cetățenilor în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 

- nerealizarea proceselor premergătoare care tergiversează realizarea acţiunilor, care rezultă implicit din respectivele, 
- neatingerea indicatorilor prin respectarea condiţiilor stabilite de actele normative în domeniul carierei poliţistului, precum şi refuzul poliţistelor de a avansa; 
- neatractivitatea profesiei de polițist; 
- nivelul scăzut de salarizare a funcțiilor inversate; 
- fluctuația formatorilor instruiți. 

1.  

Promovarea unei 
politici de cadre 
eficiente, bazate pe 
concurs public, 
perfecționarea 
continuă cu suportul 
specialiștilor din 
străinătate (2.1.5) 

 Numărul concursurilor 
organizate (încadrare/promovare 

la funcții de conducere); 
Numărul bărbaților și femeilor 
care s-au înscris/au aplicat și 

promovat concursul; 
Raportul Grupului coordonator în 

domeniul gender elaborat 

decembrie 
I 
 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
 

HP nr.134 
din 

19.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
Grup 

coordonator în 
domeniul 

gender 
Subdiviziunile 

Poliției 

2.  

Creșterea progresivă 
a ponderii 
subofițerilor în 
cadrul Poliției în 
conformitate cu 
prevederile Matricei 
de politici privind 
reforma Poliției şi a 
Metodologiei de 
inversare a piramidei 
posturilor(1.1.5) 

 

650 unități de personal inversate; 
Dinamica pozitivă a ponderii 

subofițerilor 
Acte legislative/normative 

modificate 

decembrie 
I 
 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 

3.  Asigurarea egalităţii    1) Realizarea Planului de acțiuni 18% din angajații Poliției sunt decembrie I HG nr.587 În limita DRU 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

între femei şi bărbaţi, 
inclusiv prin 
creșterea 
oportunităților și 
sporirii participării 
femeilor în Poliție 
(1.1.4, 4.1, 4.2)(2.1.5) 

al IGP privind creșterea ponderii 
și rolului femeilor în Poliție 
pentru perioada 2018-2020 (4.1.1, 
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.5) 
(2.2.10)  
 

femei; 
Ponderea femeilor angajate, 

inclusiv în funcții de conducere 
(cu indicarea nivelului) în 

dinamica pozitivă; 
Numărul femeilor care au aplicat 

la cursuri manageriale, în creștere; 
Numărul angajaților, pe sexe, care 
au aplicat la cursuri manageriale, 
au promovat testul și au absolvit 

cursul; 
57,67% femei din totalul 

angajatelor instruite; 
51,7% bărbați din totalul 

angajaților instruiți; 
 Acțiuni realizate conform 

calendarului aprobat 

din 
12.05.2016 
Ordinul IGP 
nr.521 din 
21.12.2017 
HG nr.259 

din 
28.04.2017 
HG nr.736 

din 
13.09.2017 
HP nr.134 

din 
19.07.2018 

alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 
Grup 

coordonator în 
domeniul 

gender 

OBIECTIVUL nr.2:  
CONSOLIDAREA EFICIENȚEI RESURSELOR UMANE, INCLUSIV PRIN IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE PERFORMANȚĂ EGALĂ A 

POLIŢIEI ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ECHIPELOR MANAGERIALE 
Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- imprevizibilitatea decizilor politice; 
- stabilirea moratoriului la angajările în instituțiile publice până la 31 decembrie 2019; 
- incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul de reorganizare a Poliției; 
- posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a încadrării personalului, în cazul reorganizărilor; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 
în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 
- nerealizarea proceselor premergătoare care tergiversează realizarea acţiunilor, care rezultă implicit din respectivele, 
- depășirea costurilor estimative planificate; 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții;  
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2019-2021; 
- fluctuația formatorilor instruiți; 
- reticența față de vizitarea psihologului; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare, inclusiv refuzul de cooperare din partea organelor afacerilor interne a statelor limitrof; 
- imprevizibilitatea deciziilor politice; 
- tergiversarea procesului de avizare a proiectelor acordurilor; 
- posibile deficiențe aferente procesului de semnare a acordurilor. 

4.  

Dezvoltarea 
abilităților 
manageriale ale 

 
Memorandum de înțelegere cu  
Fundația Hanns Seidel semnat; 

Numărul instruirilor pentru 

 
decembrie 

 

I 
 

Inițiativa IGP 
Suport financiar 

al Fundației 
Hanns Seidel 

DRIAE 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

angajaților Poliției  dezvoltarea abilităților 
manageriale organizate 

 
 

5.  

Consolidarea 
capacităţilor în 
domeniul prevenirii 
stresului la muncă 
 

  1) Formarea profesională a 
psihologilor din cadrul unităților 
Poliției, inclusiv în domeniul 
prevenirii și diminuării arderii 
emoționale și a stresului 
profesional (5.2.1) 

Numărul instruirilor organizate; 
Numărul psihologilor, pe sexe, 

instruiți; 
Numărul ședințelor de consiliere 

organizate 

decembrie 
I 
 

HG nr.748 
din 

20.09.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
subdiviziunile 

teritoriale 

  2) Organizarea seminarelor de 
instruire a efectivului  Poliției 
privind diminuarea arderii 
emoționale și a stresului 
profesional, inclusiv urmare 
evaluării percepției angajaților 
Poliției asupra practicilor și 
experiențelor de comunicare 
internă  (5.2.2) (4.1.1) 

Chestionare elaborate; 
Numărul evaluărilor organizate, 

inclusiv în profil teritorial; 
Raportul elaborat și aprobat; 

Recomandări formulate; 
 Numărul instruirilor organizate; 
Numărul participanților, pe sexe 

decembrie 
I 
 

HG nr.748 
din 

20.09.2017 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 

6.  

Promovarea 
principiilor de 
transparență, inclusiv  
în procesul 
managementului 
decizional (1.3) 

  1) Eficientizarea activității 
Consiliului strategic al 
Inspectoratului General al Poliției 
(1.3.1)(4.2.)(1.5.3)  

Regulamentul Consiliului revizuit 
şi modificat; 

Ședinţele Consiliului organizate; 
Ponderea ședințelor realizate cu 

participarea ONG 

decembrie 
I 
 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HG nr.736 

din 
13.09.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare  

DMO a IGP 
 

  2)Stabilirea de noi parteneriate 
cu asociațiile obștești de profil 
pentru aplicarea unor instrumente 
suplimentare de control asupra 
acțiunilor Poliției (1.3.3) (4.2.2, 
4.2.3)(4.6.1)(1.5.3)  
 

Parteneriate stabilite 
Rapoarte elaborate și publicate 

decembrie 
I 
 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HG nr.748 

din 
20.09.2017 
HG nr.736 

din 
13.09.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
Echipa de 

proiect 
Subdiviziunile 

IGP și 
specializate 
ale Poliției 

SRP 

  3)Îmbunătățirea comunicării 
interne, inclusiv prin 
abordarea/identificarea, 

Ședințe cu șefii subdiviziunilor 
teritoriale organizate trimestrial; 

Rata problemelor soluționate, 
decembrie 

I 
 

Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
Subdiviziunile 
specializate și 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

examinarea  și soluționarea 
problemelor actuale și de 
importanță majoră în activitatea 
Poliției 

inclusiv la nivel teritorial teritoriale ale 
Poliției 

7.  

Creșterea eficienței 
activităţii prin 
aplicarea conceptului 
de performanță egală 
a Poliţiei (1.6) (1.3.5) 

  1) Elaborarea procedurilor 
standard de operare pe domeniile 
de activitate a Poliției (1.4.6, 
1.6.2) (4.2)  

Domenii de intervenție prioritare 
identificate; 

Proceduri aprobate, inclusiv în 
domenii de 

intervenție/reacționare; 
Proceduri revizuite/modificate; 
Manual PSO pentru personalul 

dispeceratelor editat  

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
INP 
INI 

Subdiviziunile 
IGP, 

specializate 
ale Poliției 

2)Instruirea polițiștilor în 
domeniul intervenției 
profesionale în exercițiul funcției, 
inclusiv prin organizarea 
exercițiilor practice privind modul 
și condițiile de aplicare a forței și 
a mijloacelor speciale din dotarea 
Poliției în privința persoanelor 
reținute (2.II.B.2.1), 
(5.1.5),(5.2.4)   

Minimum 15% a polițiștilor 
instruiți; 

2 exerciții practice organizate 
pentru angajații care intră în 

contact cu persoanele reținute        
(minimum 100 participanți); 
Ponderea angajaților IDP și 
Serviciul escortă  instruiți; 

Numărul de plângeri privind 
încălcarea standardelor de 

utilizare a forţei, a mijloacelor 
speciale şi a armelor de foc; 

Numărul cazurilor de ultragiere în 
descreștere; 

 (Informaţia se va prezenta 
dezagragată pe sexe) 

decembrie I 

HP nr.89 din 
24.05.2018 
HG nr.748 

din 
20.09.2017 
HG nr.587 

din 
12.05.2016 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
SPJ 
DIE 

3)Formarea formatorilor în 
domeniul tacticilor de bază, atât 
pe teritoriul țării, cât și în 
străinătate. 

Numărul de instruiri organizate; 
 

Numărul de formatori, pe sexe, 
instruiți 

decembrie I Inițiativa IGP 

Buget al 
programului de 
Suport Suedez 
pentru reforma 

Poliţiei 

DRIAE 
DGSP 
INP 
DRU 
BPDS 

”Fulger” 

 4)Îmbunătățirea infrastructurii și 
capacităților logistice ale Poliției, 
inclusiv prin  asigurarea 
accesibilităţii la infrastructură, la 
informaţie şi comunicare pentru 
persoanele cu diferite tipuri de 

Documentația de proiect și deviz 
pentru obiective noi realizate; 
Obiective supuse lucrărilor de 

reparație capitală; 
Infrastructura ajustată; 

Cadrul normativ revizuit/elaborat, 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
 

HG nr. 723 
din 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
 
 

SAL 
DRIAE  

SS 
DGUP 

DJ 
DIE 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

dizabilităţi (1.6.1),(61.7.5) 
 

după caz; 
Numărul persoanelor cu 

dizabilități care s-au adresat 
instituției; 

 
Lucrări de construcție a unui bloc 

pentru 3 unități operative ale 
Inspectoratului Național de 

Investigații  demarate 
 
 

Sala de conferințe în incinta IGP 
reparată și dotată cu mobilierul și 

tehnica necesară 

08.09.2017  
 
 

Suport financiar 
al Comisiei 
Europene în 
valoare de 

1.543.189,70 
Euro 

 
 

Proiect cu 
finanţarea TIKA 

DMO 
Subdiviziunile 
specializate și 
teritoriale ale 

Poliției 
 

8.  

Ajustarea 
structurilor Poliției în 
raport cu evoluția 
standardelor 
europene și tendințele 
fenomenului 
infracțional (1.4) 
(1.6.6) (1.6.4, 
1.6.5)(1.3.5) ) 

1)Reorganizarea structurilor 
Poliției conform necesităților 
funcționale actuale, inclusiv 
conform Viziunii de concept 
privind regionalizarea activității 
Poliției (1.6.4, 1.6.5, 4.3.1, 4.2.3, 
4.2.4)  
(3.2.4, 3.2.5)(3.2.9), (4.3.1) 
(4.2.3, 4.2.4) (2.2, 
2.3)(2.2.1)(4.1.8) 

Acte normative emise; 
Structuri reorganizate; 

INP și DGSP reorganizat 
(restanță); 

Unitatea circulaţiei rutiere în 
cadrul INSP creată și funcțională; 
Structuri regionalizate conform 

calendarului aprobat 
Structuri dedicate pentru patrulare 

şi reacţionare operativă 
constituite; 

Regulamente privind organizarea 
și funcționarea subdiviziunilor 

create aprobate; 
 Reglementări-cadru privind 
organizarea și funcționarea 

structurilor regionale aprobate 

semestrul I 
pentru 

structuri de 
patrulare şi 
reacţionare 
operativă 

I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Viziunea de 
concept nr. 
34/1265 din 
23.10.2017 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 
HP nr.134 

din 
19.07.2018 
HG nr.461 

din 
22.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
Echipa de 

proiect 
DMO a IGP 

INP 
DGSP 

Subdiviziunile 
IGP/Poliției 

2) Realizarea activităților 
orientate spre desconcentrarea 
activităţilor de menţinere şi 
asigurare a ordinii publice la 
nivelul subdiviziunilor teritoriale 
ale Poliţiei (1.4.3)  

Structura organizațională 
revizuită; 

Cadrul normativ de funcționare 
modificat; 

Capacități dezvoltate de menținere 
și asigurare a ordinii publice în 

profil teritorial 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
INP 
DJ 

  3) Crearea condițiilor adecvate Infrastructură dezvoltată; decembrie I HG nr.587 În limita DRU 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

pentru instruirea continuă a 
efectivului unităților specializate 
în menținerea ordinii publice, 
precum și în domeniul 
intervenției profesionale (1.4.7)  

Exerciții de simulare privind 
acționarea în diferite situații; 
Numărul angajaților, pe sexe, 

instruiți; 
Materiale procurate conform  

necesarului de instruire 

din 
12.05.2016 

alocațiilor 
bugetare 

SAL 
INP 

BPDS 
”Fulger” 

Subdiviziuni 
teritoriale 

  4)Consolidarea capacităților de 
intervenție prin dotarea cu 
echipament și tehnică specială a 
subdiviziunilor Poliției 
responsabile de menținerea și 
asigurarea ordinii publice 
(1.4.8)(20.1)  

Echipament de intervenție 
procurat 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
HG nr.1101 

din 
14.11.2018 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SAL 
 INP 

BPDS 
”Fulger” 

9.  

Dezvoltarea 
capacităților de  
acordare a asistenței 
medicale de urgență 
și gestionare a 
conflictelor 

  1)Fortificarea/ perfecționarea 
capacităţilor de intervenţie şi 
acordarea primului ajutor medical 
de urgenţă, inclusiv în caz de 
accidente, dezastre (1.8) 
(2.2)(2.4)(30) 

Numărul instruirilor desfășurate; 
Numărul polițiștilor (femei și 
bărbați) instruiți în acordarea 

primului ajutor 

decembrie 
 

I 

HG nr.1238 
din 

11.11.2016 
HG nr. 972 

din 
21.12.2011 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
Proiect cu 

finanţarea TIKA 

DRU 
DRIAE 

INP 
Subdiviziuni 

teritoriale 

  2) Participarea la cursurile de 
instruire în utilizarea tehnologiilor 
de descarcerare (3.4)(30) 

Numărul instruirilor desfășurate; 
Numărul polițiștilor (femei și 

bărbați) instruiți 
decembrie III 

HG nr.1238 
din 

11.11.2016 
HG nr. 972 

din 
21.12.2011 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
INP 
DP 

mun.Chișinău 

3) Consolidarea capacităților de 
reacție a Poliției ”Dialog” la 
conflictele generate în timpul 
evenimentelor publice, prin 
instruiri, ateliere de lucru, 
exerciții practice. 

Numărul de instruiri organizate; 
 

Numărul de angajați, pe sexe, 
instruiți 

decembrie I Inițiativa IGP 
Suport financiar 
al Guvernului 

Cehiei 

DRIAE 
INP 
DRU 
BPDS 

”Fulger” 
INI 
DP 

mun.Chișinău 

10. 

Dezvoltarea 
managementului 
operațional  
 

  1)Revizuirea/elaborarea 
planurilor de alertă, intervenție, 
mobilizare operațională, manevră 
de forțe și mijloace pentru 
asigurarea și restabilirea ordinii 
publice în Chișinău, în teritoriu și 
la obiectivele de interes, 
reducerea timpilor de intervenție 

Numărul planurilor verificate 
și amendate; 

Numărul planurilor aprobate 
și implementate; 

Planuri de cooperare aprobate; 
Interoperabilitate şi schimb 

eficient de informaţii asigurat 

decembrie I 

Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HG nr.357 

din 
31.05.2017 
HG nr.1101 

din 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
INP 

Subdiviziunile 
specializate și 

teritoriale 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

și dezvoltarea 
cooperării/interopabilității cu 
instituții cu competențe în 
domeniul ordinii și securității 
publice (2.4.6) (2.4.7) 
(3.1.3)(1.1.2) 

14.11.2018 
 

11. 

Consolidarea 
cooperării 
internaționale 

1) Semnarea acordurilor de 
cooperare dintre Inspectoratele de 
Poliție din Republica Moldova și 
Inspectoratele  de Poliție Județene 
din România, situate în zonele de 
frontieră 

Număr de acorduri semnate decembrie II Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 
Subdiviziunile 

teritoriale 

2) Organizarea ședințelor comune 
de lucru pentru șefii de Poliție   

Minimum 1 ședință pe parcursul 
anului  

decembrie III Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 

3) Asigurarea președinției SEPCA 
pe parcursul anului 2019 

Adunare Generală SEPCA 
organizată 

iunie I 
Actul de 

constituire 
SEPCA 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 
DF 

SAL 

4) Negocierea textului și 
semnarea  Acordurilor cu Poliția 
Națională a Ucrainei și Ungariei 

Negocieri inițiate; 
Acorduri semnate 

decembrie II Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 
DJ 

5) Organizarea întrunirilor în 
format trilateral Moldova – 
România - Ukraina 

Număr de întruniri organizate decembrie III Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 

OBIECTIVUL nr.3: 
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE COMUNICARE ALE POLIŢIEI 

Riscuri asociate acțiunilor: 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu; 
- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 

în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare. 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

12. 

  Implementarea 
Planului de 
dezvoltare a 
comunicării Poliției 
pentru anul 2019 
(1.3.4)(4.1.1, 4.1.6, 
4.1.9)(1.5.3) 

 

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

 
Numărul de seminare 

vizite de studiu, cursuri 
etc. organizate și realizate pentru 

subdiviziunile de relaţii cu 
publicul; 

Numărul participanților la 
instruiri 

 
Raportul privind impactul 
activităților de comunicare 

externă, informarea publicului 
elaborat și publicat pe pagina web 

a Poliției; 
Recomandări (măsuri de corecție) 

formulate și realizate 

decembrie 
I 
 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HG nr.736 

din 
13.09.2017 
Ord. IGP 
nr.396 din 
03.10.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SRP 
DRU 

Subdiviziunile 
specializate și 
teritoriale ale 

Poliţiei 
 

13. 

Dezvoltarea 
abilităților în 
domeniul 
comunicării 

1)Elaborarea cadrului normativ 
privind instruirea şi 
perfecţionarea personalului 
dispeceratelor  în domeniul 
comunicării cu cetăţenii (4.2) 

Metodologie elaborată şi aprobată decembrie I 
Ord.MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
DRU 
INP 
SRP 

2)Organizarea sesiunilor de 
instruire a dispecerilor, 
angajaţilor serviciilor de patrulare 
şi reacţionare operativă şi 
ofițerilor de sector, în domeniul 
comunicări cu cetăţenii (4.3) 
(4.1.4) 

Numărul instruirilor organizate; 
Numărul de instruiri organizate în 
instituțiile abilitate din România; 
Numărul angajaților/formatorilor 

instruiţi pe domeniul dispecerizare 
şi comunicare 

Numărul dispecerilor instruiţi; 
Numărul angajaţilor serviciilor de 
patrulare şi reacţionare operativă 

instruiţi; 
Numărul ofițerilor de sector 

instruiți 
(Informaţia se va prezenta 

dezagragată pe sexe) 

decembrie I 

Ord.MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 
HG nr.587 

din 
12.05.2016 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
DRIAE 

DMO a IGP 
INP 

DGSP 
DP 

mun.Chișinău 
Subdiviziunile 

teritoriale 
 
 

3)Fortificarea dialogului IGP- 
societate civilă  

Numărul  de activități organizate; 
Numărul participanților(femei și 

bărbați) la activități 
decembrie I Inițiativa IGP 

Suport financiar 
al Fundației 

Hanns Seidel 
DRIAE 

14. Dezvoltarea şi  Pagina web revizuită conform decembrie II HG nr.587 În limita SRP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

diversificarea 
mijloacelor de 
comunicare interne şi 
externe, inclusiv prin 
adaptarea paginilor 
oficiale web 
condițiilor de 
accesibilitate pentru 
persoane cu 
dizabilități (3.46) 
(4.1.7) 
   
 

propunerilor înaintate; 
Dinamica pozitivă privind 

imaginea instituțională; 
Rapoarte analitice  interne 

realizate 

din 
12.05.2016 
HG nr.966 

din 
09.08.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

alocațiilor 
bugetare 

Subdiviziunile 
IGP/Poliției 

 

1) Operaționalizarea aplicației 
„Harta Amenințărilor” 

Aplicația operaționalizată 
funcțională; 

Produse analitice consolidate 
furnizate trimestrial; 
Rapoarte statistice 

semestriale/anuale plasate pe 
pagina oficială a Poliției 

semestrial I 
Ord. MAI 

 nr. 265 din 
08.06.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 

2) Dezvoltarea sistemului Intranet 
la nivelul structurilor teritoriale și 
de suport ale Poliției (4.2.10) 

Construcția rețelelor LAN în cel 
puțin 2 unități teritoriale; 
Identificarea donatorilor 

decembrie I 
HG nr.587 

din 
12.05.2016 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SAL 
DRIAE 

3) Operaţionalizarea şi extinderea 
utilizării softului Managementul 
documentelor (e-management) 

Configurări adiţionale realizate; 
Aplicaţia extinsă în toate 

subdiviziunile IGP/Poliţiei 
 

decembrie II Iniţiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

SS 
SAL 

Subdiviziunile 
IGP, 

specializate și 
teritoriale ale 

Poliției 

APLICAREA ECHITABILĂ, EFICIENTĂ ȘI EFICACE A LEGISLAȚIEI BAZATE PE DREPTURILE OMULUI ÎN ACTIVITATEA POLIȚIEI 
Obiectivul nr.4: 

Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente, abuz și discriminare față de persoanele aflate în custodia Poliției 

Riscuri externe asociate acțiunilor: 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2019-2021; 
- depășirea costurilor estimative planificate; 
- incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul de reorganizare a Poliției; 
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în procese demarate; 
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 

în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 
- fluctuația resurselor umane; 
- reticența la schimbări. 

15. Eliminarea tuturor   1) Realizarea Planului de acțiuni Acțiuni realizate conform decembrie I HG nr.587 31 337,0 mii lei Echipa de 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

formelor de rele 
tratamente, abuz și 
discriminare în 
activitatea Poliției 
(2.1)(1.7)(1.2.2.3) 
 

privind reducerea relelor 
tratamente, abuzului și 
discriminării față de persoanele 
aflate în custodia Poliției pentru 
anii 2017-2020  
(4.2.3)(1.7.1, 1.7.2, 4.2.2, 4.2.3)                  
(2.1.1,5.2.4) 
(2.II.A.6.1-6.3, 2.II.A.7.1-7.2, 
2.II.A.8.1, 2.II.B.4, 2.II.B.5.1) 

calendarului aprobat; 
10 IDP renovate; 

Diminuarea cu 7% a  numărului 
plângerilor referitoare la acțiunile 
de abuz din partea polițiștilor față 

de anul 2016; 
 Numărul de încălcări ale 

garanţiilor legale fundamentale şi 
sancţiunile aplicate; 

Parteneriate stabilite; 
Rapoarte de evaluare privind 

respectarea standardelor 
internaționale în domeniul 

drepturilor omului elaborate; 
Recomandări implementate 

din 
12.05.2016 
HG nr.748 

din 
20.09.2017 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HG nr.736 

din 
13.09.2017 

HP nr.89 din 
24.05.2018 

(suport bugetar) proiect 
SPJ 
DIE 

DGUP 
 

2) Consilierea psihologică a 
polițiștilor care sunt în contact 
frecvent cu persoanele reținute 
(5.2.3) 

Număr de consilieri,pe sexe, 
realizate; 

Raport anual de evaluare 
psihologică realizat 

decembrie I 
HG nr.748 

din 
20.09.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
subdiviziunile 

teritoriale 

3) Organizarea instruirilor 
angajaților Poliției în domeniul 
nediscriminării și standardelor 
stabilite în Protocolul de la 
Istanbul, inclusiv în domeniul 
prevenirii violenţei între deţinuţi 
(5.2.4) (2.II.B.1.3) 

Numărul cursurilor organizate; 
Numărul poliţiştilor,pe sexe, 

instruiţi; 
Rata personalului cu capacităţi 

îmbunătăţite; 
Numărul de petiţii examinate 

privind încălcarea standardelor în 
locurile de detenţie; 

Rata cazurilor soluţionate;  
Numărul de cazuri soluţionate 
privind violenţa între deţinuţi 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
HP nr.89 din 
24.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SPJ 
DIE 

 DRU 
 

16. 

Armonizarea 
cadrului normativ pe 
domeniul escortării 
persoanelor aflate în 
custodia Poliției (2.1) 
 

1)Modificarea cadrului normativ 
ce vizează: 
- aplicarea măsurii preventive 
reţinerea, prin reglementarea 
statutului „celule de detenţie”din 
cadrul unităţilor de Poliţie; 
- raporturile de muncă pentru 
personalul care realizează misiuni 
de escortă și pază a persoanelor 
deținute și armonizarea acestora 
cu reglementările aplicate 

Domeniu juridic de intervenție 
identificat; 

Grup de lucru pentru modificarea 
cadrului normativ intern  

creat; 
Propuneri de amendare a cadrului 
normativ înaintate în adresa MAI; 
Proiect de act normativ elaborat și 

aprobat; 
Cadru normativ armonizat 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
HG nr.748 

din 
20.09.2017 
Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SPJ 
Echipa de 

proiect 
DJ 

 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

angajaților altor instituții ce 
execută atribuții analoage (1.1.3) 
(1.7.3) 

17. 

Asigurarea 
obligativităţii 
înregistrării audio şi 
video a tuturor 
audierilor din cadrul 
Poliţiei (2.II.B.6) 

1) ÎRevizuirea cadrului normativ, 
inclusiv a prevederilor 
Codului de procedură penală, 
în vederea introducerii 
obligativităţii de înregistrare 
audio şi video a audierilor, cu 
simplificarea procedurii 
(2.II.B.6.1) 

Propuneri de  modificare a 
cadrului normativ înaintate 

decembrie I 
HP nr.89 din 
24.05.2018 

Nu necesită 
cheltuieli 

DGUP 
DJ 

2)Asigurarea cu echipamentul 
necesar pentru înregistrările audio 
şi video care au loc în afara 
locurilor de detenție  (2.II.B.6.2) 
2019-2021 
 

Raportul de evaluare a 
necesităților  elaborat; 

Soluții optime înaintate; 
Costuri estimate; 

Opțiuni de finanțare identificate 

decembrie I 
HP nr.89 din 
24.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGUP 
INI 

DRIAE 
SAL 

3)Instruirea personalului pentru 
efectuarea audierilor cu 
înregistrări audio şi video 
(2.II.B.6.3)(4.2.4) 

Numărul de instruiri organizate 
Numărul de angajaţi (femei și 

bărbați) instruiţi; 
Număr de victime/martori audiate 
în condiţiile prevăzute de art.115 

din CPP  
(Informaţia se va prezenta 

dezagragată pe sexe) 

decembrie 
 

I 

HP nr.89 din 
24.05.2018 
HG nr.461 

din 
22.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
DGUP 

INI 

18. 

Evaluarea anuală a 
respectării de către 
personalul Poliției a 
standardelor 
internaţionale 
privind drepturile 
omului, asigurarea 
eliminării măsurilor 
şi practicilor de abuz 
şi rele tratamente, 
inclusiv a acţiunilor 
discriminatorii faţă 
de minorităţi sau 
persoane cu nevoi 
speciale (1.3.3) (5.1.9)  

 

Raport de evaluare realizat și 
plasat pe pagina web a Poliției 

ianuarie 
2020 

I 
Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIE 
SPJ 

DRU 
SS 

SRP 
subdiviziunile 
teritoriale ale 

Poliției 

OBIECTIVUL nr.5: 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL, DREPTURILOR MINORITĂŢILOR 
NAŢIONALE, PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI A VICTIMILOR INFRACȚIUNILOR 

Riscuri asociate acțiunilor: 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- stabilirea moratoriului la angajările în instituțiile publice până la 31 decembrie 2019; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 
în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare. 

19. 

Consolidarea 
capacităţilor în 
domeniul protecţiei 
drepturilor 
minorităţilor 
naţionale și 
respectării 
drepturilor și 
libertăților 
fundamentale ale 
persoanelor cu 
dizabilități 

  1) Organizarea cursurilor de 
consolidare a capacităţilor 
poliţiştilor în domeniul protecţiei 
drepturilor omului, în special ale 
minorităţilor naţionale  și 
persoanelor cu dizabilităţi (1.2.8), 
(61.7.6) 

Numărul cursurilor organizate; 
Numărul poliţiştilor (femei și 

bărbați) instruiţi 
decembrie II 

HG nr.734 
din 

09.06.2016 
HG nr. 723 

din 
08.09.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
DGSP 

Subdiviziuni 
specializate şi 
teritoriale ale 

Poliției 

  2) Organizarea campaniilor de 
informare şi conştientizare pentru 
comunitatea romă cu privire la 
oportunităţile de angajare în 
serviciile de asigurare a ordinii 
publice (2.2.2) 

Numărul campaniilor organizate; 
Ponderea angajaților de etnie 

romă 
decembrie II 

HG nr.734 
din 

09.06.2016 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
 DGSP 

Subdiviziuni 
specializate şi 
teritoriale ale 

Poliției 

20. 

Consolidarea 
capacităților în 
domeniul protecţiei  
datelor cu caracter 
personal  

  1)Semnarea acordurilor de 
colaborare cu Centrul Național 
pentru Protecția Datelor cu 
Caracter Personal și Asociația 
pentru Protecția Vieții Private  

2 acorduri de 
 colaborare semnate 

aprilie I 

Legea 
 nr. 229  

din  
10.10.2013 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIE 

  2)Înaintarea propunerilor pentru 
includerea în curriculumul 
Academiei „Ștefan cel Mare” a 
MAI a cursului/temei privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal 

Demers înaintat; 
Numărul polițiștilor (femei și 

bărbați) instruiți 
decembrie I 

Legea 
 nr. 229  

din  
10.10.2013 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIE 
DRU 

  3)Informarea cetățenilor și 
reprezentanților mass-media cu 
referire la respectarea reciprocă a 
dreptului la viața intimă și 
privată: cetățean-polițist și 
viceversa  

Activități de informare realizate decembrie II Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DIE 
SRP 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE, TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE, CRIMINALITĂȚII 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

CIBERNETICE, MIGRAȚIEI ILEGALE, VIOLENȚEI, INCLUSIV A INFRACȚIUNILOR DIN MOTIVE DE GEN, DROGURILOR ȘI CONTRABANDEI 
DE ARMAMENT, FALSIFICAREA ȘI SPĂLAREA BANILOR 

OBIECTIVUL nr.6: 
DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI, VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ȘI 

VIOLENȚEI SEXUALE 
  Riscuri asociate acțiunilor: 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu; 
- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 
în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare. 

21. 

Consolidarea 
capacităților 
angajaților Poliției în 
intervenția, 
prevenirea, 
examinarea/investiga
rea cazurilor de 
violenţă în familie, 
violenţă faţă de 
femei, infracţiunilor 
privind viaţa sexuală 

1) Testarea abordărilor inovative 
în răspunsul poliţiştilor la 
examinarea cazurilor de violenţă 
în familie şi violenţă faţă de femei 
(2.1.6) 

Număr de poliţişti, (femei și 
bărbați) instruiţi în domeniul 

aplicării inovaţiilor 
decembrie I 

HG nr.281 
din 

03.04.2018 

Resurse 
financiare din 

contul 
donatorului 

DGSP 
DGUP 

INI 
INP 
DRU 

2) Organizarea cursurilor de 
instruire în domeniul investigării 
şi examinării infracţiunilor 
privind viaţa sexuală(3.2.5) 

Numărul instruirilor organizate; 
Numărul polițiștilor (femei și 

bărbați) instruiți 
decembrie I 

HG nr.281 
din 

03.04.2018 

Resurse 
financiare din 

contul 
donatorului 

DRU 
 DGUP 
DGSP 

INI 
 

3)Organizarea cursurilor de 
instruire în domeniul prevenirii 
violenţei faţă de femei şi violenţei 
în familie, abordării 
multidisciplinare, precum și  
intervenţiei în cazurile de violenţă 
în familie şi violenţă sexuală 
(1.2.2, 4.3.2) 

Numărul instruirilor organizate, 
conform programului de instruire 

aprobat și pilotat; 
Numărul polițiștilor (femei și 

bărbați) instruiți; 
Numărul partenerilor din 
societatea civilă implicați 

decembrie I 
HG nr.281 

din 
03.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRU 
 DGSP 
DGUP 

INI 

4)Instituirea unui mecanism 
intersectorial de monitorizare şi 
analiză a cazurilor penale 
referitoare la violenţa în familie, 
soldate cu deces sau cu vătămare 
gravă a integrităţii corporale a 
victimelor (3.2.7) 

Număr de cazuri analizate;  
Mecanism funcţional cu practici 

îmbunătăţite 
decembrie I 

HG nr.281 
din 

03.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGUP 
DGSP 

INI 

5)Ajustarea ghidului practic Ghid ajustat decembrie I HG nr.281 Cu suportul DGSP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

privind intervenţia poliţiei în 
cazurile de violenţă în familie 
(3.2.3) 

din 
03.04.2018 

CDF DGUP 

6)Elaborarea metodologiei de 
lucru a echipei de intervenţie în 
cazurile de violenţă sexuală, 
precum și a instrucțiunii aferente 
(2.2.2, 2.2.3) 

Grupul de lucru creat; 
Metodologie elaborată, avizată și 

aprobată; 
Instrucțiuni elaborate și aprobate 

decembrie 
 

I 
HG nr.281 

din 
03.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
Grupul de 

lucru 

7) Organizarea/participarea în 
cadrul  campaniilor de informare 
şi conştientizare pentru publicul 
larg privind prevenirea şi 
combaterea violenţei faţă de 
femei şi fete (3.2.3)(1.1.1) 

Numărul participărilor; 
Numărul campaniilor organizate; 

Numărul activităților de informare 
desfășurate; 

Numărul persoanelor informate 

decembrie I 

HG nr.259 
din 

28.04.2017 
HG nr.281 

din 
03.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare; 
resurse 

financiare din 
contul 

donatorului 

DGSP 
Subdiviziunil
e teritoriale 

22. 

Consolidarea 
parteneriatului între 
instituţiile abilitate în 
domeniul prevenirii 
şi combaterii 
violenţei în familie și 
violenței 
sexuale(3.2.1, 1.1.1, 
1.1.2, 2.2.5, 4.5.1) 

 Dinamica cazurilor care atentează 
la valorile familiale/violenţa în 

familie; 
Numărul ordinelor de restricţie de 

urgenţă eliberate; 
Numărul de încălcări ale ordinelor 

de restricţie; 
Numărul activităţilor de prevenţie 

organizate; 
Numărul pachetelor standard de 
materiale informaționale pentru 

diferite grupuri de victime și 
categorii de specialiști elaborate și 

diseminate; 
Statistica agresorilor familiali; 
Numărul angajaţilor instruiţi 
Acorduri/memorandumuri de 

colaborare încheiate, inclusiv per 
unitate teritorială 

(Informaţia se va prezenta 
dezagragată pe sexe) 

decembrie I 

HG nr.259 
din 

28.04.2017 
HG nr.281 

din 
03.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
DGUP 

INI 
Subdiviziunile 

teritoriale 
 

2) Analiza anuală, în comun  
instituții competente, a practicii 
de aplicare şi punere în executare 
a măsurilor de protecţie a 
victimelor violenţei în familie, 

Număr de victime sub protecţie;  
Rapoarte publicate pe pagina web 

oficială a Poliţiei 

ianuarie  
2020 

I 
HG nr.281 

din 
03.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
DGUP 

  
 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

precum și de atragere la 
răspundere penală pentru violenţă 
în familie şi violenţă sexuală 
(3.1.6, 3.2.1) 

OBIECTIVUL nr.7: 
REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR AFERENTE SIGURANȚEI COMUNITĂȚII 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 
în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare. 

23. 

 

Implementarea 
Programului național 
privind controlul 
tutunului pentru anii 
2017 - 2021 

  1)Supravegherea respectării 
restricțiilor privind fumatul în 
spațiile publice închise și 
semiînchise (12) 

Numărul de încălcări depistate; 
Persoane sancționate; 

Cercetări de serviciu inițiate; 
Propuneri de remediere a 
situațiilor constatate în 
subdiviziunile Poliției 

decembrie I 
HG nr. 1015 

din 
23.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
DIE 

Subdiviziunile 
teritoriale 

  2)Interzicerea comercializării 
produselor din tutun în incinta şi 
în vecinătatea instituţiilor 
educaţionale şi de sănătate (13) 

Numărul de încălcări; Persoane 
(fizice/juridice) sancționate; 

Sesizări expediate; Numărul și 
valoarea produselor scoase din 

circuit; 
Cazuri mediatizate; 

decembrie I 
HG nr. 1015 

din 
23.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
(generaliarea 
informației) 

Subdiviziunile 
teritoriale 

  3) Organizarea activităților 
relevante documentării 
încălcărilor interdicţiilor pentru 
publicitatea, promovarea, 
sponsorizarea şi comercializarea 
articolelor din tutun (29,46) 

Număr de neconformităţi 
constatate şi sancţionate; 

Ponderea neconformităţilor în 
totalul controalelor efectuate 

decembrie I 
HG nr. 1015 

din 
23.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI  
DGSP 

Subdiviziunile 
teritoriale 

  4) Analiza statisticilor și 
tendințelor dinamice ale 
importului, exportului și 
tranzitului de articole din tutun 
(43) 

Numărul cazurilor relevate, 
investigate şi documentate de 

către Poliţie 
decembrie I 

HG nr. 1015 
din 

23.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

24. 

Implementarea 
Programului naţional 
privind controlul 
alcoolului pentru anii 
2012-2020 

 1)Întreprinderea măsurilor 
privind relevarea, investigarea și 
documentarea încălcărilor 
legislației cu privire la 
publicitatea băuturilor alcoolice 
(33,34) 

Numărul neconformităţilor 
depistate; 

Numărul sancţiunilor aplicate 
decembrie I 

HG nr.360 
din 

06.06.2012 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
INI 

Subdiviziunile 
teritoriale 

 2)Întreprinderea măsurilor 
privind relevarea, investigarea și 

Numărul încălcărilor depistate decembrie I 
HG nr.360 

din 
În limita 

alocațiilor 
DGSP 

INI 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

documentarea încălcărilor 
legislației cu privire la consumul 
și comercializarea băuturilor 
alcoolice(35) 

06.06.2012 bugetare INP 
Subdiviziunile 

teritoriale 

 3)Organizarea/participarea, în 
contextul mărcării evenimentelor 
internaţionale privind controlul 
consumului de alcool, a  
activităților/campaniilor privind 
controlul consumului de alcool şi  
maladiile care apar urmare 
consumului de alcool(43.16) 

Numărul activităților/campaniilor 
desfășurate; 

Parteneri din domeniu implicați 
decembrie I 

HG nr.360 
din 

06.06.2012 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
INP 

Subdiviziunile 
teritoriale 

 

 4) Sporirea și eficientizarea 
activităților de control a 
respectării cerinţelor faţă de 
informaţia şi marcarea produselor 
alcoolice, de conţinutul 
substanţelor nocive, publicităţii şi 
restricţiilor privind 
comercializarea produselor 
alcoolice în teritoriile 
deservite(47) 

Numărul neconformităţilor cu 
legislaţia în vigoare depistate şi 

sancţionate (cauze 
penale/contravenționale); 

Tipul și valoare sancțiunilor 
aplicate; 

Timbre de acciz falsificate 
ridicate din circuit; 

Băuturi alcoolice contrafăcute 
marcate cu timbru de acciz scoase 

din circuit (volumul, valoarea); 
Linii clandestine de  

contrafacere a băuturilor depistate 
și documentate; 

Echipament tehnic de marcare și 
îmbuteliere ridicat 

decembrie I 
HG nr.360 

din 
06.06.2012 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
Subdiviziunile 

teritoriale 

5)Sesizarea autorităților 
competente, Dispensarelor 
narcologice, Centrelor de sănătate 
publică privind necesitatea 
identificării potențialelor 
consumatori de alcool şi 
asigurarea tratamentului acestora 
în condițiile Legii nr. 713 din 
06.12.2001 privind controlul şi 
prevenirea consumului abuziv de 
alcool 

Demersuri înaintate iunie I Inițiativa IGP  

DGSP 
INP 
INI 

Subdiviziuni 
teritoriale 

25. 
Eficientizarea 
cadrului normativ în 

1)Înaintarea propunerilor de 
amendare a cadrului normativ 

Domenii de intervenție 
identificate; 

septembrie I Inițiativa IGP  
DGSP 
INP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

domeniul controlului 
şi prevenirii 
consumului de alcool 

care reglementează 
comercializarea băuturilor 
alcoolice tari, sancțiunile pentru 
încălcarea restricțiilor privind 
comercializarea cu amănuntul a 
producţiei alcoolice, precum și 
alte propuneri care ar 
responsabiliza actorii implicați în 
comercializarea/consumul/publici
tatea alcoolului. 

Propuneri de 
modificare/completare înaintate 

INI 
DJ 

OBIECTIVUL nr.8: 
PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMINALITĂȚII INFORMATICE, PRECUM ȘI A TUTUROR FORMELOR DE EXPLOATARE,  

ABUZURILOR,  NEGLIJENȚEI ȘI A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 

- extinderea criminalităţii informatice (terorismul și spionajul cibernetic, economia digitală tenebră, atacurile cibernetice transfrontaliere asupra sistemelor 

informaţionale, serviciilor și reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv la adresa infrastructurii informaţionale critice); 
- deficienţe semnificative, inclusiv lacune de reglementare a investigării infracţiunilor informatice, inclusiv dimensiunea sa transfrontalieră, economică și financiar-

bancară, afectarea reţelelor informatice, etc 
- capacităţile informatice de protecţie proprie reduse; 
- cooperarea insuficientă în domeniul prevenirii și combaterii crimelor informatice între structurile de aplicare a legii;  
- lipsa unor analize privind impactul măsurilor pentru combaterea criminalităţii informatice în vederea ajustării acestora în funcţie de evoluţia situaţiei; 
- lipsa unor cursuri dedicate pentru formarea personalului ce deţine atribuţii în domeniu; 
 - lipsa sau fluctuația formatorilor; 
-posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
-implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 

în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare. 

 

 

 

 

26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea 
capacităților în 
domeniul combaterii 
criminalității 
informatice 
(1.9.4)(2.8.2) 

  1) Instruirea specialiştilor cu 
atribuții în domeniul securităţii 
cibernetice privind depistarea, 
investigarea, urmărirea penală a 
infracţiunilor informatice, 
legătura dintre criminalitatea 
informatică, crima organizată, 
infracţiunile economice şi alte 
categorii de infracţiuni (4.2) (7.4) 

Număr de instruiri efectuate; 
Număr de persoane (femei și 

bărbați) instruite 
 

decembrie I 

HG nr.811 
din 

29.10.2015 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HP nr.134 

din 
19.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare; 
Resursele 

partenerilor de 
dezvoltare 

INI 
DRU 

DRIAE 
DGUP 

  2)Organizarea programelor 
comune de formare profesională, 
schimb de experiență interne și 
internaționale, participarea la 
operațiuni internaționale, pentru 
personalul entităților cu 

Numărul de programe 
aprobate și realizate 

Minimum 35% de personal 
instruit din cadrul CCCI; 

Numărul de personal instruit în 
cadrul cursurilor de durată scurtă 

decembrie I 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HG nr.811 

din 
29.10.2015 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsabilități privind 
combaterea criminalității 
informatice, exploatării sexuale 
on-line (1.9.4) (7.4) 

(1-5 zile) și medie (6-30 zile) 
Numărul de operațiuni, inclusiv 

internaționale desfășurate; 
Dinamica pozitivă a 

procesului de dezvoltare a 
capacităților în domeniu 

3)Instruirea ofițerilor birourilor 
"C" ale inspectoratelor de poliție 
și ofițerilor responsabili de 
evidențele specializate din cadrul 
INI, în domeniul protecției, 
administrării și utilizării 
Sistemului informațional de 
evidență specială „InfoPol” 

Sesiuni de instruire realizate, 
inclusiv de profil teritorial; 

Angajați instruiți; 
decembrie II Iniţiativa IGP 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

  4) Participarea, în comun cu alte 
instituții, inclusiv cu competențe 
în domeniul securității 
cibernetice, la activități comune 
organizate la nivel național, 
regional și internațional (1.6.2.3, 
1.6.2.5, 1.6.2.8) (3.3.4, 3.3.7) 
 

Parteneriate încheiate, inclusiv cu 
societatea civilă; 

Competențe delimitate între 
instituțiile abilitate; 

Activități de 
informare/sensibilizare 

organizate; 
Cadru comun privind modalităţile 

de cooperare stabilit; 
Numărul şedinţelor organizate cu 
reprezentanţii instituţiilor bancare 

şi propuneri/soluţii înaintate; 
Exerciții de răspuns operațional la 

atacuri cibernetice organizate 

decembrie I 

HG nr.736 
din 

13.09.2017 
HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

 5) Dezvoltarea cooperării cu 
organele de drept/autoritățile 
abilitate la nivel regional și/sau 
internațional în vederea 
contracarării producerii şi 
distribuirii conţinutului ilegal din 
Internet, a acostării şi hărţuirii 
online 
(5.1, 5.2) 

Grup de lucru creat; 
Numărul de cazuri referite; 

Numărul cazurilor în care s-a 
colaborat 

 Numărul schimburilor de 
experienţă între Republica 

Moldova şi alte state; 
Numărul persoanelor participante; 

 bunele practici şi metodele de 
intervenţie preluate 

decembrie I 
HG nr.212 

din 
05.04.2017 

În limitele 
bugetului 
aprobat 

INI 
DRIAE 

 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

27. 

Organizarea 
activităților de 
prevenire și de 
informare a societății 
civile despre riscurile 
și consecințele 
utilizării 
tehnologiilor 
informaționale 

 Numărul activităţilor de prevenire 
organizate/desfășurate; 

Numărul activităților de prevenire 
desfășurate în instituțiile de 

învățământ; 
Numărul activităților de informare 
organizate/desfășurate, inclusiv în 
contextul marcării Zilei siguranței 

pe Internet; 
Materialele informative distribuite 

decembrie I Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

INI 

  2) Organizarea, în comun cu 
instituțiile abilitate, în cadrul 
„Lunii securității cibernetice”, a 
campaniilor de sensibilizare și 
informare (8.2, 10.2)(1.6.2.8) 

Numărul activităților organizate și 
mediatizate; 

Numărul persoanelor participante 
octombrie I 

HG nr.212 
din 

05.04.2017 
HG nr.736 

din 
13.09.2017 

În limitele 
bugetului 
aprobat 

INI 
SRP 

28. 
Promovarea 
siguranței copiilor 
internauți 

  1) Dezvoltarea modulului de 
raportare în cadrul platformei 
http://www.internetsigur.md/ 
(1.2)(2.1.16) 
 

Modulul de raportare în cadrul 
platformei dezvoltat; 

Numărul proceselor penale şi 
contravenţionale iniţiate în baza 

raportărilor parvenite pe platformă 

iunie II 

HG nr.212 
din 

05.04.2017 
HG nr.835 

din 
04.07.2016 

Din resursele 
partenerilor de 

dezvoltare  
INI 

2) Promovarea unui internet mai 
sigur pentru copii, inclusiv prin 
intermediul consilierilor on-line, 
încurajarea raportărilor prin 
portalul informaţional 
www.siguronline.md (3.3.1) 

Număr de consilieri 
 on-line; 

Numărul raportărilor în dinamica 
pozitivă 

decembrie I 
HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

  3) Sistematizarea şi analiza 
datelor statistice privind 
criminalitatea informatică cu 
implicarea copiilor şi 
adolescenţilor şi măsurile 
întreprinse (12.1) 

Datele statistice sistematizate şi 
plasate pe pagina web a Poliţiei; 
Rapoarte de analiză elaborate şi 

publicate 

decembrie I 
HG nr.212 

din 
05.04.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
SRP 

29. 

Realizarea 
campaniilor de  
sensibilizare privind 
prevenirea abuzului 
sexual faţă de copii, 
violenței, neglijării, 
exploatării şi traficul 

  
 
 

Minimum 4 campanii desfășurate 
și mediatizate; 

Numărul de parteneri implicați; 
Numărul campaniilor desfășurate 

decembrie I 

HG nr.835 
din 

04.07.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HG nr. 337 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
Programul 

„Poliţia şi 

Comunitatea”, 

INI 
DGSP 
SRP 

Subdiviziunile 
teritoriale 

http://www.internetsigur.md/
http://www.siguronline.md/


 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

copiilor și importanţa 
raportării acestora, 
prevenirea cazurilor 
de suicid, 
delincvenţei juvenile, 
precum și  pentru 
protecţia drepturilor 
copiilor implicaţi în 
sistemul de justiţie 
penală şi (2.1.23) 
(2.2.19) (1.4.1) 
 
 

cu implicarea Centrelor mobile de 
prevenire a criminalitații; 

Numărul persoanelor/copiilor 
informați, inclusiv în profil 

teritorial; 
Numărul copiilor protejați, 

precum și celor care beneficiază 
de asistență; 

Număr de cazuri raportate în 
creştere 

 

din 
26.05.2017 

finanţat de către 

Ministerul Federal 

de Interne al 

Germaniei; 

Programul privind 

violenţa în 

familie, finanţat 

de către 

Organizaţia 

pentru Securitate 

şi Cooperare în 

Europa şi Centrul 

de Drept al 

Femeilor din 

Republica) 

30. 

Dezvoltarea cadrului 
legal şi de cooperare 
naţional pentru 
contracararea 
producerii şi 
distribuirii 
conţinutului ilegal, a 
acostării şi hărţuirii 
online 

1)Asigurarea implementării 
prevederilor cadrului legislativ-
normativ privind incriminarea 
infracţiunilor prevăzute în 
Protocolul adiţional din 28 
ianuarie 2003 la Convenţia 
Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică, 
referitor la incriminarea actelor de 
natură rasistă şi xenofobă 
săvîrşite prin intermediul 
sistemelor informatice (3.1) 

Numărul de cazuri investigate decembrie I 
HG nr.212 

din 
05.04.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

OBIECTIVUL nr.9: 
PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE, TRAFICULUI DE DROGURI 

SPĂLĂRII/FALSIFICĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI 
Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu; 
- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- prezentarea necalitativă a informaţiilor de către subdiviziunile responsabile. 

31. 
Eficientizarea 
procesului de 

  1) Consolidarea cooperării 
interinstituţionale la investigarea 

Mecanism îmbunătățit; 
Număr de acţiuni comune 

decembrie I 
HG nr. 463 

din 
În limita 

alocațiilor 
INI 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

cooperare națională 
și internațională în 
vederea creşterii 
eficienţei activităţii 
de prevenire şi 
combatere a 
criminalităţii, prin 
sporirea 
parteneriatului și 
preluarea/implement
area celor mai bune 
practici 
 
 
 
 

infracţiunilor, în special a celor de 
criminalitate organizată (terorism, 
trafic de droguri şi persoane, 
organizarea migraţiei ilegale, 
infracţiuni cibernetice, inclusiv cu 
caracter transnaţional), precum și 
a capacității de anticipare, 
prevenire şi contracarare a 
ameninţărilor şi riscurilor la 
adresa securităţii statului, în 
special a celor cu caracter hibrid 
 (47.3)(2.9.1, 3.1) 

realizate, Număr de cazuri de 
trafic al drogurilor şi reţelelor 

anihilate de comun cu alte organe 
de drept naţionale, Număr de 
grupări criminale cu caracter 

naţional/internaţional anihilate în 
comun cu alte organe de drept 

naţionale, 
Număr de echipe mixte pentru 

combaterea criminalităţii create, 
Număr de şedinţe ale Consiliului 

operațional-executiv de 
coordonare permanentă  a 
activităților de prevenire și 
combatere a criminalității 
organizate şi desfășurate; 
Propuneri de modificare a 

cadrului normativ înaintate; 

02.07.2013 
HP nr.134 

din 
19.07.2018 

bugetare 

 2) Participarea la nivel naţional şi 
internaţional în cadrul echipelor 
comune de investigaţii/acţiunilor/ 
operaţiunilor comune de 
prevenire şi combatere a 
infracţiunilor transfrontaliere, 
informatice, criminalităţii 
organizate, inclusiv a terorismului 
(1.2.3.5) (1.1.2, 1.5.1, 4.1.2, 
5.3.1)(21.2) 
 
 
 
 
 
 
 

Numărul participărilor în cadrul 
echipelor comune de investigație; 

Număr de acţiuni /operațiuni 
comune realizate 

Număr de cazuri de trafic de 
droguri şi reţele anihilate în 

comun cu alte organe de drept 
naţionale 

Număr de grupări criminale cu 
caracter naţional/ internaţional 

anihilate în comun cu alte organe 
de drept naţionale 

Număr de echipe mixte pentru 
combaterea criminalităţii 

Număr de şedinţe ale Consiliului 
operațional-executiv de 

coordonare permanentă  a 
activităților de prevenire și 
combatere a criminalității 
organizate şi desfășurate; 

Numărul de ședinețe ale punctelor 
de contract locale „Nord”, 

„Centru” și „Sud” 

decembrie I 

HG nr.736 
din 

13.09.2017 
 

HG nr.98 din 
30.01.2018 

 
HG nr.1101 

din 
14.11.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DGUP 
CCPI 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

3) Efectuarea, în comun cu 
organele/instituţiile abilitate, a 
analizei cauzelor şi condiţiilor ce 
favorizează crearea şi activitatea 
grupurilor şi organizaţiilor 
criminale (3.1.5) 

Analiza efectuată; 
Cauzele şi condiţiile identificate 

decembrie I 
HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

4)Realizarea investigaţiilor 
comune cu alte state în baza 
acordurilor, cu suportul Financiar 
al Europol şi Eurojust, în scopul 
optimizării şi accelerării 
investigaţiilor pe cazurile 
complexe de spălare a banilor, 
inclusiv în vederea facilitării 
procesului de obţinere a probelor 
în cadrul cauzelor penale  (3.6) 

Investigații cu suportul Eurojust și 
Europol realizate; 

Schimbul de date asigurat 
decembrie II 

HG nr. 791 
din 

11.10.2017 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
CCPI 

 

32. 

Realizarea Planului 
de acţiuni privind 
consolidarea 
capacităţilor Poliţiei 
de a lupta împotriva 
criminalităţii 
organizate şi celei 
transfrontaliere 
 

 

Raport de progres elaborat; 
Acţiuni realizate conform 

calendarului aprobat 
decembrie I 

Ordinul MAI 
nr. 219 din  
19.07. 2017 

HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 

2)Operaționalizarea SIA 
”Registrul de stat al armelor și al 
munițiilor cu destinație civilă” 
(3.1.5, 4.16)(2.1.2, 2.1.4 

Servicii achiziționate; 
 

Softul elaborat; 
SIA ”RSA” implementat 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

decembrie 

I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
HG nr. 1472 

din 
30.12.2016 
Ord.MAI 
nr.219 din 
19.07.2017 

12.000 euro pentru 

elaborarea sistemului 

unificat de documente 

și a caietului de 

sarcini, care este parte 

componentă a 

sistemului 

informaţional enunţat 

şi respectiv 80.000 

euro, pentru elaborarea 

propriu zisă a 

sistemului electronic 

(software) inclusiv și 

mentenanța acestuia, 

precum și 3000 euro 

pentru instruirea 

angajaților poliție care 

vor utiliza SI RSA 

DGSP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

3)Organizarea și desfășurarea 
campaniilor de mediatizare 
privind predarea benevolă a 
armelor (1.6.9) 

Numărul de campanii 
organizate și desfășurate 
Numărul de arme predate 

benevol 
decembrie I 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

Din suportul 
financiar de la 
partenerii de 
dezvoltare 
(SEESAC), 
100  000 lei 

DGSP 
Subdiviziunile 

teritoriale 

33. 

Prevenirea, 
combaterea și 
investigarea 
infracţiunilor din 
domeniul 
criminalităţii 
economice, spălării 
banilor și finanțării 
terorismului 

1) Efectuarea investigaţiilor 
financiare obligatorii în cauzele 
penale privind infracţiunile ca 
fiind predicat la infracțiunea de 
spălare a banilor și finanțare de 
terorism 

Numărul de investigații financiare 
privind spălarea banilor, 

depistarea, sechestrarea şi 
confiscarea veniturilor provenite 

din activitatea infracţională şi 
finanţarea terorismului; 

Numărul cererilor de comisii 
rogatorii primite/trimise; 

Numărul infracţiunilor de spălare 
a banilor şi de finanţare a 

terorismului descoperite, inclusiv 
al infracțiunilor predicat 

decembrie I 
HG nr.791 

din 
11.10.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DGUP 
CCPI 

Subdiviziuni 
teritoriale 

2) Organizarea activităţilor de 
prevenire şi combatere a fabricării 
şi punerii în circulaţie a semnelor 
băneşti şi a altor mijloace de plată 
false, a contrafacerii mărfurilor, 
evaziunii fiscale, traficului ilicit 
de mărfuri (3.2) 

Numărul activităţilor de prevenire 
desfăşurate; 

Numărul cazurilor relevate şi 
documentate 

decembrie I 
HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
subdiziunile 
teritoriale ale 

Poliţiei 

34. 

Consolidarea 
capacităților în 
domeniul prevenirii, 
combaterii și 
investigării 
criminalității 
organizate, spălării 
banilor, terorismului, 
precum și a traficului 
de droguri (1.1) 
(1.6.5)(1.1, 2.5) 

 
 

Echipament achiziţionat;  
Condiţii de activitate create în 
conformitate cu standardele 

Uniunii Europene;  
Instruiri organizate;  

Infrastructură creată şi dezvoltată;  
Formatori identificaţi şi instruiţi 

decembrie I 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
HG nr. 791 

din 
11.10.2017 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
SAL 
DRU 

CTCEJ 

  2) Organizarea sesiunilor de 
instruire, ateliere, reuniuni, 
conferinţe, exerciţii pe domeniul 
investigații, inclusiv  privind 
tipologiile de spălare ai banilor şi 
aplicarea măsurilor speciale de 
investigaţie, combaterea  
terorismului, traficului de droguri,  
inclusiv prin participarea la 

Formatori instruiți; 
Numărul instruirilor organizate; 
Numărul angajaților (femei și 

bărbați) instruiți; 
 Numărul de participări la nivel 

național și internațional; 
Exerciții comune realizate; 
Schimbul de date asigurat; 

 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
HG nr. 791 

din  
11.10.2017 

HG nr.98 din 
30.01.2018 
HG nr. 463 

În limita 
alocațiilor 
bugetare; 

surse externe 

INI 
DRU 

DGUP 
DRIAE 
CCPI 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

ateliere de lucru, reuniuni, vizite 
de studiu, conferinţe, exerciţii etc 
(3.1.8, 3.2.3, 3.2.4)(1.1, 2.1.2, 2.5, 
3.6) (65.1)(21.3) 

din 
02.07.2013 
HG nr.1101 

din 
14.11.2018 

3)Instruirea reprezentanților 
organului de urmărire penală  în 
vederea eficientizării procesului 
de identificare a bunurilor 
provenite din activitatea 
infracțională care pot fi supuse 
sechestrului și confiscării (1.1) 

Numărul instruirilor, 
Numărul participanților (femei și 

bărbați) instruiţi 
decembrie I 

HG nr. 791 
din 

11.10.2017 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare, 

surse externe 

DGUP 

4)Instruirea polițiștilor în 
domeniul metodelor de 
investigare a  cazurilor de trafic 
ilicit de droguri prin intermediul 
spațiului virtual 

Numărul de participări la cursuri 
naționale și internaționale; 

Numărul polițiștilor (femei și 
bărbați) instruiți; 

Număr de cazuri identificate și 
investigate 

decembrie II Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

INI 
DRIAE 
DRU 

5)Îmbunătățirea capacităților de 
intervenție a polițiștilor, în special 
din cadrul BPDS ”Fulger” în 
domeniul gestionării situațiilor de 
criză, combaterii formelor de 
crimă organizată, terorismului și 
extremismului, inclusiv prin 
organizarea  exercițiilor 
practice/simulărilor a situațiilor 
de luare a ostaticilor (3.1.7) 

Numărul instruirilor organizate; 
Numărul angajaților (femei și 

bărbați) instruiți; 
Numărul de exerciții/simulări 

organizate; 
 

Echipament achiziționat; 
Infrastructura dezvoltată 

decembrie I 
HG nr.587 

din 
12.05.2016 

Proiect finanţat 
cu suportul 
Oficiului 

Federal de 
Investigații din 

cadrul 
Ambasadei SUA 

la București, 
România 

DRIAE 
BPDS 

”Fulger” 
DRU 
DMO 
INI 

SAL 
 

 

35. 

 

Organizarea 
activităţilor specifice 
de combatere a 
ofertei de droguri, de 
prevenire a 
consumului de 
droguri,  de 
informare şi 
sensibilizare a 
societăţii civile despre 
riscurile şi 
consecinţele 
consumului de 

1)Intensificarea folosirii 
tehnicilor speciale de investigații 
precum investigatori sub 
acoperire și livrări supravegheate, 
inclusiv aplicarea mecanismelor 
de identificare și punere sub 
sechestru a bunurilor și valorilor 
rezultate ca urmare a săvârșirii de 
infracțiuni la regimul drogurilor 
(3.5.3) 

Număr de activități 
operative/livrări 
supravegheate 
desfășurate; 

Sume și bunuri 
indisponibilizate 

decembrie I 
HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

2)Realizarea activităţilor, inclusiv 
comune cu organele/ instituții 
abilitate cu atribuții în domeniul 

Planuri comune de acţiuni pentru 
instituţiile şi organele abilitate cu 
atribuţii de reducere a ofertei de 

decembrie I 
HG nr. 463 

din 
02.07.2013 

În limita 
alocațiilor 
bugetare  

INI 
DGSP 
SRP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

droguri şi traficului 
ilicit de droguri, 
pentru diferite 
grupuri-țintă (tineri, 
familie, comunitate) 
(1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 
3.1) (65.2) 

prevenirii, combaterii și 
descoperirii infracțiunilor legate 
de circulaţia ilegală a drogurilor, 
precursorilor, etnobotanicelor și 
analogilor acestora (3.5.2, 4.2.1, 
4.2.2) 

droguri, aprobate; 
Număr de activităţi realizate 

Numărul activităţilor de prevenire 
organizate; 

Numărul activităţilor de prevenire 
desfășurate în instituțiile de 

învățământ; 
Numărul activităţilor de informare 
organizate, inclusiv în contextul 
marcării Zilei internaționale de 

luptă împotriva traficului și 
consumului ilicit de droguri; 

Comunicate de presă realizate; 
Materiale expuse în presa scrisă, 

radio/tv, pagina web a instituției și 
rețele sociale;  

Numărul participărilor în cadrul 
emisiunilor radio și TV 

Materialele informative distribuite 

 
HG nr.98 din 
30.01.2018 

Subdiviziuni 
teritoriale 

 3)Determinarea dimensiunii 
ofertei de droguri în RM, cu 
elaborarea procedurilor  comune 
de lucru în domeniul reducerii 
ofertei de droguri, inclusiv în ceea 
ce privește bunurile confiscate (ca 
urmare a săvârșirii de infracțiuni 
în domeniul drogurilor) (3.5.2) 

Minimum două raportări și două 
informări efectuate în domeniul 

reducerii 
ofertei de droguri 

Domenii/necesităţi identificate; 
Proceduri comune 
de lucru elaborate, 

adoptate și implementate 

decembrie I 
HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

4)Completarea în cadrul 
autorităților administrației 
publice locale de nivelul al 
doilea a echipelor 
multidisciplinare specializate în 
lucrul cu consumatorii de droguri 
(12.1) 

Echipe multidisciplinare 
completate și funcționale în cadrul 

fiecărei autorități publice locale 
de nivelul al doilea 

 

iunie I 

HG nr.1087 
din 

18.12.2017 
(restanţă) 

În limita 
alocațiilor 
bugetare  

INI 
subdiviziunile 

teritoriale  

  5) Implementarea Instrucțiunii 
Inspectoratului General al Poliției 
cu privire la intervenția Poliției în 
prevenirea și controlul infecției 
HIV în mediul grupurilor cu risc 
sporit de infectare (15.1)(15.1.4) 

Instrucțiunea plasată pe pagina 
web oficială a Poliției; 

Planuri de instruiri aprobate; 
Număr de polițiști (femei și 

bărbați) instruiți, inclusiv din 
cadrul IP; 

Număr de seturi de protecție 

decembrie I 

HG nr.1087 
din 

18.12.2017 
(restanţă) 

În limita 
alocațiilor 
bugetare; 
Parțial din 
resursele 

Fondului Global 
pentru 

INI 
DRU 
SAL 
SRP 

Subdiviziuni 
teritoriale 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

achiziționate; 
Numărul IP dotate cu seturi de 

protecţie; 
Planuri de acţiuni privind 

implementarea acţiunilor de 
profilaxie HIV elaborate, aprobate 

şi implementate  

Combaterea 
HIV/SIDA, 

Tuberculozei și 
Malariei 

 

Întărirea 
mecanismelor 
de cooperare 
polițienească 
internaţională în 
domeniul reducerii 
ofertei de droguri 
(Europol, 
Eurojust, 
Eurocustoms, 
Interpol, Agenția 
Națiunilor Unite 
pentru Combaterea 
Drogurilor și 
Criminalității etc.) 

1)  Asigurarea realizării analizei 
şi schimbului de informaţii cu 
statele semnatare ale Programului 
UNODC – Întărirea Capacităţii de 
Colectare şi Analiză a 
Informaţiilor în Europa de Sud-
Est şialte state (5.2.1) 

PSO elaborate şi aprobate prin 
ordinul comun al autorităţilor de 

aplicare a legii 
iunie I 

HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limitele 
bugetului 
aprobat 

INI 

  2) Participarea la diferite 
evenimente internaţionale în 
scopul preluării de know-how şi 
bunelor practici în domeniul 
reducerii ofertei de droguri în 
conformitate cu standardele și 
procedurile europene și 
internaționale în materie (5.3.2) 

Număr de participări la reuniuni; 
Număr de 

participanți la 
reuniuni; 

Număr de echipe 
comune de 
investigații 

care au participat; 
Număr de activități  comune 

desfășurate 

decembrie II 
HG nr.98 din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DRIAE 

3)Valorificarea mecanismelor de 
cooperare polițienească și 
judiciară în domeniul reducerii 
ofertei de droguri (minimum un 
mecanism valorificat)  

Număr de activități comune 
desfășurate; 

număr de informații 
solicitate/primite 

decembrie II Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

INI 
CCPI 

  4) Intensificarea schimbului de 
date și informații operative prin 
intermediul ofițerilor de legătură 
(5.3.3)(21.3) 

Număr de solicitări 
transmise; 

Număr de solicitări primite; 
Date și informații valorificate 

decembrie II 

HG nr. 98 
din 

30.01.2018 
HG nr.1101 

din 
14.11.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
CCPI 

 

Consolidarea 
cooperării în cadrul 
subdiviziunilor mixte 
existente 
(SELEC/GUAM, 
Centrul Comun de la 

  1)Participarea la 
operaţiuni/investigaţii comune 
(49.1) (1.5.1, 3.3.5) Numărul misiunilor comune 

realizate 
decembrie II 

HG nr. 463 
din 

02.07.2013 
HG nr. 98 

din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

CCPI 
INI 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Galaţi, INTERPOL, 
EUROPOL (EC3), 
precum și cu  OLAF, 
FRONTEX, 
EUBAM) (49) 

  2) Schimbul eficient de 
informaţii şi practici (49.2)(3.3.6) 

Numărul de reuniuni organizate; 
Domenii prioritare identificate şi 

abordate; 
Numărul mesajelor operative 

primite şi transmise 
corespondenţilor interni şi externi; 

Schimbul de informaţii eficient 

decembrie I 

HG nr. 463 
din 

02.07.2013 
HG nr. 98 

din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

CCPI 
INI 

3) Implementarea sistemului de 
transmitere automatizată a 
pașapoartelor cu statut 
pierdut/furat în bazele de date 
SLTD al OIPC Interpol prin 
sistemul WISDM 

Pașapoartele cu statut 
pierdut/furat transmise 

automatizat în bazele de date 
SLTD al OIPC Interpol 

martie II Inițiativa IGP 
Proiect finanțat 

de misiunea 
SUA în RM 

CCPI 

OBIECTIVUL nr.10: 
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE 

Riscuri interne şi externe asociate acțiunilor: 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2019-2021; 
- incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul tergiversat de reorganizare a Poliției; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu 
- sistarea finanţării; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- tergiversarea procesului de avizare a proiectelor acordurilor; 
- posibile deficiențe aferente procesului de semnare a acordurilor. 
- lipsa sau fluctuația formatorilor. 

36. 

Asigurarea unui 
mecanism eficient de 
prevenire şi 
combatere a 
traficului de fiinţe 
umane, de protecţie a 
victimelor acestui 
fenomen şi de 
stabilire a unui dialog 
activ cu societatea 
civilă (64) 

  1) Consolidarea colaborării cu 
actori din domeniul antitrafic la 
nivel naţional prin implementarea 
acordurilor de colaborare semnate 
cu acestea(64.1)(1.1.2) 
 

Număr de memorandumuri 
încheiate; 

Numărul reprezentanților 
societății civile și ONG implicați; 

Acțiuni comune desfășurate; 
Nivelul sporit al eficienței 

activităților realizate 

decembrie I 

HG nr.463 
din 

02.07.2013 
HG 

nr.461din 
22.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

37. 
Consolidarea 
capacităților Poliției 

1)Instruirea poliţiştilor, orientată 
pe aspectele de gen, privind 

Numărul de cursuri organizate  
Numărul de persoane instruite 

decembrie I 
HP nr.89 din 
24.05.2018 

În limita 
alocațiilor 

DRU 
INI 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

în reacționarea la 
cazurile de trafic de 
ființe umane 

normele legale referitoare la 
traficul de fiinţe umane şi 
procedura de referire a victimelor 
traficului de fiinţe umane,  
precum și modul de reacționare 
eficientă la cazurile de TFU 
(3.I.B.2.1) (1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 
1.3.15) 

Numărul angajaților sectoarelor 
de poliție instruiți; 

Numărul specialiștilor CCTP 
instruiți; 

Numărul participanților la ateliere 
tematice; 

Numărul de cazuri investigate şi 
trimise în judecată  

(Informaţia se va prezenta 
dezagragată pe sexe) 

HG 
nr.461din 

22.05.2018 

bugetare DGUP 
DGSP 

 

2) Instruirea personalului Poliţiei 
privind: 
-realizarea activităţilor de 
investigare și  urmărire penală a 
cazurilor de TFU; 
-desfăşurarea procedurii de 
urmărire penală privind spălarea 
banilor şi utilizarea unor tehnici 
de investigaţii financiare în 
dosarele de trafic de fiinţe umane, 
inclusiv conform Ghidului cu 
privire la investigaţiile financiare 
în cadrul traficului de fiinţe 
umane; 
-ameninţările fenomenului 
traficului de fiinţe umane şi ale 
fenomenelor conexe 
 (1.3.10, 1.3.11, 2.1.1) 

Număr de instruiri organizate; 
Numărul polițiștilor instruiți 
(Informaţia se va prezenta 

dezagragată pe sexe) 

decembrie I 
HG 

nr.461din 
22.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DRU 

DGUP 

3)Elaborarea Ghidului cu privire 
la investigaţiile financiare în 
cadrul traficului de fiinţe umane 
și a instrumentului de efectuare a 
investigaţiilor financiare (1.3.11, 
4.1.10) 

Ghid elaborat, avizat și aprobat; 
Instrument de efectuare a 

investigaţiilor financiare elaborat 
şi aplicat 

decembrie I 
HG 

nr.461din 
22.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DGUP 

38. 

Elaborarea 
instrucţiunilor 
specifice cu privire la 
procedura de 
analiză/monitorizare 
a situaţiei traficului 
de fiinţe umane, 

 
Număr de instrucţiuni specifice 

elaborate; 
 Studiu elaborat şi publicat, 
inclusiv pe pagina oficială a 

Poliției 

decembrie I 
HG 

nr.461din 
22.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DGUP 
SRP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

precum și a studiului 
asupra riscurilor 
traficului de fiinţe 
umane în contextul 
crizei migraţioniste 
recente (1.4.4, 1.4.10) 

39. 

Informarea 
populației cu privire 
la fenomenul 
traficului de fiinţe 
umane (2.1.3, 2.1.8, 
2.2.6) 

 Campanii de informare 
organizate/la care s-a participat; 

Numărul activităţilor de informare 
organizate, inclusiv pentru tineri; 
Număr de participanţi, inclusiv 

tineri; 
Număr de cadre didactice 

instruite; 
Număr de ţări implicate; 

Număr de materiale informative 
publicate şi distribuite 

decembrie II 
HG 

nr.461din 
22.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

40. 

Consolidarea 
cooperării dintre 
autorităţile 
competente, 
partenerii de 
implementare din 
ţările de destinaţie, 
tranzit şi de origine 
în vederea 
eficientizării 
prevenirii şi 
combaterii traficului 
de fiinţe umane 
(5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4) 

 Număr de acorduri încheiate; 
Țările cu care s-au încheiat 

acorduri; 
Mecanism de stabilire a echipelor 
comune de investigaţii elaborat şi 

valorificat; 
Număr de investigaţii 

internaţionale efectuate; 
Număr de participări în cadrul 

echipelor comune de investigaţii 
create; 

Număr de comisii rogatorii; 
Număr de persoane extrădate; 

Număr de proceduri penale 
transferate; 

Puncte de contact stabilite şi 
valorificate; 

Număr de victime eliberate din 
exploatare; 

Număr de persoane reţinute în 
urma schimbului de informaţii;  
Grupări criminale organizate 

documentate/anihilate 

decembrie I 
HG 

nr.461din 
22.05.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DGUP 
CCPI 

OBIECTIV nr.11: 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Riscuri interne şi externe asociate acțiunilor: 
-posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- posibilele întârzieri şi deficienţe privind recepţionarea şi examinarea solicitărilor de evaluare a prejudiciului cauzat; 
- posibilele deficienţe de colaborare şi comunicare cu alte ţări şi organizaţii internaţionale;   
-  modificarea legislaţiei la compartimentul documentării cazurilor de utilizare ilegală a mărcii; 
- lipsa colaborării cu unii titulari de drept întru investigarea infracţiunilor aferente proprietății intelectuale; 
- insuficiența seminarelor şi cursurilor orientate spre aprecierea şi determinarea corectă a semnelor de falsificare a bunurilor şi obiectelor contrafăcute. 

41. 

Participarea la 
realizarea Planului 
de acţiuni pentru anii 
2018-2020 
privind 
implementarea 
Strategiei naţionale 
în domeniul 
proprietăţii 
intelectuale până în 
anul 2020 

 Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

Propuneri de armonizare a 
sistemului naţional de proprietate 

intelectuală înaintate; 
Număr de acţiuni comune 

realizate, inclusiv în vederea 
valorificării şi asigurării 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală; 

Raportul de progres prezentat; 

decembrie I 
HG nr.375 

din 
25.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

42. 

Consolidarea 
cooperării 
autorităţilor învestite 
cu responsabilităţi în 
domeniul protecţiei, 
valorificării şi 
asigurării respectării 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală(4.2.8) 

1) Conlucrarea continuă cu 
organizațiile naționale şi 
internaționale privind 
combaterea infracțiunilor în 
domeniul proprietății 
intelectuale, precum AGEPI, 
ANSA, ANTA, IGPF, Serviciul 
vamal, etc 

Număr de acţiuni comune 
realizate în vederea valorificării şi 
asigurării respectării drepturilor 

de proprietate intelectuală 

decembrie I 
HG nr.375 

din 
25.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

43. 

Consolidarea 
capacităţilor 
instituţionale în 
domeniul  protecţiei 
şi asigurării 
respectării 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală şi 
dezvoltarea unei 
infrastructuri 

1)Instruirea continuă a cadrelor 
cu responsabilități în asigurarea 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală din 
cadrul Poliției prin  preluarea 
celor mai bune practici europene 
din domeniul protecţiei în 
vederea asigurării protecției și 
modernizării continue a 
sistemului naţional de proprietate 
intelectuală. 

Numărul de persoane, pe sexe, 
instruite 

decembrie I 
HG nr.375 

din 
25.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DRU 

DRIAE 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

eficiente de prevenire 
şi combatere a 
fenomenelor 
contrafacerii şi 
pirateriei 

2) Organizarea ședințelor şi 
atelierelor de lucru cu efectivul 
subdiviziunilor teritoriale de 
profil, precum şi  familiarizarea 
acestora cu ultimele modificări 
ale cadrului legislativ. 

Numărul activităților organizate decembrie I 
HG nr.375 

din 
25.04.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DRU 

Obiectiv nr.12: 
SPORIREA CAPACITĂȚILOR ÎN DOMENIUL COLECTĂRII ȘI EVALUĂRII PROBELOR 

Riscuri interne şi externe asociate acţiunilor: 
- depășirea costurilor estimative planificate; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparaţie şi livrare de bunuri; 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2019-2021; 
- incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul tergiversat de reorganizare a Poliției; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 
în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
-  suprapunere de proiecte; 
- sistarea finanţării; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare. 

 

 

 

 

 

 

 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 
capacităților 

subdiviziunilor 
tehnico-criminalistice 

și de investigații, 
inclusiv la nivel 
regional (3.1.1, 

3.1.3)(1.3.5, 
1.6.6)(2.2.3, 2.2.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 laborator criminalistic mobil 
pentru cercetarea locului 

infracțiunii achiziționat și dotat cu  
echipament/ tehnica specială 

pentru cazurile CBRN 
 

Echipament și tehnica specială 
achiziționate 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
219 din 

19.07.2017 

Proiect finanţat 
de Comisia 

Europeană, în 
valoare de 

196.538, 00 
Euro  

 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 
CTCEJ  

SAL 
Echipa de 

proiect 

  2) Instruirea funcționarilor 
publici cu statut special (ofițeri de 
investigații, ofițeri criminaliști și 
experți criminaliști, ofițeri de 
urmărire penală) în domeniul 
cercetării la fața locului (3.1.3, 
3.1.2), 1.6.6 

Numărul instruirilor organizate; 
100 angajați (femei și bărbați) 

instruiți 
decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
219 din 

19.07.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 
DRU 
INI 

DGUP 
DGSP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3) Organizarea instruirilor, 
inclusiv prin schimburi de 
experienţă, a specialiştilor-
criminalişti, ofițerilor de urmărire 
penală şi de investigaţii, ofițerilor 
de sector/şefilor de post, în 
vederea ridicării corecte a 
urmelor de provenienţă biologică, 
fixarea, ambalarea și păstrarea 
corectă a acestora, pentru 
prezentarea probelor spre 
examinarea genetică (1.6.7) 
(70.1) 

Numărul instruirilor organizate; 
Minimum 120  angajaţi(femei și 

bărbați) instruiţi; 
Vizite de studii întreprinse; 

Bune practici preluate și 
implementate raportate la 

profilurile instituției 

decembrie I 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.45 din 

15.02.2017 
HG nr. 463 

din 
02.07.2013 

În limitele 
bugetului 
aprobat 

DRU 
DRIAE 
CTCEJ 
DGUP 

INI 
DGSP 

  4) Consolidarea capacităţilor 
pentru prevenirea şi combaterea 
criminalităţii prin dezvoltarea 
laboratoarelor criminalistice și de 
expertizare judiciară (4.7) 

Seminare de instruire organizate; 
Numărul angajaților(femei și 

bărbați) instruiți; 
Propuneri de modificare a 
cadrului normativ înaintate 

decembrie I 
HG nr.811 

din 
29.10.2015 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

CTCEJ 

45. 

Consolidarea 
capacităților pe 
domeniul evidenței și 
păstrării corpurilor 
delicte 
 

  1) Modificarea cadrului 
normativ pe domeniul evidenței și 
păstrării corpurilor delicte, prin 
prisma proceselor de reorganizare 
structurală demarate în cadrul 
Poliției 

Grupul de lucru interinstituțional 
creat; 

Proiectul de modificare a cadrului 
normativ elaborat, consultat și 

înaintat spre aprobare 

decembrie I Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DGUP 

46. 

Extinderea 
acreditării 
subdiviziunilor 
tehnico-criminalistice 
conform 
standardelor 
internaționale în 
domeniu(3.1.2) 
(1.6.6)(2.1.3)  

 

Domeniile de examinare a 
drogurilor şi de portret acreditate 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
219 din 

19.07.2017 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

CTCEJ 

 

47. 

 

Crearea 
laboratorului de 
expertiză genetico-

1)Construcția sediului  
laboratorului ADN 

 

Lucrări de construcţie a sediului 
demarate 

 
decembrie I 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SAL 
DF 

CTCEJ 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

 

 

 

judiciară (ADN)  
(1.6.7) 
(4.I.8)  

 
 

Ordinul MAI 
nr.45 din 

15.02.2017 

 DRIAE 

CREAREA UNUI SERVICIU POLIȚIENESC MODERN, ÎN CONFORMITATE CU CELE MAI BUNE STANDARDE ȘI PRACTICI ALE UNIUNII 
EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE, ÎN MĂSURĂ SĂ RĂSPUNDĂ PROACTIV ȘI ÎN MOD EGAL  LA NEVOILE CETĂȚENILOR ȘI ALE 

SOCIETĂȚII ÎN ANSAMBLU 
OBIECTIVUL nr.13: 

CONTINUAREA IMPLEMENTĂRII  CONCEPTULUI DE POLIȚIE COMUNITARĂ ȘI CONCEPTULUI DE ACTIVITATE POLIȚIENEASCĂ 
BAZATĂ PE INFORMAȚII ÎN CADRUL POLIŢIEI 

Riscuri interne şi externe asociate acțiunilor: 
- depășirea costurilor estimative planificate; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparaţie şi livrare de bunuri; 
- livrarea unor produse necalitative de către prestatorii de servicii (proiecte de reparaţii viciate); 
- infrastructura deficitară (nu sunt sedii suficiente în proprietatea Poliţiei) sau deplorabilă a sediilor poliţieneşti;  
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2019-2021; 
- incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul tergiversat de reorganizare a Poliției; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 

în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu 
-  suprapunere de proiecte; 
- sistarea finanţării; 
- lipsa de capacităţi organizatorice în desfăşurarea acţiunilor de prevenire; 
- identificarea algoritmelor  ineficiente; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- persistenţa stereotipurilor vechi aferente activității Poliţiei, cu accent pe statisticile infracţionale, prevenire reactivă, descoperirea infracţiunilor şi reţinerea 

infractorilor în defavoarea prevenirii pro-active şi cooperării cu cetăţenii;  
- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați. 

48. 

 

Implementarea 
Conceptului de 
poliție comunitară în 
cadrul structurilor 
Inspectoratului 
General al Poliţiei 
(4.1) (1.3.4, 1.3.5) 
 

1) Instruirea angajaţilor din cadrul 
sectoarelor de poliţie în 
implementarea activităţii 
poliţieneşti comunitare, cu 
suportul programelor de asistență 
externă (II.6.4) 

Numărul instruirilor organizate; 
100 angajați instruiți în domeniul 

APC; 
Numărul formatorilor implicați 

(Informaţia se va prezenta 
dezagragată pe sexe) 

decembrie 
 

I 

HG nr.100 
din 

30.01.2018 
HG nr.587 

din 
12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

Buget al 

programului de 

Suport Suedez 

pentru reforma 

Poliţiei; 

Program de 

asistență tehnică; 

Program SOROS 

DRU 
DRIAE 
DGSP 

Echipa de 
proiect 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

2)Elaborarea curriculumului de 
pregătire iniţială şi continuă în 
domeniul activităţii poliţieneşti 
comunitare cu sprijinul 
partenerilor de dezvoltare (II.6.1) 

Curriculum elaborat şi aprobat 
iunie 

 
I 

HG nr.100 
din 

30.01.2018 

Buget al 
programului de 
Suport Suedez 
pentru reforma 

Poliţiei 

DGSP 
DRIAE 
DRU 

Echipa de 
proiect 

3)Consolidarea capacităților de 
prevenire și informare a societății 
civile, prin achiziționarea 
Centrului tehnic de prevenire și 
consiliere a cetățenilor 

Centru tehnic achiziționat și dotat 
cu echipamentul necesar 

decembrie I Inițiativa IGP 

Proiect cu 
finanţarea 

Ministerului 
Federal de 
Interne al 
Germaniei 

DRIAE 
DGSP 
SAL 

 4)Realizarea parteneriatelor cu 
comunitatea (organizațiile 
neguvernamentale, autoritățile 
administrației publice locale etc.) 
pentru crearea unui mediu sigur 
(IV.10) 

Numărul de acorduri de cooperare 
încheiate 

decembrie I 
HG nr.100 

din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
INP 

Subdiviziuni 
specializate și 
teritoriale ale 

Poliției 
5) Elaborarea regulamentului de 
formare și funcționare a 
Consiliilor de siguranță 
comunitară 

Regulament elaborat, avizat și 
aprobat 

iunie II 
HG nr.100 

din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
Subdiviziuni 
teritoriale ale 

Poliției 

7)Elaborarea unui algoritm de 
responsabilități dedicate ofițerilor 
de sector, inclusiv în scopul 
excluderii implicării ofițerilor de 
sector în activități improprii, 
inclusiv prin reglementarea 
metodei clare de partajare a 
competențelor prin prisma 
activității polițienești comunitare  

Acte normativ elaborate, avizate 
și aprobate 

decembrie I 

PV nr.40 din 
01.11.2018 

(34/1151 din 
05.11.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 

8)Reglementarea mecanismului 
multidisciplinar  de  identificare și 
soluționare a problemelor din 
comunitate. POS/instrucțiunea elaborată decembrie I 

HG nr.100 
din 

30.01.2018 
PV nr.40 din 
01.11.2018 

(34/1151 din 
05.11.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 

9) Reglementarea procesului de 
planificare, organizare, 
monitorizare și evaluare a 
campaniilor. 

Metodologie elaborată și aprobată decembrie I Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
INP 
INI 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

49. 

Realizarea 
modernizării 
infrastructurii 
sectoarelor de poliție 
(4.1.5) 

1) Identificarea sectoarelor de 
poliţie ce urmează a fi 
modernizate (III.8.1) 

Lista anuală a minimului de 
sectoare de poliţie selectate pentru 

modernizare aprobată 
decembrie I 

HG nr.100 
din 

30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 

Subdiviziuni 
teritoriale 

SAL 
2) Realizarea documentaţiei de 
proiect şi deviz pentru reparaţia şi 
amenajarea sediilor sectoarelor de 
poliţie (III.8.2) 

Servicii de elaborare a 
documentaţiei de proiect şi deviz 

contractate 
Documentaţia de proiect 

elaborată, verificată şi expertizată 

decembrie I 
HG nr.100 

din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SAL 
DF 

Subdiviziuni 
teritoriale 
Echipa de 

proiect 
3) Realizarea modernizării 
infrastructurii sectoarelor de 
poliție conform celor mai bune 
practici internaţionale în domeniu 
(4.1.5) (III.8.3, III.8.5) 
 
 

Activităţi de reparaţie demarate 
pentru 10 sectoare de poliție din 

cadrul a 5 IP întocmite (POC 
România-RM 2014-2020) 

 
 

Rapoarte de necesităţi elaborate; 
Infrastructura a minimum 14 de 
sedii ale sectoarelor de poliţie 
îmbunătăţită şi asigurate cu 

echipament și mobilier necesar 

decembrie I 
HG nr.100 

din 
30.01.2018 

Suport financiar 
al Comisiei 
Europene; 

 
 
 

Suport bugetar 
 
 
  

SAL 
DRIAE 

Echipa de 
proiect 
DGSP 

(sistematizare) 
Subdiviziuni 

teritoriale 
DF 

4) Monitorizarea procesului de 
realizare a lucrărilor de reparaţie 
şi modernizare a sediilor 
sectoarelor de poliţie (III.8.4) 

Rapoarte de evaluare anuală 
privind stadiul implementării şi 

propuneri privind perioada 
următoare 

decembrie I 
HG nr.100 

din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 
SAL 

DRIAE(POC 
România-RM 
2014-2020) 

50. 

Promovarea pentru 
publicul larg a 
activităţii poliţieneşti 
comunitare de către 
inspectoratele de 
poliţie teritoriale 

1)Organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de informare despre 
activitatea poliţienească 
comunitară (IV.9.1) 

Cel puţin câte o campanie publică 
de promovare a APC desfăşurată 

de fiecare din cele 42 de 
inspectorate de poliţie teritoriale 

 
Cel puţin 2 comunicate 

informative despre activitatea 
poliţienească comunitară plasate 
pe paginile din reţele socializare 

ale inspectoratelor de poliţie  
 

Participarea la cel puţin o 
emisiune radio sau TV locală a 

decembrie I 
HG nr.100 

din 
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
Subdiviziunile 

teritoriale  
Echipa de 

proiect 
SRP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

conducerii inspectoratelor de 
poliţie cu informaţie despre 

activitatea poliţienească 
comunitară 

51. 

Organizarea 
activităților/măsurilo
r de prevenire în 
conformitate cu 
riscurile și tendințele 
criminalității (4.1.7) 

  1) Organizarea activităților de 
prevenire a criminalității adaptate 
la specificul local, inclusiv 
conform evaluării criminalităţii şi 
a tendinţelor acesteia  la nivel 
local (II.7.1,II.7.2) 

PSO privind analiza riscurilor la 
nivel teritorial şi național, pentru 
stabilirea priorităților activităților 

polițienești cu impact social și 
impact comunitar, aprobate; 

Rapoarte anuale de evaluare a 
criminalităţii şi a tendinţelor 

acesteia  la nivel local elaborate şi 
analizate în comunităţile locale; 

Măsuri de prevenire desfășurate în 
profil teritorial și caracterul 

acestora; 
Sectoare supraveghere de 

vecinătate deschise 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
HG nr.100 

din  
30.01.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGSP 
(sistematizare 
și coordonare) 
Subdiviziunile 

teritoriale  
INP 
INI 

 

52. 

Dezvoltarea 
Conceptului de 
activitate 
polițienească bazată 
pe informații 
(Inteligence-led 
policing) și 
extinderea acestuia 
pe întreg teritoriul 
republicii(4.2) 
(1.3.4)(4.2.4)  

1)  Realizarea Planului de 
acțiuni privind implementarea 
Conceptului ILP (4.2.5, 4.2.8)  

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

Echipament achiziționat; 
aplicații informaționale 

implementate; 
Rapoarte analitice periodice 

întocmite și diseminate; 
Raport de progres elaborat 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ordinul IGP 
nr.324 din 
27.07.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 

 2) Organizarea sesiunilor de 
instruire în domeniul analizei de 
risc, operaționale și tactice 
(4.2.5)(1.2.6) 

Numărul formatorilor identificați 
și instruiți; 

Instruiri organizate în domeniul 
analizei de risc, operaționale și 

tactice 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DRU 

3)Implementarea conceptului 
”Agenda polițistului” și a 
componentei ”Legitimări” 

Aplicații impementate decembrie I 

PV nr.40 din 
01.11.2018 

(34/1151 din 
05.11.2018) 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
(CAI) 

OBIECTIVUL nr.14: 
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR POLIȚIEI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII RUTIERE 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- tergiversarea implementării proiectelor; 
- sistarea finanţării; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu; 
- incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul tergiversat de reorganizare a Poliției; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 

în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 
- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați; 
- acţiunile realizate nu vor avea, imediat, rezultatul scontat. 

53. 

Îmbunătățirea 
managementului 
documentării 
accidentelor rutiere 
prin implementarea 
tehnologiilor 
informaționale și 
achiziționarea de 
unități de transport, 
echipamente și 
mijloace speciale, 
pentru structura de 
accidente rutiere din 
cadrul DP mun. 
Chișinău, 
(1.5.2,1.5.5,1.5.6) 
(1.5.2,1.5.3 ) 

  Echipament necesar achiziționat; 
Grad de mobilitate sporit; 

Timp de intervenție la accidentele 
rutiere diminuat; 

Timp de intervenție la accidentele 
rutiere în mun. Chișinău diminuat; 

Date statistice privind calitatea 
documentării accidentelor rutiere 

în dinamica pozitivă; 
Numărul proceselor pierdute în 

instanță de judecată diminuate cu 
20%; 

Management al documentării 
accidentelor rutiere asigurat prin 

intermediul TI; 
Metode de constatare a 
contravențiilor rutiere 

diversificate; 
PSO privind documentarea 

accidentelor rutiere aprobate 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

PV nr.40 din 
01.11.2018 

(34/1151 din 
05.11.2018) 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 
DP 

mun.Chișinău 
CTCEJ 

54. 

Organizarea 
cursurilor de 
instruire a polițiștilor 
implicați în 
asigurarea traficului 
rutier, inclusiv prin 
instituirea 
poligoanelor, 

 Numărul cursurilor organizate, 
inclusiv în domeniul pregătirii 
vizitelor/escortelor și opririi în 

siguranță a vehiculelor care 
prezintă risc; 

Numărul angajaților (femei și 
bărbați) instruiți; 

 

decembrie I 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

Suport financiar 
al Fondului 
Estonian de 

cooperare pentru 
dezvoltare din 
cadrul MAE al 

Republicii 
Estonia 

DRU 
INP 

DRIAE 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

tehnicilor și 
materialelor de 
instrucție (3.5.6) 

(106.000,00 
Euro) 

55. 

 

Organizarea 
măsurilor proactive 
orientate spre 
diminuarea 
numărului 
accidentelor rutiere 
la nivel național, 
pentru diminuare 
acestora cu 50% 
către anul 2020 în 
raport cu 2010, 
inclusiv prin  
educarea 
comportamentului 
participanţilor la 
trafic (obiectivul 3) 
(18) 

 1) Organizarea, inclusiv în 
cooperare cu ONG-urile de profil, 
a  campaniilor de informare, 
sensibilizare şi promovare a 
importanţei şi rolului respectării 
regulilor de conduită la volan 
(regimului de viteză, portului 
centurii de siguranţă, utilizării 
regulamentare a telefoanelor 
mobile, prevenirii consumului de 
alcool şi altor substanţe cu efect 
similar, etc.) și programelor de 
aplicare a legilor, în vederea 
reducerii impactului accidentelor 
rutiere (15) (21) (1.5.6)  

Parteneriate publice-private 
stabilite; 

Proiecte comune implementate; 
Campanii de informare a 

conducătorilor auto cu privire la 
necesitatea respectării măsurilor 

de siguranţă desfășurate; 
Acțiuni de aplicare a legii 

realizate; 
Numărul cazurilor de reflectare în 

media; 
Participări la emisiunile TV şi 
radio pentru informarea largă a 
populaţiei privind necesitatea 

respectării regulilor de circulaţie 
rutieră desfăşurate; 

Disciplina în trafic îmbunătățită; 
Numărul  accidentelor rutiere în 
descreștere cu 15% în raport cu 

2018; 
Numărul de accidente soldate cu 
deces în descreștere cu 10 % în 

raport cu 2018; 
Numărul persoanelor  

traumatizate și decedate în 
scădere; 

Număr de prescripții/sesizări 
înaintate; 

Numărul recomandărilor 
implementate 

decembrie I 

HG nr. 972 
din 

21.12.2011 
  

HG nr. 827 
din 

28.10.2013 
  

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

PV nr.40 din 
01.11.2018 

(34/1151 din 
05.11.2018 

În limita 
alocațiilor 

bugetare și surse 
externe 

INP 
SRP 

 2) Organizarea în fiecare 
instituție școlară din țară, a 
activităţilor tematice pentru 
cultivarea deprinderilor de 
respectare a regulilor de circulaţie 
rutieră  

Minimum 2 activități tematice 
organizate în fiecare instituție de 
învățământ, după caz de odihnă, 

întremare, etc; 
Numărul elevilor informați; 

Numărul activităților realizate cu 
implicarea Centrului mobil de 

prevenire; 

decembrie I 

HG nr. 972 
din 

21.12.2011 
PV nr.40 din 
01.11.2018 

(34/1151 din 
05.11.2018) 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 
Subdiviziunile 

teritoriale 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Diminuarea numărului 
accidentelor rutiere cu implicarea 

copiilor 

56. 

Promovarea 
siguranței rutiere 
pentru copiii 

1)Achiziționarea și dotarea unei 
unități de transport cu echipament 
necesar destinat instruirii  copiilor 
din grădinițe privind respectarea 
regulilor de siguranță rutieră  

Unitate de transport achiziționată 
și dotată; 

Proiect pilotat 
decembrie I 

Inițiativa 
IGP 

Proiect cu 
finanţarea 

Ministerului 
Federal de 
Interne al 
Germaniei 

DRIAE 
INP 
SAL 

2)Continuarea activităților de 
prevenire prin completarea 
subdiviziunilor specializate al 
Poliției cu noi unități mobile  
(1.4.1)  

Centrul mobil de prevenire în 
domeniul siguranței rutiere 

funcțional și echipat 
corespunzător; 

Numărul campaniilor desfășurate 
cu implicarea Centrului 

decembrie I 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

Proiect cu 
finanţarea 

Ministerului 
Federal de 
Interne al 
Germaniei 

DRIAE 
INP 
SAL 

57. 

Protecţia 
participanţilor cei 
mai vulnerabili la 
trafic – pietoni, copii 
şi biciclişti (4) 

  1) Identificarea sectoarelor cu 
risc sporit de producere a 
accidentelor cu implicarea 
pietonilor, copiilor, bicicliştilor şi 
conducătorilor de scutere și 
comunicarea către autoritățile 
responsabile despre necesitatea 
reabilitării acestora(18) 

Analize efectuate de comun cu 
autoritățile din domeniul 

transportului; 
Sectoare noi cu risc sporit de 

producere a accidentelor 
identificate; 

 Sesizări înaintate; 
Măsuri pentru diminuarea  

accidentelor pe sectoarele cu risc 
sporit realizate 

decembrie I 
HG nr. 972 

din 
21.12.2011 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 

  2) Crearea, în mun.Chișinău, a 
unui nou orășel pentru copii în 
domeniul siguranței rutiere 
(1.4.1)  

Infrastructură dezvoltată; 
Orășel operațional 

decembrie I 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

 

Proiect cu 
finanţarea 

Ministerului 
Federal de 
Interne al 
Germaniei  

DRIAE 
INP 
SAL 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

58. 

Întărirea controlului 
asupra aplicării 
normelor rutiere 

  1) Organizarea operațiunilor/ 
campaniilor de control în trafic 
orientate spre prevenirea 
accidentelor rutiere, inclusiv de 
testare a conducătorilor auto 
privind consumul de alcool sau de 
alte substanţe cu efecte similare 
(9) (24) 

Analiza efectuată; 
Numărul operațiunilor 

desfășurate; 
Activități mediatizate; 
Persoane verificate; 

Persoane documentate; 
Numărul abaterilor de la 

prevederile legislaţiei rutiere 
documentate; 

Numărul punctelor de control al 
abstinenţei de băuturi alcoolice 

organizate 

decembrie I 

HG nr. 972 
din 

21.12.2011 
  

HG nr.360 
din 

06.06.2012 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 
SRP 

  2) Eficientizarea mecanismului 
de aplicare a legislaţiei rutiere 
prin revizuirea permanentă a 
sancțiunilor (10) 

Mecanism revizuit; 
Sancțiuni pasibile aplicării adaptat 

decembrie I 

HG nr. 972 
din 

21.12.2011 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 

 

 

 

59. 

 

 

 

 

Dezvoltarea unei 
infrastructuri rutiere 
mai sigure  

1) Realizarea analizei de risc pe 
domeniul siguranţei rutiere, 
inclusiv în conformitate cu 
Ghidul metodologic cu privire la 
procesul realizării analizei de 
risc pe porțiunile de drum cu un 
număr ridicat de accidente 
datorate condițiilor de trafic 
(1.5.4) (43, 65) 

Rapoarte de siguranţa rutieră  
elaborate, aprobate şi plasate pe 

pagina web a Poliţiei; 
Rapoarte privind situaţia 

accidentelor rutiere întocmite și 
publicate/editate; 

Sectoarele de drum cu risc sporit 
de producere a accidentelor 

rutiere identificate 

semestrial I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ordinul MAI 

nr.376 din 
14.12.2017 
HG nr. 972 

din 
21.12.2011 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 
INI 
SRP 

  2) Identificarea, examinarea şi 
conlucrarea cu autoritățile 
competente întru eliminarea 
sectoarelor de concentrare a 
accidentelor rutiere “puncte 
negre” pe drumurile publice(22) 

Analiză efectuată privind numărul 
sectoarelor de concentrare a 

accidentelor rutiere identificate pe 
drumurile publice ; 

Sesizări înaintate autorităților 
privind revizuirea modului de 

organizare a circulației; 

decembrie I 
HG nr. 972 

din 
21.12.2011 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 

  3) Participarea în cadrul 
grupurilor mixte pe lîngă MTID 
pentru evaluarea stării drumurilor 
şi a condiţiilor de siguranţă rutieră 
(21) 

Numărul de inspectări sezoniere 
în comun cu alte autorități 

efectuate; 
Numărul recomandărilor înaintate 

pentru studiile de fezabilitate a 

decembrie I 
HG nr. 972 

din 
21.12.2011 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

reţelei de drumuri, proiectelor de 
reabilitare, lungimea totală a 

drumurilor propuse a fi supuse 
lucrărilor de reabilitare 

60. 

Eficientizarea 
cadrului juridic pe 
domeniul siguranței 
rutiere 
 

  1) Revizuirea procedurii de 
introducere în reparații a 
unităților de transport accidentate 
(1.5.8) 

Domeniu juridic de intervenție 
identificat; 

Persoane responsabile desemnate; 
Propuneri de amendare a cadrului 
normativ înaintate în adresa MAI 

în termen de 1 lună de la 
aprobarea proiectului Legii 

privind modificarea și 
completarea unor acte legislative 

(Legea nr. 414-XVI  din  22 
decembrie 2006 cu privire la 

asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă pentru pagube 
produse de autovehicule, Codul 

contravențional al Republicii 
Moldova nr.218-XVI din 

24.10.2008) 

1 lună de la 
aprobarea 

actului  
I 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INP 
DJ 

 

OBIECTIVUL nr.15: 
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE PATRULARE, REACȚIONARE ȘI INTERVENȚIE ALE POLIȚIEI LA APELURILE CETĂȚENILOR, 

INCLUSIV PRIN REDUCEREA TIMPULUI MEDIU DE INTERVENȚIE LA 15 MINUTE 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu; 
- incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul tergiversat de reorganizare a Poliției; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 

în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 
- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- acţiunile realizate nu vor avea, imediat, rezultatul scontat. 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

 

 

 

 

61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 
capacităților de 
patrulare, 
reacționare și 
intervenție ale Poliției 
la apelurile 
cetățenilor 
(4.3)(1.4.2) 

 1) Pilotarea SIGAU la nivelul 
subdiviziunilor  Poliției şi 
dezvoltarea sistemului de 
management integrat al apelurilor 
de urgenţă din competenţa Poliţiei 
(2.4) (2.1)  

Structuri actuale de patrulare şi 
reacţionare consolidate(state 

aprobate); 
Dinamica pozitivă a timpului de 

reacţie; 
 Instrucţiuni, PSO elaborate şi 

aprobate; 
Norme de dotare aprobate; 

Iniţiative de modificare a cadrului 
normativ şi legislativ înaintate; 

Raportul privind pilotarea SIGAU 
conform Matricei de politici 

elaborat 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

 Ordinul 
MAI nr.351 

din 
24.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
DRU 
INP 

Subdiviziunile 
teritoriale 

 2) Constituirea la nivel naţional a 
echipelor de reacţionare operativă 
la apelurile de urgenţă ale 
cetăţenilor (2.5) 

Minimum 5 echipe de reacţionare 
operativă constituite în fiecare 

sector administrativ al 
mun.Chişinău; 

2 echipe de patrulare şi 
reacţionare operativă în IP din 

afara mun.Chişinău 
Dinamica pozitivă a timpului de 

reacţie 

decembrie I 

ord. MAI 
nr.351 

 din 
24.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
DRU 
INP 
SAL 

Subdiviziunile 
teritoriale 

 3) Modificarea cadrului aferent  
activităţii Grupelor operative de 
urmărire penală pentru 
optimizarea domeniului de  
reacţionare la apelurile cetăţenilor 
(2.9)(1.1.3) 

Propuneri de modificare a 
cadrului normativ înaintate, 
inclusiv în baza Raportului 

Grupului de lucru creat pentru 
evaluarea activității GOUP 

iunie I 

ord. MAI 
nr.351  

din 
24.11.2017 

ord.IGP 
nr.371 din 
17.08.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 

DMO a IGP 
DGUP 
DGSP 

INI 
CTCEJ 

INP 

62. 

Îmbunătățirea 
sistemului de 
comunicații și 
implementarea de 
aplicații electronice 
dedicate pentru 
managementul 
integrat al apelurilor 
de urgență(4.3)(1.4.2) 
 
 

 1) Instruirea personalului privind 
utilizarea aplicației de 
management integrat al resurselor 
Poliției la apelurile de urgență 
(4.3.3)(1.2) 

Numărul sesiunilor de instruire 
Ponderea personalului instruit 

implicat în activități de 
dispecerizare 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
ord. MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 

DMO a IGP 
DRU a IGP 

 2) Operaționalizarea la nivel 
național al sistemului de 
management integrat al resurselor 
Poliției la apelurile de 
urgență(1.4) 

Sistem operațional la nivel 
național 

decembrie I 
ord. MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

5,000 

Echipa de 
proiect 
SAL 

DMO a IGP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

63. 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
sediilor centrale şi 
teritoriale ale Poliţiei 
de dispecerizare şi 
monitorizare a 
forţelor de 
reacţionare operativă 
la apelurile de 
urgenţă ale 
cetăţenilor 

 1) Instituirea Centrului de 
Coordonare Misiuni al IGP (3.1, 
3.2, 3.3) 

Lucrări de reconstrucție demarate decembrie I 
ord. MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

2,000 

Echipa de 
proiect 
SAL 

DMO a IGP 

OBIECTIVUL nr.16: 
PROMOVAREA ȘI IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI  TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE  ÎN ACTIVITATEA POLIȚIEI 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- identificarea parțială a domeniilor de intervenție din perspectiva comiterii infracțiunilor de corupție; 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor din planurile de integritate; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare. 

64. 

 
 
 
Promovarea și 
implementarea 
principiului toleranță 
zero față de corupție 
în activitatea Poliției 
 
 

  1) Realizarea Planului de acțiuni 
al MAI privind prevenirea și 
combaterea corupției în cadrul 
IGP (3.6.1) 

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

Raportul de analiză a riscurilor de 
corupție în cadrul INI elaborat; 
Raport de analiza a riscurilor în 
procesul de achiziții în cadrul 

structurilor Poliției 
elaborat 

decembrie I 

Ordinul MAI 
nr.387 din 
21.12.2017 
Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 
Secția 

anticorupție 
INI 

2)Realizarea Planului de acțiuni 
privind implementarea Planului 
sectorial de acțiuni anticorupție în 
domeniul asigurării ordinii 
publice pentru anii 2018-2020 
(HG nr. 597 din 26.06.2018) 

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

Raportul de monitorizare elaborat 
și prezentat  

decembrie I 
Ordinul IGP 
nr.421 din 
01.10.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIE 
Subdiviziunile 

IGP/Poliției 

3)Realizarea Planului de 
integritate al Direcției generale 
urmarărire penală  pentru 
semestrul II al anului 2018-
semestrul I al anului 2019 (3.6.1) 

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

Raport de monitorizare elaborat 
semestrial I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord.IGP 

nr.371 din 
17.08.2018 

Ordinul MAI 
nr.387 din 
21.12.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGUP 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

  4) Elaborarea procedurilor 
standard de operare pentru 
activitățile vulnerabile din 
perspectiva comiterii 
infracțiunilor de corupție 
(5.1.1)(3.6.1) 

Domenii/activități identificate; 
Proceduri aprobate 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIE 

  5) Organizarea campaniilor de 
prevenire a comportamentului 
corupțional al polițiștilor, 
îndeosebi în domeniile 
vulnerabile (5.1.2) (4.1.8)(18) 

Resurse financiare identificate și 
valorificate; 

Spoturi realizate; 
Campanii desfășurate; 

Comunicate de presă mediatizate 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016 
Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

Ordinul MAI 
nr.387 din 
21.12.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 

DIE(Secția 
anticorupție)  

SRP 

  6) Organizarea sesiunilor de 
instruire a funcționarilor publici 
cu statut special din cadrul 
Poliției în materie de politici 
anticorupție și managementul 
riscurilor de corupție 
(5.2.3)(57.1)(24, 25) 

Numărul de instruiri organizate; 
Minimum 300 polițiști instruiți, 
inclusiv minimum 50 manageri 

instruiți 
(Informaţia se va prezenta 

dezagragată pe sexe) 

decembrie I 

HG nr.587 
din 

12.05.2016  
HG nr.463 

din 
02.07.2013 
Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.387 din 
21.12.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Echipa de 
proiect 

DIE 
(Secția 

anticorupție) 
DRU 

65. 

Dezvoltarea unei 
culturi de integritate 
și transparență prin 
consolidarea 
sistemului de valori și 
principii la nivelul 
Poliției 

  1) Dezvoltarea fluxului de 
raportare, informare şi 
popularizare a performanţelor, dar 
şi a cazurilor de conduită 
inadecvată a personalului. 

Informație statistică semestrială  
cu date dezagregate plasată pe 

pagina web 
 

decembrie I 
HG nr. 573 

din 
06.08.2013 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIE 
Secția 

anticorupție 
DRU 
SRP 

MANAGEMENT, CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN 

OBIECTIVUL nr.17: 
DEZVOLTAREA CONTROLULUI  FINANCIAR  PUBLIC  INTERN 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
-unităţi de personal insuficient pentru evaluarea complexă a Controlului intern managerial; 
-concentrarea puţin eficientă a eforturilor de audit; 
-viziuni diferite în privinţa procesului şi competenţelor în implementarea controlului financiar public intern; 
-aprobarea tardivă a noului Ordinului MF (Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea CIM și emiterea Declarației de răspundere managerială); 
-abilități insuficiente în domeniul CFPI; 
- lipsa instruirilor pe domeniul CFPI; 
- interes scăzut a managerilor în implementarea corectă a Standardelor naționale de control intern; 
- fluctuația resurselor umane; 
- autoevaluarea subiectivă a CIM; 
- abilităţi insuficiente în evaluarea campaniilor; 
- lipsa informaţiei necesare pentru evaluarea multiaspectuală a campaniilor. 

66. 

  Evaluarea  
activității de audit 
intern și 
funcționalității 
controlului intern 
managerial (II.16) 

 

Raportul activității de audit intern, 
elaborat şi aprobat 

 
februarie, 

2019 
I 

HG nr.124 
din 

02.02.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DAI 

2) Evaluarea funcționalității 
controlului intern managerial  
 

Concluzii și recomandări cu 
privire la funcționalitatea 

controlului intern managerial 
înaintate conducerii IGP și 

Grupului de lucru responsabil de 
de implementarea CFPI  

decembrie I 

HG nr.124 
din 

02.02.2018 
Demersul 
MF nr.14-
11/251 din 
07.12.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DAI 

67. 

Elaborarea şi 
punerea în aplicare a 
programelor de 
asigurare şi 
îmbunătăţire a 
calităţii activităţii de 
audit intern (II.22) 

 

Program elaborat/revizuit şi 
aprobat 

decembrie I 
HG nr.124 

din 
02.02.2018 

 DAI 

68. 

Autoevaluarea, 
raportarea 
controlului intern 
managerial, precum 
şi emiterea 
declaraţiei de 
răspundere 
managerială (II.15) 
(5.4.2) 

 

Raportul privind controlul intern 
managerial elaborat şi aprobat; 

Declaraţia de răspundere 
managerială emisă şi publicată 

ianuarie-
februarie 

I 

HG nr.124 
din 

02.02.2018 
HG nr. 573 

din 
06.08.2013 

În limita 
alocațiilor 
bugetare  

DMO 
Subdiviziunile 

Poliţiei 



 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

realizare 

Nivelul de 

prioritate 

Actul din 

care derivă 

Costuri aferente/ 

surse de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

69. 

Revizuirea Planului 
de acțiuni privind 
consolidarea CFPI  

 Numărul ședințelor Grupului de 
lucru responsabil de 

implementarea CFPI; 
Propuneri de modificare înaintate 

urmare autoevaluării 

aprilie I 

 
 

Inițiativa IGP 
 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Coordonator 
CFPI; 

Subdiviziunile 
IGP/specializa
te ale Poliţiei Planul de acțiuni revizuit, inclusiv 

conform recomandărilor DAI 
noiembrie I 

Demersul 
MF nr.14-
11/251 din 
07.12.2018 

70. 

Monitorizarea 
nivelului de 
implementare a 
recomandărilor 
înaintate de către 
Curtea de Conturi 

 

Ponderea recomandărilor 
implementate 

decembrie I 
Propunerea 

IGP 

În limita 
alocațiilor 
bugetare  

DAI 
Subdiviziunile 

IGP 

 



 

 

 
  Anexa nr.1 

la Planul de acțiuni al Poliției  

 
LISTA 

documentelor de politici/actelor normative/legislative de referinţă 

HG nr.587 din 12.05.2016 
Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 şi a 

Planului de acţiuni privind implementarea acesteia. 

HG nr.281 din 03.04.2018 

Cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față 

de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 

2018-2020 privind implementarea acesteia 

HP nr.89 din 24.05.2018 
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018–2022 

HG nr.748 din 20.09.2017 
Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului şi 

discriminării faţă de persoanele aflate în custodia Poliţiei pentru anii 2017-2020. 

HG nr. 98 din 30.01.2018 

pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2018-2019 cu privire la implementarea 

Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-

2019. 

HP nr.134 din 19.07.2018 
pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018–2022 

HG nr.461 din 22.05.2018 

cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combaterea traficului de 

fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 

privind implementarea acesteia 

HG nr.100 din 30.01.2018 
Pentru aprobarea Concepţiei şi a Planului de acţiuni pe anii 2018-2020 privind 

activitatea poliţienească comunitară. 

HG nr.124 din 02.02.2018 
Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public 

intern pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia. 

HG nr. 791 din 11.10.2017 
Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării 

banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019. 

HG nr. 1150 din 20.12.2017 
Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 

2018-2022. 

HG nr. 1015 din 23.11.2017 
Cu privire la aprobarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 

2017-2021 şi a Planului de acţiuni. 

HG nr. 736 din 13.09.2017 
Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica 

Moldova – NATO pentru anii 2017-2019. 

HG nr.212 din 05.04.2017 
Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a 

copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020. 

HG 723 din 08.09.2017 
Cu privire la aprobarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi pentru anii 2017-2022. 

HG nr.357 din 31.05.2017 
Cu privire la aprobarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 

2017-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia. 

HG nr. 337 din 26.05.2017 
Pentru aprobarea Programului naţional privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 şi 

a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia. 

HG nr.259 din 28.04.2017 

Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în 

Republica Moldova pe anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea 

acesteia. 

HG nr.259 din 28.03.2018 

cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a 

Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 

2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia 



 

 

HG nr.1238 din 11.11.2016 
Privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă 

pentru anii 2016-2020. 

HG nr. 1101 din  14.11.2018 

cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de 

stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind  

implementarea acesteia 

HG nr.966 din 09.08.2016 
Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 

2017-2021. 

HG nr.835 din 04.07.2016 
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind 

implementarea Strategiei pentru protecţia copilului. 

HG nr.734 din 09.06.2016 
Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova 

pe anii 2016-2020. 

HG nr.811 din 29.10.2015 
Cu privire la Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova 

pentru anii 2016-2020. 

HG nr. 827 din 28.10.2013 Cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022. 

HG nr. 573 din 06.08.2013 
Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului  finanţelor publice 

2013-2020. 

HG nr. 463 din 02.07.2013 

Cu privire la aprobarea măsurilor suplimentare la Programul naţional de 

implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în 

domeniul liberalizării regimului de vize. 

HG nr.360 din 06.06.2012 
Pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-

2020. 

HG nr. 972 din 21.12.2011 
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale 

pentru siguranţă rutieră. 

Ord.MAI nr. 235 din 

10.07.2018 

 

Cu privire  la  realizarea  Planului  de acțiuni privind  implementarea Strategiei 

naţionale de ordine şi securitate publică pentru anii 2017-2020 (HG nr.354 din 

31.05.2017) 

Ord. IGP nr.521 din 

21.12.2017 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind creșterea ponderii și rolului 

femeilor în Poliție pentru perioada 2018-2020 

Ord.IGP nr.396 din 

03.10.2017 

Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a comunicării Poliției pentru anii 2017-

2020 

Ord. MAI nr.351 din 

24.11.2017 

Cu privire la aprobarea Conceptului privind funcționarea Sistemului integrat de 

gestionare a apelurilor de urgență parvenite la Poliție și a Planului de acțiuni privind 

implementarea acestuia 

Ord. MAI nr.404 din 

29.12.2017 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI pentru anul 2018 privind 

implementarea SIA de gestionare și eliberare a actelor permisive 

Viziunea de concept nr. 

34/1265 din 23.10.2017 

Viziunea de concept privind regionalizarea activității Poliției 

Ord.MAI nr.219 din 

19.07.2017 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind consolidarea capacităților Poliției 

de a lupta împotriva criminalității organizate și celei transfrontaliere pentru anii 2017- 

2020 

Ord.MAI nr.45 din15.02.2017 
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI de realizare a Planului național de 

acțiuni de implementare a Acordului de Asociere RM-UE 

Ord. MAI nr.324 din 

27.07.2017 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Conceptului de 

activitate polițienească bazată pe informații Intelligence Led Policing 

Ord.MAI nr.376 din 

14.12.2017 

cu privire la aprobarea Ghidului metodologic cu privire la procesul realizării analizei 

de risc pe porțiunile de drum cu un număr ridicat de accidente datorate condițiilor de 

trafic 

Ord. MAI nr.387 din 

21.12.2017 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI privind prevenirea și combaterea 

corupției în cadrul IGP (2017-2020) 

Ord. IGP nr.421 din 

01.10.2018 

cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Planului sectorial 

de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii 2018-2020 

(HG nr. 597 din 26.06.2018) 



 

Anexa nr.2 

la Planul de acțiuni al Poliției  

 

GLOSAR DE ACRONIME 

 

 

 

APC - Activitatea Polițienească comunitară 

CTCEJ - Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare 

DMO - Direcţia management operaţional 

DJ   - Direcţia juridică 

DRU - Direcţia resurse umane 

DIE - Direcția inspectare efectiv 

DAI - Direcţia audit intern 

DGSP - Direcţia generală securitate publică 

DGUP - Direcția generală urmărire penală 

DF - Direcţia finanţe 

DRIAE - Direcția relații internaționale și asistență externă 

IDP - Izolator de detenție provizorie 

IGP - Inspectoratul General al Poliţiei 

ILP  Intelligence Led Policing 

INI - Inspectoratul naţional de investigaţii 

INP - Inspectoratul naţional de patrulare 

IP - Inspectorate de poliţie 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

ONG - Organizaţie neguvernamentală 

PSO - Procedura standard de operare 

RM - Republica Moldova 

SS - Secţia secretariat 

SAL - Serviciul achiziții și logistică 

SIA - Sistemul informațional automatizat 

SIGAU  Sistemul integrat de gestionare a apelurilor de urgență 

SRP - Secţia relaţii publice 

STI - Serviciul tehnologii informaţionale 

SUA - Statele Unite ale Americii 

TI - Tehnologii informaţionale 

UE - Uniunea Europeană 


