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RAPORT 

de progres privind realizarea în perioada anului 2019 a SDP pentru anii 2016-2020 

 
 

Nr. 

d/o 

Obiective și 

acțiuni 
Subacțiuni 

Termenele 

de realizare 

Indicatorii de 

progres 

Instituțiile 

responsabile 
Evoluțiile înregistrate 

OBIECTIVUL 1: 

Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției 

1 1.1. Sistem 

transparent de 

selectare și 

promovare a 

personalului, 

bazat pe concurs 

și criterii clare 

de selectare, 

evaluare și 

promovare a 

personalului  

 

1.1.4. Respectarea 

principiului egalității de 

gen în procesul de 

angajare și promovare în 

Poliție 

2016–2020 Numărul femeilor 

angajate în 

Poliție, inclusiv în 

posturile de 

conducere în 

dinamică pozitivă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Organizate 427 concursuri la angajare, la care au participat 843 persoane, 

dintre care 216 femei și 627 bărbați. Au promovat concursul 766 de angajați (173 

femei și 593 bărbați) – 90,86%. Conform datelor statistice numărul de femei 

angajate în Poliție este de 1772 (21,31%), inclusiv femeile care se află în 

concediu de îngrijire a copilului (2,38%), ce prevalează nivelul în dinamică 

potrivit indicatorului de progres stabilit, iar numărul femeilor ofițeri constituie – 

21,73%, dintre care în concediu de îngrijire a copilului 2,85%. 

În 2019 numărul femeilor promovate la funcții de conducere este 102 (adică 

10,94% din numărul total de funcții de conducere ocupate 932). La sfârșitul 

anului 2018 această cifră era de  94 (11,73%).  Potrivit Matricei de politici, la 

finele anului 2020, minim 15% din ofițeri sunt femei. 

1.1.5. Creșterea 

progresivă a ponderii 

subofițerilor în cadrul 

Poliției. Reevaluarea 

condițiilor și procedurilor 

de recrutare și selectare în 

funcțiile de ofițeri și a 

posturilor ce pot fi 

ocupate de aceștia 

2017–2020 Date statistice 

oficiale privind 

ponderea 

subofițerilor în 

Poliție în 

dinamică pozitivă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În 12 luni ale anului 2019 dinamica ponderii subofițerilor este de 3,53%, 

numărul posturilor ocupate de subofițeri constituind 3419 unități (sau 38,39% 

din numărul total al funcțiilor polițienești).La finele anului  2018 numărul 

funcțiilor de subofițeri constituia 3221 (34,95%). 

Potrivit Matricei de politici, la finele anului 2020 această cifră urmează să 

atingă o cotă de 60,0%, deficitul de posturilor de subofițeri fiind de 25,05%. 

În contextul implementării Viziunii de inversare a piramidei posturilor și de 

administrare eficientă a riscurilor legate de realizarea obiectivului privind 

creșterea progresivă a ponderii subofițerilor în cadrul Poliției, prin Legea nr. 228 

din 01.11.2018, intrată în vigoare la 7 ianuarie 2019, a fost completată Legea 

nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne cu un nou articol 121 ”Accederea în funcție în legătură cu 

schimbarea categoriei postului” ce stabilește condițiile de accedere în funcții a 

funcționarilor publici cu statut special în legătură cu reducerea funcțiilor din 

categoria corpului de ofițeri și transferul acestora în categoria corpului de 

subofițeri, cu păstrarea tuturor drepturilor și garanțiilor, inclusiv salariale, 

acumulate anterior. 

lex:LPLP20161216288
lex:LPLP20161216288
lex:LPLP20161216288
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2. 1.2. Dezvoltarea 

procesului de 

pregătire inițială 

și continuă a 

polițiștilor 

1.2.3. Crearea Centrului 

comun de instruire a 

personalului Ministerului 

Afacerilor Interne în 

conformitate cu 

standardele UE 

2017–2019 

 

Centru de 

instruire creat și 

operațional 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Academia 

„Stefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne) 

În conformitate cu Planul de acțiuni pentru anii 2018-2021 privind 

constituirea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI, aprobat 

prin HG nr. 53 din 17.01.2018, în anul 2019 au fost realizate următoarele: 

1. Prin Ordinul MAI nr. 100 din 26 februarie 2019 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului integrat de pregătire 

pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne; 

2. Prin Ordinul MAI nr.375 din 20 iunie 2019 a fost aprobat Programul de 

dezvoltare strategică al Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii 

pentru perioada 2019 – 2021;  

3. În perioada aprilie – septembrie 2019, 16 angajați din cadrul 

subdiviziunilor MAI au participat la Cursul de Formare de formatori, organizat 

de către Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI și desfășurat 

la Universitatea de Stat din Moldova, cu suportul financiar al PNUD și 

Ambasadei SUA în Moldova; 

4. A fost elaborat Planul de asigurare a calității programului de instruire a 

subofițerilor de poliție nivel C03: ordine și securitate publică; 

5. A fost elaborat Raportul de evaluare externă a programului de formare 

profesională continuă a subofițerilor de poliție de nivel  C03 în vederea 

autorizării de funcționare provizorie a programului de studiu la Agenția 

Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare; 

6. La data de 03 mai 2019 în cadrul ședinței Colegiului de administrare și 

dezvoltare instituțională a CIPAL, constituit prin ordinul MAI nr. 376 din 06 

decembrie 2018 au fost aprobate curriculele modulelor Programei de instruire 

continuă a subofițerilor de poliție începători nivel C03; 

7. Prin Ordinul MAI nr.419 din 12 iulie 2019 a fost lansat procesul de 

instruire a primului curs de formare profesională inițială a subofițerilor de Poliție 

debutanți, în perioada 12.08-06.12.2019, în cadrul căruia au fost pregătiți primii 

55 de subofițeri de poliție; 

8. A fost prelungită valabilitatea certificatului de urbanism; 

9. A fost încheiat Contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a 

documentației de proiect și devize pentru rețelele tehnico-edilitare exterioare ale 

obiectului: Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL) Cod 

CPV: 71220000-6; 

10. A fost elaborat caietul de sarcini și a documentației standard privind 

inițierea procedurii de achiziție a obiectivului CIPAL; 

11. A fost inițiată procedura de achiziție nr. 21012627 din 01.11.2019 

privind lucrările de construcție a Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea 

Legii al MAI, conform disponibilității alocațiilor financiare. În urma evaluării 
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ofertelor, procedura de achiziție a fost anulată în conformitate cu lit.b), alin.(1) 

art. 71 al Legii 131 din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice, nu au 

participat minim trei agenți economici care întrunesc cerințele de calificare; 

12. A fost inițiată procedura repetată privind achiziționarea lucrărilor de 

construcție a obiectivului CIPAL nr.21015786 din data de 05.12.2019; 

13. A fost elaborat certificatul fitosanitar al obiectivului CIPAL în care sunt 

reflectați numărul copacilor și starea lor; 

14. A fost obținută Autorizația de defrișare de la Agenția mediului. 

3. 1.3. Promovarea 

principiilor de 

transparență în 

procesul 

managementului 

decizional 

 

 

1.3.3. Dezvoltarea 

mecanismului de 

interacțiune cu societatea 

civilă și identificarea unor 

instrumente de control ale 

societății civile asupra 

acțiunilor Poliției 

2016–2020 Parteneriate 

create 

Procesul de 

transparență în 

activitatea Poliției 

asigurat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Au fost încheiate 20 Acorduri de colaborare, cu organizații internaționale, 

instituții publice sau asociații obștești pentru realizarea activităților de prevenire 

a diferitor fenomene antisociale la nivelul IGP și subdiviziunilor specializate, 

după cum urmează:  

1. Acord de Cooperare nr.01 din 30.01.2019 între Inspectoratul General al 

Poliției și camera de Comerț și Industrie Moldova-China, vizează prevenirea 

faptelor antisociale în domeniul comerțului. 

2. Acord de Colaborare nr.02/21 din 14.02.2019 între Inspectoratul 

General al Poliției, Asociația Obștească „Eco-rezeni” și Asociația Europeană 

pentru Supraveghere de vecinătate (EUNWA), vizează prevenirea faptelor 

antisociale în comunitate. 

3. Acord de Cooperare nr.03/1 din 27.02.2019 între Inspectoratul General 

al Poliției și Centrul național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, 

vizează protejarea datelor cu caracter personal. 

4. Acord de Cooperare nr.03/1 din 27.02.2019 între Inspectoratul General 

al Poliției și Asociația pentru Protecția Vieții Private, vizează protejarea datelor 

cu caracter personal. 

5. Acord de Cooperare nr.05/57 din 25 martie 2019 între Inspectoratul 

General al Poliției și Primăria or. Nisporeni privind constituirea sectorului de 

poliție în or. Nisporeni. 

6. Acord de Cooperare nr.06 din 27 martie 2019 dintre Fundația Soros-

Moldova și Inspectoratul General al Poliției, vizează reforma Poliției și 

activitatea polițienească comunitară. 

7. Memorandum de Înțelegere nr.07/12 din 02.04.2019 între Asociația 

Obștească „Inițiativa pozitivă” și Inspectoratul General al Poliției, vizează 

implementarea aplicației mobile „Police Assistent”. 

8. Acord de Colaborare nr.08/38/11-111 din 15.04.2019 între Grădina 

Botanică națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” și Inspectoratul General al 

Poliției, vizează prevenirea generală a faptelor antisociale. 
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9. Acord de Colaborare nr.09/3 din 15.04.2019 dintre Inspectoratul 

General al Poliției și Institutul Național de Probațiune, vizează resocializarea și 

prevenirea comportamentului infracțional în rândul persoanelor liberate. 

10. Memorandum de Înțelegere nr.10 din 17.04.2019 între Inspectoratul 

General al Poliției și Sistemul Global de Monitorizare a Loteriei (GLMS), 

vizează prevenirea manipulărilor sportive. 

11. Acord de Colaborare nr.11/1/2-1022 din 25.04.2019 dintre 

Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General de Carabinieri, vizează 

reforma în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. 

12. Acord de Colaborare nr.12 din 25.05.2019 între Asociația Obștească 

„Concordia. Proiecte Sociale” și Inspectoratul General al Poliției, vizează 

prevenirea infracțiunilor în familie și asistența copiilor în situații de risc. 

13. Acord de Colaborare nr.13 din 08.07.2019 dintre SC Targus Impex 

SRL și Inspectoratul General al Poliției, vizează prevenirea comerțului ilegal cu 

tutun. 

14. Memorandum de Înțelegere nr.14/19/4-1308 din 08.08.2019 Acord 

pentru intervenția Poliției ISDS „Obiectivele Speciale 5101 și 5102”, vizează 

prevenirea faptelor ilegale cu substanțe radioactive. 

15. Acord de Colaborare nr.15 din 10.10.2019 dintre Inspectoratul General 

al Poliției și Talmazan School, vizează securitatea cibernetică. 

16. Acord de Parteneriat nr.16 din 11.10.2019 cu Asociația Obștească 

„Promo Lex”, vizează monitorizarea Reformei Poliției. 

17. Acord de Colaborare nr.17 din 17.12.2019 dintre Asociația Obștească 

Centrul de Inovare și Politici din Moldova și Inspectoratul General al Poliției, 

vizează fenomenul violenței în familie. 

18. Memorandum de Înțelegere nr.18 din 19.12.2019 între PH International 

și Inspectoratul General al Poliției cu privire la Programul de socializare juridică 

în școlile din republica Moldova, vizează prevenirea în rândul copiilor în școli. 

19. Acord de cooperate între Inspectoratul național de patrulare al IGP a 

MAI și Agenția de transplant a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova. 

20. Acord de parteneriat între Inspectoratul național de patrulare al IGP a 

MAI și Asociația Obștească Clubul Sportiv ”CARAGE 4X4”. 

De asemenea, au fost încheiate 60 acorduri de colaborare, de subdiviziunile 

teritoriale ale poliție pe diferite domenii de activitate, pentru crearea unui mediu 

sigur pentru cetățeni.  
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4. 1.4.Reorganizare

asistemului de 

menținere, 

asigurare și 

restabilire a 

ordinii publice 

1.4.3. Desconcentrarea 

activităților de menținere 

și asigurare a ordinii 

publice la nivelul 

subdiviziunilor teritoriale 

ale Poliției 

2016–2017 Cadru normativ în 

domeniul 

menținerii și 

asigurării ordinii 

publice ajustat 

Capacități sporite 

ale 

subdiviziunilor 

teritoriale de 

menținere și 

asigurare a ordinii 

publice 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La 29 martie 2019, în cadrul ședinței Consiliului operațional au fost înaintate 

propuneri de optimizare a serviciilor subordonate IGP, după cum urmează: 

- prezentarea conceptului de reorganizare a activității Serviciului izolator și 

escortă; 

- prezentarea viziunii de reorganizare a serviciilor teritoriale și regionale de 

management operațional; 

- optimizarea activității serviciilor supraveghere transport și accidente 

rutiere; 

- structură-tip a inspectoratului de poliție în perspectivă descentralizării 

structurilor de patrulare și reacționare operativă. 

Urmare aprobării HG nr. 547 din 12.11.2019 cu privire la organizarea și 

funcționarea IGP, a fost realizat calculul unităților de personal necesar a fi 

transmis Serviciilor patrulare din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP, care 

să contribuie la reducerea timpului de reacționare la apelurile de urgență și 

asigurarea prezenței și mobilității forțelor Poliției în teritoriul deservit pentru 

menținerea și asigurarea ordini publice. 

1.4.4. Perfecționarea 

cadrului legal privind 

organizarea 

întrunirilor publice 

Semestrul 

II, 2016– 

semestrul 

I, 2017 

Cadru legal 

de ajustare 

în domeniu 

elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

În baza raportului INP nr.449 din 14.02.2018 s-a solicitat dispunerea 

examinării oportunității promovării în continuare a proiectului de lege, or 

stoparea proiectului din motive că unele obiecții ce țin de acordul autorităților 

de resort și procedura instalării construcțiilor auxiliare, ceea ce în consecință 

afectează conceptual proiectul de lege.  Anterior în cadrul ședinței organizată de 

Ministerul Justiției, s-a reiterat poziția susținută anterior prin avizul nr.03/9836 

din 15.18.2016, nefiind oportună și întemeiată promovarea în continuare a 

acestuia. 

1.4.6. Elaborarea 

procedurilor operaționale 

standard privind 

reglementarea tacticii de 

intervenție 

2017–2018 Proceduri 

operaționale 

elaborate și 

aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției, 

Departamentu

l Trupelor de 

Carabinieri, 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

În anul 2019 au fost aprobate 8 proceduri standard de operare pe segmentul 

tacticii de intervenție: 

-”Dezvoltarea competențelor profesionale ale Poliției prin utilizarea 

studiului de caz”( Ordinul INP nr. 48 din 06.02.2019); 

- Documentarea accidentelor din traficul rutier, soldate cu deteriorarea 

bunurilor materiale ori cu cauzarea de vătămări corporale ușoare (Ordinul IGP 

nr.99 din 18.03.2019); 

- Mecanismul de asigurare a asistenței medicale persoanelor reținute și aflate 

în detenție provizorie (Ordinul IGP nr. 444 din 15 noiembrie 2019); 

- Asigurarea dreptului la interpret sau traducător în timpul reținerii, pazei, 

escortării și transportării persoanelor reținute/deținute (Ord. MAI nr.797 din 

10.12.2019); 

- Reacționarea primară a echipelor de intervenție ale Poliției la apelurile de 

urgență (Ordinul IGP nr. 483 din 11.12.2019); 



6 

Afacerilor 

Interne) 

- Investigarea pornografiei infantile (Ordinul IGP nr. 458 din 26.11.2019); 

- Evidența cazurilor de influență necorespunzătoare exercitată asupra 

angajaților Poliției (Ordinul IGP nr.235 din 12.07.2019); 

- Asigurarea dreptului la interpret sau traducător în timpul reținerii, pazei, 

escortării și transportării persoanelor reținute/deținute. 

1.4.7. Crearea condițiilor 

adecvate pentru instruirea 

continuă a efectivului 

unităților specializate în 

menținerea ordinii publice 

2017–2020 Infrastructură 

dezvoltată 

Condiții adecvate 

pentru instruirea 

continuă create   

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției, 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne) 

În vederea asigurării realizării criteriului de performanță indicat în Matricea 

de politici privind implementarea Suportului bugetar pentru reforma Poliției 

2017-2020, în perioada 12.08.2019-06.12.2019,  IGP a delegat 56 de subofițeri 

angajați din sursa externă la cursul de formare inițială desfășurate în cadrul 

CIPAL al MAI. 

De asemenea, au fost organizate 6 cursuri: 

1) 02.2019-22.02.2019 - Curs de instruire privind tactica de intervenție și 

pătrunderea în încăpere; tactica de intervenție privind modalitatea de stopare și 

de verificare a unei unități de transport, organizat pentru serviciile de reacționare 

operativă din cadrul INP, DP mun. Chișinău și IP a mun. Bălți. Exerciții. 

2) 04-07.03.2019 Curs de perfecționare / specializare cu tematica 

,,Activitatea de menținere a ordinii și securității publice”, ,,Intervenția 

profesională în procesul de asigurare a siguranței circulației rutiere” 

3) 12-21.02.2019 - Exerciții privind modul de aplicare a mijloacelor speciale, 

organizate în cadrul CSC „Dinamo”, cu participarea angajaților Brigăzii de 

patrulare a INP a MAI; 

4) 21-23.02.2019 - Instruiri privind modul de aplicare a mijloacelor speciale 

5) Curs de perfecționare/specializare cu tematica ,,Intervenția profesională” 

6) Curs de perfecționare/specializare în domeniul Activității de ordine 

publică, organizat în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare”, în perioada 

23.09.2019-27.09.2019, la care au participat 26 de angajați ai Secțiilor securitate 

publică din cadrul Subdiviziunilor IGP.  (Femei-5, Bărbați -21 ) 

Au  instruiți 598 angajați, (Femei -42; Bărbați – 556) 

*** 

La 1 noiembrie 2019, pe teritoriul blocului de studii al Academiei ”Ștefan 

cel Mare”, au fost date în exploatare 3 obiective pentru dezvoltarea modului 

sănătos de viață al efectivului MAI. Astfel, a fost edificat un teren de fotbal în 

are liber, construit în limitele standardelor recunoscute, prin utilizarea 

tehnologiilor moderne și a materialelor de calitate. La fel, a fost amenajat și 

teritoriul adiacent terenului de fotbal cu proiectarea pistei de alergări, reabilitarea 

parcului și a căilor de acces. De asemenea, a fost renovată sala sportivă în 

complex cu 2 vestiare cu câte un bloc sanitar, fiecare. Totodată a fost reparată și 
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reconstruită o bucătărie-sufragerie, dotată cu mobilier și tehnică electrocasnică 

modernă.  

În cadrul Academiei Ștefan cel Mare a fost efectuată reparația capitală și 

amenajate 2 săli de torent pentru ciclul I de studii (licență) cu capacitatea de 240 

locuri. 

*** 

Inspectoratul General de Carabinieri a elaborat: 

- Ordinul IGC nr. 47 din 22.02.2019 Programul de instruire a militarilor 

în termen pentru numirea la funcțiile de comandanți inferiori. 

- Ordinul IGC nr. 273 din 04.11.2019 Programul de pregătire inițială a 

militarilor încorporați în serviciul militar în termen în cadrul IGC al MAI.  

De asemenea, s-au efectuat lucrări de montare a sistemului de ventilare în 

unele încăperi ale unității militare 1006 a IGC (Centrul de instruire a IGC). 

1.4.8. Consolidarea 

capacităților de 

intervenție prin dotarea cu 

echipament și tehnică 

specială a subdiviziunilor 

Poliției responsabile de 

menținerea și asigurarea 

ordinii publice  

2017–2020 Raport de 

evaluare a 

necesităților 

elaborat 

Echipament și 

tehnică specială 

achiziționate  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

Pe parcursul anului 2019, inclusiv în contextul Suportului Bugetar pentru 

reforma Poliției, au fost achiziționate: 

1) reutilate 25 u/t, au fost instalate girofaruri, realizate servicii de reutilare a 

habitaclului, precum și de aplicare a schemei coloro-grafice. 

2) Mijloace speciale: 

- Spray lacrimogen 200 ml (Police)  

- Spray lacrimogen 400 ml (Police)  

- Grenade lacrimogene 48mm           

- Grenade fumigene 48mm     

- Grenade audiovizuale 48mm          

- Grenade audio gaze 48mm     

- Cătușe de unică folosință      

- Baston electroșoc (Lanternă)          

- Pistol electroșoc (Taser)     

- Cartușe de rezervă p/u TASER       

Inspectoratul General de Carabinieri a achiziționat: 

- 10 girofaruri pentru dotarea automobilelor de serviciu în scopul îndeplinirii 

misiunilor de patrulare și menținere a ordinii publice.  

- Echipament și piese de schimb pentru acesta în standard TETRA (100 - 

acumulatoare pentru stații radio, 100 - antene stații radio, 8 seturi - terminale 

portabile, 2 - unități de încărcare multiple, 9 seturi de acumulatoare de rezervă). 

- Muniții pentru armamentul din dotare necesare activității IGC. 

5. 1.5.Consolidarea 

capacităților 

Poliției în 

1.5.1. Dezvoltarea 

capacităților de prevenire 

a accidentelor rutiere 

2017–2018 Capacități de 

prevenire a 

accidentelor 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

1. curs de instruire „Managementul documentării și investigării 

accidentelor rutiere”, mun.Chișinău, (18.02-22.02.2019) cu participarea a 4 

angajați ai CTCEJ; 
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domeniul 

securității 

rutiere 

rutiere 

îmbunătățite  

(Inspectoratul 

General al 

Poliției), 

Ministerul 

Transporturilo

r și 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2. curs de instruire „Managementul documentării și investigării 

accidentelor rutiere”, mun.Chișinău, (24.06-28.06.2019) cu participarea a 4 

angajați ai CTCEJ; 

3. seminare de instruire teoretice și practice în domeniul ,,Documentării 

accidentelor rutiere” pentru reprezentanții subdiviziunilor IGP, implicați la 

cercetare acestor fapte (10.04.2019-23.05.2019), fiind instruiți - 896 pers, de 

către 3 angajați CTCEJ în calitate de formatori; 
4. curs de instruire „Managementul documentării și investigării 

accidentelor rutiere” (14-16.02.2019); 
5. curs de instruire ,,Activitatea de menținere a ordinii și securității publice 

(Patrulare  rutieră)”, în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” (04-07.03.2019); 
6. curs de instruire „Consolidarea capacităților Poliției RM și susținerea 

îmbunătățirii culturii traficului rutier” (11-14.03.2019);  
7. sesiunea de pregătire și ulterioară desfășurare a exercițiului practic de 

simulare a escortării VIP cu angajații INP și SPPS în comun cu delegația 
Republicii Estoniene (01-04.04.2019); 

8. seminarul de instruire cu angajații INP în domeniul escortării coloanelor 
oficiale (22-24.04.2019); 

9. curs de perfecționare/specializare, Documentarea accidentelor rutiere și 
acordarea primului ajutor medical”; 

10. curs de instruire ”Investigarea accidentelor rutiere” (19.06.2019); 
11. curs de instruire ”Securitatea circulației rutiere” (03-07.05.2019); 
12. atelierul de lucru ”Siguranța traficului rutier”, pentru 16 angajați din 

cadrul INP al IGP (23-26.09.201; 
13. cursul de perfecționare/specializare ,,Documentarea accidentelor rutiere 

și primul ajutor medical”, organizat în cadrul Academiei Ștefan cel Mare, 30 de 
angajați ai poliției au fost instruiți la subiectul ,,Asigurarea traficului rutier, 
inclusiv în domeniul pregătirii vizitelor/escortelor și opririi în siguranță a 
vehiculelor care prezintă risc09.09.2019-13.09.2019 în cadrul. 

*** 
La 18.03.2019 a fost aprobată procedura privind  documentarea accidentelor 

din traficul rutier, soldate cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de 

vătămări corporale ușoare. 

1.5.2. Îmbunătățirea 

calității documentării 

accidentelor rutiere 

soldate cu victime 

2017–2020 Date statistice 

privind calitatea 

documentării 

accidentelor 

rutiere în 

dinamică pozitivă 

Echipament 

procurat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Potrivit informației din Sistemul informațional automatizat ”Registru 

accidente rutiere” (în continuare SIA RAR), în 2019 s-au înregistrat 2563 

accidente în traficul rutier, în care 269 persoane au decedat, iar altele 2992 au 

fost traumatizate. Confruntând datele cu aceeași perioadă a anului precedent, se 

atestă o descreștere la toate compartimentele: cu 1,95% a numărului de accidente 

înregistrate, cu 1,82 % a numărului persoanelor decedate, cu 4,19% a numărului 

persoanelor traumate. 
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Produsul de analiză tactică pe domeniul siguranței rutiere pentru perioada 12 

luni ale anului 2019 a fost plasat pe pagina web oficială a Poliției 

http://www.politia.md/sites/default/files/situatia_accidentara_12_luni_2019.pd

f. 

Rapoarte privind situația accidentelor rutiere, trimestrial sunt întocmite și 

publicate pe site-ul http://politia.md/transparență/rapoarteșievaluări 

1.5.3. Elaborarea și 

implementarea unui 

concept privind 

constatarea amiabilă a 

accidentelor rutiere ce nu 

au produs victime  

 

Semestrul II, 

2017 

Concept elaborat, 

aprobat și 

implementat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Hotărîrea Nr. 37/14 Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) din 

19.08.2019 au fost aprobate procedurile aferente constatării amiabile de 

accident. 

Prin această hotărâre a fost aprobată forma și conținutul Formularului 

„Constatare amiabilă de accident” și Normele privind utilizarea formularului. 

Potrivit procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul, la 

avarierea sau distrugerea de bunuri, cuantumul maxim stabilit pentru 

despăgubire constituie 10.000 lei, ce se consideră daună  nesemnificativă. 

1.5.5. Sporirea mobilității 

echipelor de prevenire și 

combatere a 

evenimentelor rutiere 

2018–2019 Echipament 

necesar 

achiziționat 

Capacități 

consolidate  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La finele anului 2019, au fost achiziționate 6 unități de transport destinate 

pentru Serviciul documentare accidente rutiere din cadrul Direcției de Poliție a 

municipiului Chișinău. Acestea urmează să substituie unitățile de transport 

defecte, pentru a spori mobilitatea echipelor în procesul de documentării 

accidentelor rutiere. 

1.5.6. Îmbunătățirea 

managementului 

documentării accidentelor 

rutiere prin utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale  

2018–2020 Management al 

documentării 

accidentelor 

rutiere asigurat 

prin intermediul 

utilizării 

tehnologiilor 

informaționale 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În cadrul activităților de aplicare a legii pe parcursul anului 2019, de către 

efectivul INP, au fost constatate 198 259 contravenții, fiind aplicate 189 567 

amenzi în valoare de 142 168 660 lei și 548 055 puncte de penalizare ca 

sancțiune complimentară, fiind achitate 166 350 în valoare de 62 257 835 lei, 

inclusiv 109 102 cazuri de depășire a vitezei stabilite, 3788 cazuri de trecere a 

intersecției la semnalul de interzicere al semaforului, 5331 cazuri de neutilizare 

a centurii de siguranță și scăunelului pentru copii, precum și 2054 contravenții 

comise de pietoni și alte categorii de participanți la trafic. Pentru comiterea 

contravențiilor grave, prin decizia instanței de judecată au fost private de dreptul 

de a conduce vehicule 247 persoane. 

Totodată, urmare realizării Raportului misiunii de follow-up asupra 

implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.12 din 5 aprilie 2017 privind Raportul auditului „Managementul 

sistemelor de supraveghere a traficului rutier”, aprobat prin hotărârea nr. 56 din 

24.10.2019, de către instituția supremă de audit au fost formulate 18 

recomandări, dintre care pentru MAI – 5, pentru IGP – 3, MAI și MF – 1, STI – 

6.  

http://www.politia.md/sites/default/files/situatia_accidentara_12_luni_2019.pdf
http://www.politia.md/sites/default/files/situatia_accidentara_12_luni_2019.pdf
http://politia.md/
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 Totodată, la nivel național, s-a intervenit în 5 332 situații (+3,29%, a.p. 5 

162) în care conducătorii de vehicule au fost depistați sub influenta băuturilor 

alcoolice. Din ele, 4 013 (-1,76%, a.p. 4 085) cazuri au fost calificate ca 

infracțiuni și 1 319 (+22,47% a.p. 1 077) - documentate ca contravenții.  

Coraportul cauzelor contravenționale din totalul cazurilor confirmate de 

conducere a vehiculelor de către persoane aflate în stare de ebrietate alcoolică 

este de 24,74%, iar a cauzelor penale – de 75,26%. 

Urmare măsurilor întreprinse, din cele 4 013 cauze penale pornite de către 

organele de urmărire penală pe faptul conducerii vehiculelor în stare de ebrietate 

cu grad avansat sau în stare de ebrietate narcotică (art. 2641 CP), 3 712 (ceea ce 

constituie 92,5%, din numărul total de cauze penele pornite) au fost finisate și 

remise spre examinare procurorului, urmărirea penală fiind finisată pe 3 223 

cazuri, cu adoptarea următoarelor decizii: 

- expediate în judecată – 3090 cauze;  

- încetate – 12 cauze;  

- clasate – 116 cauze;  

- rămase în procedură – Procuratura: 489 cauze. 

Totodată în procedura OUP, au rămas 301 cauze. 

Studierea deciziilor aplicate pe marginea cauzelor contravenționale finisate, 

inițiate de către agenții constatatori denotă că, din 1 319 cauze contravenționale 

inițiate, pe 640 (ceea ce constituie 48,52% din numărul total de cauze 

contravenționale) procedura a fost finisată și remise spre examinare în instanța 

de judecată, pe alte 605 (45,87%) cauze contravenționale au fost aplicate amenzi 

(de către agenții constatatori), iar alte 74 (5,61%) cauze sunt în procedură, la 

organul de constatare. 

Din numărul de 640 cauze expediate în instanță au fost adoptate următoarele 

decizii: 

- privarea de dreptul de a conduce orice mijloc de transport – 167 cazuri; 

- amenda – 212 cazuri; 

- arest - 0 cazuri; 

- clasarea cauzei – 45 (6,68%);  

- sunt în proces de examinare - 216 cauze. 

6. 1.6. Creșterea 

eficienței 

activității prin 

aplicarea 

conceptului de 

1.6.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii și 

capacităților logistice ale 

Poliției în vederea 

realizării atribuțiilor 

stabilite prin lege 

2017–2020 Infrastructură 

dezvoltată 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

• 10 izolatoare de detenție provizorie renovate și inaugurate;  

• 63 sectoare de poliție proiectate, dintre care 14 sectoare de poliție 

inaugurate; 

• 25 autospeciale pentru transportarea persoanelor aflate în custodia 

Poliției transmise pentru utilizare unităților teritoriale; 
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performanță 

egală a Poliției 

• 30 de autolaboratoare criminalistice mobile pentru cercetarea locului 

infracțiunii transmise pentru utilizare unităților teritoriale; 

• asigurarea cu unități de transport a sectoarelor de poliție, ofițerilor de 

urmărire penală, ofițerilor de investigații 

• Tehnică de calcul pentru serviciile de investigații și sectoarele de poliție 

• construită rețeaua de comunicații securizată în standard TETRA 

• sistemt body worn camera achizționat cu 100 echipamente de body 

camere procurate pentru Inspectoratul Național de Patrulare și Biroul de 

reacționare operativă 

• Sistem de monitorizare a flotei auto (GPS Monitoring) 

1.6.2. Elaborarea 

procedurilor operaționale 

standard privind 

activitatea Poliției 

2017–2020 Proceduri 

operaționale 

standard 

elaborate, 

aprobate și 

aplicate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La momentul actual sunt aprobate 93 proceduri standard de operare pe 

domeniile: tehnico-criminalistic, reacționare operativă (intervenția față de unele 

categorii de persoane/situații), management operațional (inclusiv, IDP), resurse 

umane, investigații, juridic, audit intern, Zona de Securitate, precum și alte 

domenii. 

1.6.4. Reorganizarea 

structurilor de suport 

operativ în cadrul 

Inspectoratului General al 

Poliției 

 

Semestrul II, 

2016 

Structuri de 

suport operativ 

reorganizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La 12 noiembrie 2019 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului Nr. 547 cu privire 

la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției. 

Prin acest document a fost aprobat: 

1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului 

General al Poliției; 

2) Structura Inspectoratului General al Poliției; 

3) Lista subdiviziunilor teritoriale ale Poliției subordonate Inspectoratului 

General al Poliției; 

4) Organigrama Inspectoratului General al Poliției. 

De asemenea a fost stabilit efectivul-limită al Inspectoratului General al 

Poliției și al subdiviziunilor specializate și teritoriale ale acestuia în număr de 

9156 de unități, inclusiv organul central de administrare 220 de unități, dintre care 

214 unități funcționari publici cu statut special și 6 unități funcționari publici. 

Totodată, în perioada de referință, la acest compartiment, au mai fost create:  

1) Secției Est în cadrul INI. 

2) Serviciile detenție și escortă în cadrul subdiviziunilor teritoriale ce 

activează conform principiului regional, prin fuzionarea Izolatorului de detenție 

provizorie și Serviciului escortă din cadrul Secției management operațional.  

4) Uniformizarea structurii dispeceratelor zonale Nord, Centru, Sud și 

Chișinău; 
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1.6.5. Regionalizarea unor 

structuri ale Poliției în 

vederea asigurării 

suportului operativ și 

administrativ al 

inspectoratelor de poliție 

 

2016–2017 Structuri 

regionale create și 

operaționale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Regionalizarea subdiviziunilor teritoriale ale IGP va fi revăzută odată cu 

aprobarea statelor de personal conform Hotărîrii Guvernului Nr. 547 din 

12.11.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al 

Poliției. Subsidiar, notificăm că pentru crearea Direcțiilor regionale, în sens 

clasic, care să asigure coordonarea unităților poliției din regiune, este necesară 

modificarea art. 15 al Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea 

Poliției și statutul polițistului. 

Prin HG nr. 980 din 10.10.2018, încăperile și teritoriul aferent amplasate în 

mun. Bălți, str. Moscova, nr.15, au fost transmise din administrarea Procuraturii 

Generale a RM în administrarea MAI (IGP) pentru Unitatea Regională de 

Investigații „Nord”. La sfârșitul lunii iunie 2019, a fost recepționat Raportul de 

expertiză privind starea tehnică a construcțiilor portante, elementelor 

constructive și posibilitatea reparației capitale, replanificării și resistematizării 

interioare a clădii, care este parte componentă a proiectului tehnic de execuție. 

Unității Regionale de Investigații „Sud”, la data de 22 martie 2019, prin 

Decizia Consiliului Municipal Cahul cu nr. 2/11(38/11)-XXV, i-a fost transmis 

în comodat încăperile cu suprafața totală de 163,4 m.p. (încăperile de parter cu 

suprafața de 131,4 m.p. și încăperile din subsol cu suprafața de 32,0 m.p.) din 

sediul amplasat pe adresa mun. Cahul. În baza Deciziei prenotate, la data de 

03.05.2019, între Primăria mun. Cahul și IGP al MAI, a fost semnat contractul 

de comodat și prestare a serviciilor comunale nr. 2. Unitatea Regională de 

Investigații „Sud” urmează a fi dotată tehnic conform rapoartelor de dotare care 

urmează a fi recepționate. Prin urmare, în primul tgrimestru al anului 2020, 

aceasta urmează a fi complet operațională. 

Conform Planului Guvernului acțiunea cu privire la crearea INSP prin 

fuziunea DGSP și INP se transferă pentru anul 2020, luna ianuarie. 

1.6.6. Ajustarea periodică 

a structurilor Poliției în 

raport cu evoluția 

standardelor europene și 

tendințele fenomenului 

infracțional 

 

2016–2019 Rapoarte analitice 

privind 

fenomenul 

infracțional 

elaborate 

Structură ajustată 

periodic  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La moment „RoyalMap” SRL definitivează produsul analitic consolidat 

privind amenințările la adresa ordinii și securității publice. Acest produs cu 

formă de cartodiagramă va include date privind perioada, numărul, locul 

producerii și statutul amenințărilor, inclusiv zonele vulnerabile, pe profil general 

și teritorial din 2 aplicații - SIA „Harta Amenințărilor” și SIA „Evenimentele 

rutiere”, recent integrată în sistem. 

*** 

Raport privind cazurile de amenințări înregistrate prin intermediul Aplicației 

„Harta Amenințărilor” în semestrul I al anului 2019. 

Raport privind cazurile de amenințări înregistrate prin intermediul Aplicației 

„Harta Amenințărilor” în trimestrul III al anului 2019 
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Raport privind starea infracționalității contra vieții și sănătății persoanei, 

comise în sfera relațiilor familiale pe parcursul a 3,6 și 9 luni 2019 

Raportul analitic privind starea infracționalității pe teritoriul RM în perioada 

semestrului I al anului 2019 

Rapoarte analitice periodice întocmite în 2019 

- 125 de rapoarte de analiză operațională întocmite pe cauze penale 

gestionate de angajații INI, DGUP, Procuratură; 

- 70 rapoarte de analiză tactică: analiza stării criminalității pe anul 2019, 

analiza infracțiunilor comise de minori, analiza cu privire la infracționalitatea 

însoțită de violență, evaluarea calității datelor introduse în BCD a STI, accidente 

rutiere  

 1.7.Consolidarea 

capacităților 

Poliției de 

participare la 

misiunile 

internaționale și 

operațiunile 

Uniunii 

Europene de 

gestionare a 

situațiilor de 

criză 

1.7.1. Elaborarea cadrului 

departamental de 

reglementare a participării 

Poliției la misiunile 

internaționale și 

operațiunile UE de 

gestionare a situațiilor de 

criză 

 

2017–2020 Cadru de 

reglementare 

departamental  

elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 332 din 18.07.2019 privind 

organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri, în cadrul 

aparatului central a fost creată Direcția cooperare și misiuni internaționale. La 

fel, se continuă procesul de negociere cu partea română privind organizarea și 

desfășurarea celui de-al doilea curs în domeniul misiunilor internaționale. 

Totodată, în contextul Grantului UE în valoare de 2 mln. Euro, care va fi 

gestionat de Arma dei carabinieri din Italia, au fost identificate tematici ce țin de 

misiunile internaționale pentru a fi prevăzute în cadrul proiectului finanțat de 

Comisia Europeană pentru reforma carabinierilor, pe perioada 2020-2021. 

În vederea realizării Ordinului MAI nr. 43 din 16 februarie 2018 cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind recrutarea, selectarea, pregătirea, 

desemnarea și participarea personalului MAI la misiuni internaționale, de către 

efectivul Direcției nou create, se planifică elaborarea Regulamentului IGC 

privind participarea carabinierilor în misiuni internaționale, precum și instruirea 

ulterioară a acestora. 

  1.7.3. Elaborarea și 

aprobarea curriculei 

de instruire a 

personalului selectat 

pentru participare la 

misiuni internaționale 

2016–2017 Curriculă 

aprobată 

Instruiri 

organizate 

și 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor  

Angajații MAI au participat la următoarele cursuri în domeniul de referință 

- curs PSAC 25-29 noiembrie, Torino, Italia - Reforma Sectorului de 

Securitate, inclusiv modulul privind participarea la misuni internaționale 2 

persoane; 

- cursul de instruire în domeniul aplicării legii și misiunilor internaționale 

pentru consolidarea capacităților „LET4CAP”, 17-23 februarie 2019, în 

Vicenza, Italia - 2 persoane; 

- curs de instruire Analiza conflictelor în domeniul Politicii de Securitate și 

Apărare Comună (PSAC)”, 31 martie-05 aprilie 2019, Yerevan, Republica 

Armenia - 1 persoana. 

OBIECTIVUL 2: 

Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea Poliției 
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8. 2.1. Eliminarea 

tuturor formelor 

de rele 

tratamente, abuz 

și discriminare 

în activitatea 

Poliției 

2.1.1. Crearea condițiilor 

pentru desfășurarea 

procedurilor în cadrul 

urmăririi penale în 

conformitate cu 

prevederile legale 

 

2017–2020 Condiții create 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În contextul proceselor de modernizare capitală demarate la obiectivul IP 

Telenești, la 28.05.2019, de către grupul de lucru pentru achiziții a fost acceptată 

solicitarea de alocare a mijloacelor financiare necesare pentru modernizarea și 

amenajarea, conform normelor minime existente, a 7 încăperi din cele 100 

prevăzute de Matricea de politici: 3 celule de tranzit, a unei camere de prezentare 

spre recunoaștere a persoanei în cadrul procesului penal, a unei camere de 

audieri și întrevederi în condiții de confidențialitate între bănuit/ învinuit cu 

apărătorul. La 30.06.2019 în baza Ordinului IGP nr.193 din 30.05.2019, a fost 

sistată activitatea IDP al IP Telenești, întru efectuarea reparației capitale pentru 

o perioadă determinată.  

În contextul proceselor de modernizare capitală demarate la obiectivul IP 

Telenești, prin intermediul sistemului electronic de achiziții a fost lansată 

procedura de contractare a lucrărilor de reparație a încăperilor necesare a fi 

utilizate în cadrul procesului penal.  

Urmează a fi renovate alte 93 spații din cadrul Unităților teritoriale ale 

Poliției cu implementare până la finele anului 2020. 

2.1.2. Îmbunătățirea 

condițiilor în locurile de 

deținere provizorie ale 

Poliției în conformitate cu 

standardele Uniunii 

Europene 

2017–2020 Raport de 

evaluare elaborat 

Condiții 

îmbunătățite 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Au fost elaborate rapoarte instituționale, de comun cu Fundația Soros-

Moldova și Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, cu privire la 

condițiile de detenție, prin care s-au propus mai multe soluții privind 

îmbunătățirea condițiilor de deținere, precum și ajustarea algoritmului de 

funcționare al IDP. 

De asemenea, au fost aprobate: 

- Procedurile standard de operare privind asigurarea dreptului la interpret sau 

traducător în timpul reținerii, pazei, escortării și transportării persoanelor 

reținute/deținute; 

- Proceduri Standard de Operare privind mecanismul de asigurare a asistenței 

medicale persoanelor reținute și aflate în detenție provizorie, care descrie 

modalitatea și condițiile de acordare a asistenței medicale persoanelor reținute și 

plasate în Izolatorul de detenție provizorie al Poliției în vederea asigurării 

respectării dreptului fundamental la sănătate, precum și lista medicamentelor 

obligatorii din punctul medical al IDP. 

Au fost date în exploatare, după renovare, 10 IDP în cadrul IP Hâncești; IP 

Orhei; IP Cimișlia; IP Ungheni; IP Căușeni; IP Edineț, IP Sîngerei,  IP Rîșcani 

și IP Cahul. 

Izolatoarele corespund Normelor minime obligatorii pentru spațiile de 

detenție din cadrul Poliției, dispunând de următoarele dotări: sisteme de 

monitorizare video, comunicare internă cu celula (de tip interfon), radioficare, 

iluminare, securitate antiincendiară, elemente de orientare destinate respectării 
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convingerilor  religioase, dar și alte condiții care garantează respectarea 

drepturilor, securității și siguranței persoanelor private de libertate pe perioada 

aflării în detenție. 

Au fost transmise cu titlu gratuit – 44 detectoare portabile de metale de înaltă 

performanță: DP mun. Chișinău – 8; IP Cahul – 3; P Căușeni – 3; IP Cimișlia – 

2;  IP Edineț - 2; IP Hâncești – 3; IP Orhei – 2; IP Rîșcani – 2; IP Sîngerei – 2; 

IP Ungheni – 3; IP Anenii Noi – 2; IP Comrat – 3; IP Strășeni – 1; IP Fălești – 

2; IP  Soroca – 2; IP Rezina – 1; IP Bălți – 3; IP Briceni – 1; IP Criuleni – 2. 

Pentru gestionarea eficientă a cazurilor de detenție, pregătirea dosarelor, 

pentru deținuți, până la punerea în aplicare a soluției informatice de gestionare 

a cazurilor persoanelor reținute, la finele anului 2018 au fost achiziționate 

imprimante multifuncționale pentru 11 IDP și au fost repartizate în anul 2019. 

2.1.3. Îmbunătățirea 

condițiilor de transportare 

a persoanelor 

reținute/arestate în 

procesul urmăririi penale 

2018–2020 Unități de 

transport și 

echipament 

necesar 

achiziționat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

S-a reușit finalizarea procesului demarat începând cu anii precedenți, de 

achiziționare și reutilare, conform normelor aprobate, a 25 unități de transport 

pentru transportarea deținuților. 

Aceste autospeciale au fost transmise unităților teritoriale ale poliției în 

cadrul a 2 evenimente festive din 12.02.2018 și 15.01.2019.  

Toate autospecialele sunt dotate cu sisteme moderne de monitorizare video, 

climatizare, ventilare, iluminare artificială adaptate la suprafața boxelor, 

centuri de siguranță, etc, pentru a asigura respectarea garanțiilor persoanelor 

private de libertate în procesul transportării acestora. 

Prin reînnoirea parcului de autospeciale, au fost îmbunătățite substanțial 

condițiile de transportare a deținuților, cu asigurarea securității și siguranței 

acestora, cât și  îmbunătățite condițiile de muncă pentru polițiștii implicați în 

misiuni de escortare. 

În contextul implementării platformei GPS monitoring al MAI, destinat 

exclusiv flotei auto a subdiviziunilor MAI, au fost instalate echipamente de 

monitorizare, GPS Tracker, la toate autospecialele poliției.  

În acest context, soluția existentă permite monitorizarea de către dispeceri, 

în regim real, a locului aflării și direcției de deplasare a autospecialelor. 

2.1.4. Asigurarea 

respectării standardelor 

internaționale în domeniul 

drepturilor omului în 

efectuarea reținerii și altor 

măsuri operative 

2017–2020 Numărul 

plângerilor 

referitoare la 

acțiunile de abuz 

din partea 

polițiștilor în 

descreștere cu 

20% până în 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada a 12 luni 2019 în privința angajaților Poliției au fost pornite 16 

cauze penale pentru tortură, tratamentul inuman sau degradant (2018-33) și 19 

cazuri penale pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu (2018-14). 

Pe parcursul anului 2018 în baza art.166/1 din Codul penal de către instanțele 

de fond au fost pronunțate 17 sentințe în privința la 25 persoane, inclusiv: 

sentințe de condamnare – 8 în privința la 12 persoane (inclusiv 7 polițiști): - 

închisoare cu executare - 3 sentințe în privința la 6 persoane (2 dintre care 

polițiști), - închisoare cu suspendarea executării pedepsei – 3 sentințe în privința 
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la 4 persoane (toți polițiști), - amendă – 2 sentințe în privința la 2 persoane (un 

polițist și un pedagog). sentințe de încetare – 4 în privința la 5 persoane (toți 

polițiști): sentințe de achitare – 5 în privința la 8 persoane (toți polițiști). 

Analiza statistică, cu date dezagregate, pentru anul 2019 va fi disponibilă 

după finalizarea raportului subdiviziunii specializate din cadrul Procuraturii 

Generale. 

2.1.5. Stabilirea unui 

parteneriat între 

Inspectoratul General al 

Poliției și reprezentanții 

societății civile în scopul 

monitorizării și evaluării 

cazurilor de rele 

tratamente, abuz și 

discriminare în activitatea 

Poliției 

2016–2018 Parteneriat stabilit  

Numărul de 

rapoarte de 

evaluare elaborate 

și publicate 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În temeiul realizării Planului comun de acțiuni privind implementarea 

proiectului ,,Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal”, 

(conform Acordului de colaborare semnat între MAI, IGP și Fundația Soros-

Moldova la 24.03.2016), precum și în vederea asigurării respectării drepturilor și 

libertăților persoanei reținute în custodia poliției, și excluderii unor eventuale 

ilegalități din partea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul poliției,  a 

fost emis Ordinul IGP nr.47 din 06.02.2019, cu privire la desfășurarea unor 

activități în cadrul Inspectoratului General al Poliției, pentru îmbunătățirea 

respectării drepturilor și garanțiilor persoanelor reținute și deținute în custodia 

poliției, în baza căruia a fost pusă în aplicarea Scrisoarea de drepturi, care va fi 

înmânată persoanei deținute și/sau reținute în custodia poliției de către 

reprezentanții organelor de constatare și subdiviziunilor de urmărire penală ale 

IGP.   

Totodată, în baza ordinului IGP nr. 226 din 27.06.2019 ”Cu privire la 

desfășurarea unor activități în cadrul IGP pentru îmbunătățirea respectării 

drepturilor și garanțiilor persoanelor reținute și deținute în custodia Poliției” au 

fost transmise cu titlul gratuit panouri informative ”Prevenirea torturii”, 

subdiviziunilor subordonate IGP (30 panouri). 

În baza Acordului de parteneriat semnat între IGP și IDOM, de către 

reprezentanții Secției detenție și escortă și reprezentanții Institutului pentru 

drepturile omului, au fost realizate 7 vizite de monitorizare a IDP: IDP Drochia, 

Soroca, Edineț, Sîngerei, Rîșcani, Rezina, Șoldănești, Căușeni, Hâncești, 

Ungheni, obiecțiile și recomandările fiind prezentate IGP și subdiviziunilor aflate 

în subordine, prin intermediul rapoartelor de monitorizare elaborate în acest sens. 

În contextul promovării faptelor bune care produc schimbări în viața 

oamenilor, indiferent de situația în care aceștia se află, la inițiativa angajaților 

Secției detenție și escortă, de comun acord cu IDOM și cu susținerea Parohului 

Bisericii din Ghidighici, preotul Maxian  Melinti, s-a organizat la 25.04.2019 

Campania susnumită întru sprijinirea persoanelor aflate în custodia Poliției, în 

cadrul căreia fiecare reținut, deținut sau arestat preventiv plasate în Izolatoarele 

de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP au beneficiat 

de câte un coș cu produse tradiționale. 
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Totodată, in scopul evaluării modului de organizare a activităților de serviciu 

in cadrul izolatoarelor de detenție provizorie gestionate de către Inspectoratul 

General aI Poliției, verificarea procesului de executare a serviciului de către 

angajații antrenați la paza, supravegherea și escortarea persoanelor reținute și 

arestate deținute în izolatoarele de detenție provizorie, precum și pentru 

aprecierea abilităților teoretice și practice de exercitare in siguranță a atribuțiilor 

funcționale la locul de muncă, în temeiul prevederilor pct. 9 subpct. 11) din 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor 

Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 69312017, a fost emis Ordinul 

MAI nr. 333 din 04.06.2019 ,,cu privire la evaluarea modului de organizare și 

executare a activității de serviciu în cadrul izolatoarelor de detenție provizorie 

gestionate de către Inspectoratul General al Poliției”, in perioada 06 - 11.06.2019, 

de comun acord cu angajații SDOI și SPIA a MAI. 

La 02.09.2019 a fost semnat Acordul de Parteneriat cu nr. 2056 între SPJ al 

IGP și IDOM, întru colaborarea în baza avantajului reciproc, interesului societății 

și respectării Drepturilor Omului ale persoanelor aflate în custodia Poliției la 

fazele de interacțiune a justiției, prin activități ce vor asigura suportul instituțional 

pentru activitățile propuse și convenite inițial. 

În  contextul Acordului de parteneriat între IGP și IDOM din 06 octombrie 

2016, și grație suportului financiar oferit de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare 

și Cooperare Internațională (Sida), precum și întru consolidarea în acest sens a 

eforturilor comune pentru depășirea cauzelor și condițiilor care generează situații 

de tortură și rele tratamente în IDP, axate în special pe prevenirea cazurilor vizate 

și a drepturilor persoanelor aflate în custodia poliției, în perioadele 29-30 

noiembrie 2018; 03-04 aprilie 2019; 23-24 mai 2019, de către IDOM au fost 

organizate trei seminare cu tematica ,, Abilitatea capacităților angajaților poliției 

în vederea prevenirii torturii, reducerea relelor tratamente, abuzului și 

discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției”, unde au fost instruiți 

75 de angajați ai subdiviziunilor IGP. 

În baza Dispoziției IGP nr. 562 din 04.11.2019, a fost desfășurat curs de 

instruire cu tematica „Protecția juridică a drepturilor omului”, organizat în cadrul 

DDPM al Academiei MAI „Ștefan cel Mare”, în perioada 11.11.2019-

13.11.2019, cu participarea a 21 de angajați ai Poliției. 

La fel la 04.11.2019, în adresa SPJ a fost expediat un demers cu referire la 

comunicarea de către aceștia dacă au parvenit sau nu careva plângeri privind 

numărul de încălcări ale garanțiilor legale fundamentale admise de polițiști față 

de deținuți, aplicate sancțiuni disciplinare,  elaborate careva rapoarte privind 
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respectarea standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului cât și dacă 

au fost  implementate careva recomandări. 

Implementarea recomandărilor: 

- Demersul Oficiului Avocatului Poporului către IP Stefan Vodă al IGP la 

06.08.2019 privind implementarea recomandărilor în vederea ameliorării 

comportamentului față de persoanele private de libertate, a îmbunătățirii 

condițiilor de detenție și a prevenirii torturii (deținerea pe un termen ce depășește 

72 ore), urmare vizitei de monitorizare de către membrii Secției Prevenire a 

Torturii la 25.07.2019. Recomandările înaintate au fost implementare parțial, din 

cauza uneori a necorespunderii datelor de identitate a deținutului sau din motivul 

lipsei acestora; 

- Demersul Oficiului Avocatului Poporului către IP Nisporeni al IGP la 

07.06.2019, prin care se solicită implementarea recomandărilor înaintate cu 

privire la activitatea Izolatorului de detenție provizorie al IP Nisporeni din 

subordinea IGP, invocându-se necesitatea sistării activității în termeni urgenți, 

urmare vizitei preventive a membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii la 

20.03.2019. Recomandările înaintate au fost implementate parțial, din cauza 

amplasării Izolatorului de detenție provizorie al IP Nisporeni la demisolul clădirii 

și nealocarea mijloacelor financiare pentru renovare. Ulterior, odată cu 

regionalizarea SDE din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP, activitatea 

izolatorului de detenție provizorie al IP Nisporeni va fi sistată, iar persoanele 

reținute în cadrul procesului penal și/sau contravențional, vor fi plasate în 

Izolatorul de detenție provizorie al IP Ungheni. 

- Demersul Oficiului Avocatului Poporului către IGP la 01.03.2019 și 

01.04.2019, prin care se solicită implementarea recomandărilor înaintate cu 

privire la activitatea Izolatorului de detenție provizorie al IP Călărași din 

subordinea IGP, urmare vizitei preventive a membrilor Consiliului pentru 

prevenirea torturii la 06.02.2019. Recomandările înaintate au fost implementate 

parțial, iar restul nu au putut fi realizate din cauza amplasării Izolatorului de 

detenție provizorie al IP Călărași la subsolul clădirii, fapt care duce la condiții de 

detenție nefavorabile (umiditate sporită). Urmare, odată cu regionalizarea SDE 

din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP, activitatea izolatorului de detenție 

provizorie al IP Călărași va fi sistată, iar persoanele reținute în cadrul procesului 

penal și/sau contravențional, vor fi plasate în Izolatorul de detenție provizorie al 

DP mun. Chișinău.  

- Demersul Oficiului Avocatului Poporului către IGP la 22.01.2019, prin care 

se solicită implementarea recomandărilor înaintate cu privire la activitatea 

Izolatorului de detenție provizorie al IP Bender din subordinea IGP, urmare 
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vizitei preventive a membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii la 

25.10.2018. Recomandările înaintate au fost implementate prin emiterea Ordinul 

IGP nr.84 din 22.02.2019 privind sistarea activității Izolatorului de detenție 

provizorie al Inspectoratului de poliție Bender. 

OBIECTIVUL 3: 

Consolidarea capacităților de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de 

gen, drogurilor și contrabandei de armament, falsificarea și spălarea banilor 

10. 3.1. Dezvoltarea 

capacităților 

structurilor 

responsabile de 

combaterea 

criminalității 

organizate și 

transfrontaliere 

3.1.1. Achiziționarea de 

echipament și tehnică 

specială pentru 

investigarea calitativă a 

tuturor categoriilor de 

infracțiuni 

2017–2019 Echipament 

achiziționat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În decursul lunii noiembrie 2019, pentru realizarea calitativă a investigațiilor 

demarate, au fost livrate 90 de telefoane (de tip smartphone) si 20 powerbank-uri. 

3.1.2. Implementarea 

măsurilor necesare pentru 

acreditarea 

subdiviziunilor tehnico-

criminalistice conform 

standardelor 

internaționale în domeniu 

 

2016–2017 Laboratoare 

acreditate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Planuri de validare a metodelor, elaborate și aprobate, suplimentar fiind 

realizate următoarele măsuri:  

- selectarea literaturii de specialitate; au fost actualizate procedurile tehnice 

și instrucțiunile de lucru: Examinare de portret (CPT 2.3-01), 

- identificarea drogurilor din clasa amfetaminelor prin metoda GSMS (CPT 

6.1-09); 

- desemnarea persoanelor responsabile de validare; 

Se află în derulare procesul de validare a metodelor (experimente, teste de 

control, examinări prin GSMS). 

Ținând cont de faptul că CTCEJ planifică extinderea domeniilor de acreditare 

(examinarea de portret, examinarea drogurilor prin metoda GS/MS), volumul 

major al activităților privind tranziția la noua versiune a standardului ISO 

17025:2018, inclusiv necesitatea de participare la PT/ILC pentru domeniul 

examinării drogurilor (luna decembrie 2019),  a fost solicitată la MOLDAC, 

modificarea perioadei de evaluare de supraveghere, care a fost planificată pentru 

septembrie 2019 (solicitarea 34/12-1014 din 06.08.2019).  Solicitarea a fost 

acceptată pentru perioada decembrie 2019-ianuarie 2020 (scrisoare nr. 24/477-

DEI12 din 08.08.2019).  

Pentru extinderea domeniilor de acreditarea au fost realizate toate acțiunile 

preconizate în planurile de validare a metodelor: 

Examinarea de portret: 

• Planul de validare a metodei de examinare aplicată la Examinarea de 

portret CPT 2.3-01(3)(înregistrat cu nr. 34/12/-55-353 din 13.04.2019); 

• Raportul de validare a Examinarea de portret CPT 2.3-01(3)(înregistrat 

cu nr. 34/12-55-411 din 18.06.2019); 
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• Desfășurarea testului inter laborator  

Identificarea substanțelor din clasa amfetaminelor prin metoda GC/MS: 

• Planul de validare a metodei CPT 6.1-09(2) Identificarea substanțelor 

din clasa amfetaminelor prin metoda GC/MS (înregistrat cu nr. 34/12/-55-355 

din 13.04.2019); 

• Raportul de validare a CPT 6.1-09(2) Identificarea substanțelor din clasa 

amfetaminelor prin metoda GC/MS (înregistrat cu nr. 34/12-55-511 din 

10.10.2019). 

• Participarea la testul de competența inter laborator PT/ILC, runda 1 

(UNODC, ICE 2019/1) și runda 2 (UNODC, ICE 2019/2).  Rezultatele au fost 

transmise organizatorilor (V. Nichifor - DE 34/12/1-C-2726 din 01.07.2019; M. 

Capcelea - 32/12/2-C-1168 din 08.11.2019) evaluate ca pozitive. 

3.1.3. Consolidarea 

capacităților 

subdiviziunilor tehnico-

criminalistice și de 

investigații la nivel 

regional 

 

2018–2020 Condiții de 

activitate create în 

conformitate cu 

standardele UE 

Capacități 

consolidate 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

Recepționarea laboratorului mobil de model ,,Ford Tranzit”, cu echipament 

pentru cercetarea la fața locului cu materiale CBRN și înmatricularea acestuia la 

06.02.2019. 

Instruirea a 3 experți pe segmentul utilizării echipamentului mobil CBRN 

recepționat, desfășurat în perioada 21.01.-25.01.2019 

Suplimentar, echipament de protecție de clasa A, B și C – 6 complete; truse 

criminalistice pentru cercetarea locului faptei la CBRN – 6 truse, containere de 

evacuare a substanțelor CBRN – 4 din plastic și 1 din plumb, sisteme de 

alimentare cu aer oxigenat – 6, măști de protecție - 6 

Totodată, au fost achiziționate truse criminalistice pentru necesitățile poliției 

de colectare a urmelor la locul infracțiunii. 

3.1.5. Perfecționarea 

aplicației privind registrul 

electronic de evidență a 

armelor 

 

2017–2018 Program 

specializat 

procurat și 

instalat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

La 26.12.2018 a fost înaintat raport către Grupul de lucru pentru achiziții a 

IGP pentru a iniția procedura de selectarea și achiziționare a serviciilor 

contractării unei Companii IT pentru elaborarea softului SIA „Registrul de stat 

al armelor” în baza Caietului de sarcini elaborat pentru proiectarea SIA 

„Registrul de stat al armelor” (software), precum și coordonarea procesului de 

implementarea acestuia. 

Astfel, la 20.02.2019 de către IGP a fost publicat pe situl e-licitație în  

obiectivul achiziție (https://e-licitatie.md/public/acquisition-iew/3400): servicii 

de elaborare a Sistemului informațional automatizat ,,Registrul de stat al 

armelor” termenul de depunere a ofertelor și de desfășurare a procedurii de 

achiziție publică este 10.04.2019 ora 13:00. 

La 13.04.2019 Grupul de lucru pentru achiziții al IGP, a înaintat Direcției 

generale securitate publică a IGP,  spre examinare demersul înregistrat cu nr. 

34/9-538 din 13.04.2019, în care au solicitat evaluarea tehnică a ofertelor 

operatorilor economici ,,Alfasoft” SRL și ,,BASS Systems” SRL  care au 
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înaintat candidatura  pentru licitația publică ocds-b3wdp1-MD-1550671029990 

privind achiziționarea serviciilor de elaborare Sistemului Informațional 

automatizat „Registrul de Stat al Armelor” (software)” . 

Astfel, urmare studierii ofertelor operatorilor economici ,,Alfasoft” SRL și 

,,BASS Systems” SRL pentru procedura prenotată, la data de  28.05.2019, 

grupului de lucru pentru achiziții a IGP, a fost  prezentată  nota-raport de 

evaluare și evaluarea tehnică a ofertelor, efectuată de către grupul de lucru tehnic 

al Serviciului tehnologii informaționale al MAI, avizată pozitiv de către 

reprezentanții Grupului de lucru instituit  prin Ordinul MAI nr. 351  din 

15.11.2018 , ,,Cu privire la constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării 

caietului de sarcini pentru proiectarea Sistemului informațional automatizat 

„Registrul de stat al armelor” (software).  

La 26.06.2019 în baza deciziei adoptate de către Grupul de lucru pentru 

achiziții a IGP câștigător a ofertei pentru procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-

1550671029990 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a sistemului 

informațional automatizat ,,Registrul de stat al armelor”, a fost desemnat 

operatorul economic ,,Alfasoft" SRL.  

La 14.08.2019 de către Inspectoratul General al Poliție a fost semnat 

contractul de achiziție a serviciilor cu operatorul economic ,,Alfasoft" SRL, care 

la 19.08.2019 a fost înregistrat la Trezorerie. 

În prezent este demarat și se desfășoară procesul de elaborare a Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” de către operatorul 

economic ,,Alfasoft" SRL, iar angajații Direcției generale securitate publică a 

IGP acordă acestuia asistență și suport de specialitate la necesitate pentru 

realizarea acestui obiectiv în termen de 8 luni, conform contractului. 

La 13 noiembrie 2019, a avut loc ședința Grupului de lucru în vederea 

elaborării caietului de sarcini pentru proiectarea Sistemului informațional 

automatizat „Registrul de stat al armelor” (software) și coordonării procesului 

de implementare a acestuia”, a inițiat elaborarea softului Sistemului 

informațional automatizat SIA „Registrul de stat al armelor” (software)” cu 

operatorul economic ,,Alfasoft" SRL, în vederea examinării și avizării Sarcinii 

tehnice a softului Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al 

armelor”, livrabil pentru faza I de implementare a proiectului conform 

contractului. În acest context a fost avizat pozitiv sarcina tehnică a softului 

Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” de către 

membrii a grupului de lucru. 
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3.1.7. Îmbunătățirea 

capacităților de 

intervenție ale Brigăzii de 

Poliție cu Destinație 

Specială „Fulger” în 

combaterea formelor de 

crimă organizată, terorism 

și extremism, conform 

competențelor specifice 

2018–2019 Instruiri 

organizate 

Echipament 

achiziționat 

Infrastructură 

creată și 

dezvoltată 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

În vederea eficientizării activității de combatere a infracțiunilor și 

promovarea rolului activ al comunității și cetățeanului în asigurarea climatului 

de ordine și siguranță publică, angajații BPDS ,,Fulger” permanent își 

perfecționează abilitățile de a reacționa operativ în diverse situații de criză și să 

execute cu succes misiunile încredințate, prin participare continuă la exerciții și 

antrenamente. 

Astfel, în perioada de raport de către subdiviziunile de luptă ale entității, au 

fost desfășurate 482 antrenamente, conform semnalelor capacității de luptă: 

,,Alarmă”, ,,Tunet”, ,,Uragan”, ,,Sirena”, ,,Atac asupra sediului”, ,,Exerciții și 

aplicații complexe cu grupul de alpiniști”, ,,Exerciții antiteroriste”, etc.  

La capitolul respectiv, putem menționa că, în scopul ridicării nivelului 

personal și perfecționării măiestriei profesionale a angajaților la 

compartimentul: ,,Mânuirea armei de foc și executarea tragerilor practice” au 

fost desfășurate 21 ședințe de trageri în TIR-ul Brigăzii, în TIR-ul interactiv 33  

și la alte poligoane 37  trageri practice. 

În contextul ultimelor atacuri armate și atentate teroriste comise în lume, 

subsecvent, la 21.06.2019, angajații Brigăzii în comun cu instructorii din Israel, 

au desfășurat exercițiul de simulare ,,Negocieri în situații de criză”, de eliberare 

a ostaticilor, acaparați de către teroriști, în Liceul ,,Principesa Natalia Dadiani”, 

mun. Chișinău. 

Totodată, angajații entității au participat în grupuri antitero la măsurile 

organizate pe parcursul desfășurării meciului de fotbal  între echipele naționale 

Moldova –Franța, în cadrul Campionatului European de fotbal din 2020, astfel 

contribuind la prevenirea atacurilor teroriste. 

12 angajați au participat la 6stagii de instruire, vizite de studiu și de lucru: 

- vizita de lucru în cadrul Campaniei nr. II „Tactici de bază” 02 – 12 04. 

2019, or. Stockholm, Suedia; 

- cursul de formare tehnicieni de trecere operațională, 02 – 15. 06. 2019, Județul 

Dâmbovița, România; 

- workshop activitate de pregătire profesională și schimb de experiență, 23 -

29.06. 2019, Județul Harghita, România; 

- vizita de studiu în cadrul centrului de instruire polițienească din Legionovo, 

23-29.06. 2019, or. Legionovo, Polonia; 

- stagiul de instruire cu genericul „Formarea cadrelor cu privire la decizia 

tactică și comanda operațiunilor”, 06-11.10.2019, or. Rennes, Franța; 

- vizita de studiu în domeniul anticorupție, dezvoltare economică și reacție 

rapidă, 03-08.11.2019, or. München, Rep. Federală Germania. 

Realizări: 
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-105 verificări a capacității de luptă cu simulări; 

- 10 ședințe de alpinism; 

- 12 marșuri în forță cu obstacole; 

- 5 exerciții de respingere a atacului asupra sediului; 

- 3 exerciții practice sniper elite; 

- 12 exerciții de trageri din pistol; 

- 3 exerciții de trageri la Dănceni; 

- 1 ședință practică cercetarea și dezamorsarea substanțelor explozibile. 

De asemenea, au fost achiziționate mijloace speciale: 

- Spray lacrimogen 200 ml (Police)  

- Spray lacrimogen 400 ml (Police)  

- Grenade lacrimogene 48mm           

- Grenade fumigene 48mm     

- Grenade audiovizuale 48mm          

- Grenade audiogaze 48mm     

- Cătușe de unică folosință      

- Baston electroșoc (Lanternă)          

- Pistol electroșoc (Taser)     

- Cartușe de rezervă p/u TASER       

3.1.8. Îmbunătățirea 

calității formării 

profesionale a ofițerilor de 

investigații prin 

identificarea unui grup de 

formatori din cadrul 

subdiviziunilor 

subordonate și asigurarea 

instruirii acestora conform 

standardelor 

internaționale 

2017–2020 Formatori 

identificați și 

instruiți 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate și desfășurate 6 cursuri de 

instruire a ofițerilor de investigații în cadrul cărora au fost instruiți 117 angajați. 

La cursul din 21.01.19 - 25.01.19, suplimentar au fost antrenați 10 ofițeri de 

investigații din cadrul IGPF, iar la cursul din 29.07.19 - 02.08.19 au fost antrenați 

2 lectori de la Academia Ștefan cel Mare. 

 

11. 3.2. Extinderea 

competențelor 

Poliției în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

spălării banilor 

proveniți din 

3.2.1. Elaborarea și 

aprobarea proiectelor 

pentru amendarea 

cadrului legislativ și 

normativ în vederea 

reglementării 

competențelor Poliției în 

prevenirea și combaterea 

Semestrul II, 

2016 

Cadrul legislativ- 

normativ 

armonizat 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

La data de 09.04.2019, prin Ordinului Procurorului General nr. 18/11, a fost 

aprobat și remis spre organizarea executării Instrucțiunea metodologică „Ghid 

privind efectuarea investigațiilor financiare paralele”, de care Secția prevenirea 

și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nemijlocit se ghidează în 

activitatea sa. 
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activități de 

criminalitate 

organizată 

fenomenului spălării 

banilor  

3.2.2. Crearea în cadrul 

Inspectoratului General al 

Poliției a structurii 

specializate de combatere 

a spălării banilor  

2017 Structură 

specializată creată 

și operațională 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La 28 august 2019, prin Ordinul MAI nr. 494, în cadrul Secției prevenirea și 

combaterea spălării banilor, a fost introdus Serviciul Antitero, fiind reorganizată 

în Secția prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

 

3.2.3. Consolidarea 

capacităților Poliției în 

domeniul combaterii 

spălării banilor proveniți 

din activități de crimă 

organizată 

2017–2018 Activități de 

instruire 

organizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Au fost organizate următoarele evenimente: 

1) Vizita de studiu în cadrul proiectului Twinning al EU cu genericul 

”Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și 

finanțării terorismului în R.Moldova”, 06-12.10.2019, Vilnius/Lituania, 1 bărbat 

2) Curs de instruire „Cooperarea internațională în domeniul combaterii 

spălării banilor”, 18-22.03.2019 mun. Chișinău (8 angajați instruiți); 

3) Vizită de studiu privind cooperarea interinstituțională în domeniul 

prevenirii și combaterii spălării banilor și realizarea investigațiilor financiare 

paralele - Vantaa, Republica Finlanda (1 angajat al SPCSB și FT). 

OBIECTIVUL 4: 

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 

12

. 

4.1.Implementarea 

Conceptului de 

poliție comunitară 

în cadrul 

structurilor 

Inspectoratului 

General al Poliției 

4.1.1. Elaborarea și 

aprobarea Conceptului de 

poliție comunitară 

2016–2020 Concept elaborat 

și aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Au fost elaborate Concepția campaniei de informare pentru publicul larg 

„Activitatea polițienească comunitară” și Calendarul campaniei și aprobate prin 

ordinul șefului IGP nr.326 din 06 septembrie 2019. 

În baza documentelor organizatorice, fiind pus la dispoziția subdiviziunilor 

teritoriale de Poliție filmul documentar despre activitatea polițienească 

comunitară, prezentarea „Activitatea polițienească comunitară”, modelul de 

pliant informativ, în cele 42 de Inspectorate de Poliție au fost demarate 

activitățile de informare a cetățenilor. 

Conform informației din rapoartele prezentate de cele 42 de subdiviziuni 

teritoriale ale Poliției, activitățile de informare au vizat 754 localități, în care au 

avut loc 342 evenimente de vizionare a filmului documentar despre activitatea 

polițienească comunitară, cu participarea a 12237 cetățeni, au avut loc 933 de 

întruniri cu cetățenii la care au participat 22491 cetățeni fiind familiarizați cu 

activitatea polițienească comunitară. Au fost organizate 174 evenimente „La o 

cafea cu un Polițist” cu tematica activitatea polițienească comunitară, cu 

participarea a 4612 cetățeni. 

Conducătorii și angajații subdiviziunilor teritoriale ale Poliției în perioada 

de raport, au ieșit cu mesaje despre activitatea polițienească comunitară în 

4.1.2. Elaborarea planului 

de acțiuni privind 

implementarea 

Conceptului de poliție 

comunitară 

2017–2020 Plan elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 
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sursele mass-media locale, acolo unde acestea există, fiind reprezentați în cadrul 

a 27 de emisiuni publice. 

Prin intermediul paginilor oficiale ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliției 

din rețelele de socializare au fost publicate 129 de comunicate despre activitatea 

polițienească comunitară. 

În 13 Inspectoratele de poliție (Ciocana, Vulcănești, Bălți, Nisporeni, 

Ocnița, Orhei, Sîngerei, Soroca, Ștefan Vodă, Taraclia, Leova și Ungheni) au 

fost elaborat materiale informative sub forma de pliante despre activitatea 

polițienească comunitară, cu indicarea datelor de contact a ofițerilor de sector 

care deservesc comunitățile din raion. Au fost printate 6199 de pliante și 

distribuite cetățenilor 5344 de pliante. Inspectoratele de poliție au încheiat 8 

acorduri de cooperare cu organizațiile neguvernamentale teritoriale: Ciocana - 

1, Anenii Noi - 2 și Nisporeni – 4, cu care au realizat obiectivelor Campaniei de 

informare în cadrul a 16 activități comune. Inspectoratul de poliție Bălți de 

comun cu organizația neguvernamentală teritorială (Asociația pentru Drepturile 

Omului Lex 21) au realizat un spot video informativ despre activitatea 

polițienească comunitară, fiind nemijlocit protagoniștii filmărilor. Cu forțele 

proprii au realizat materiale video Inspectoratele de poliție Leova și Orhei, care 

au fost postate pe paginile subdiviziunilor în rețelele de socializare. 

4.1.4. Consolidarea 

capacităților de 

comunicare ale ofițerilor 

de sector 

2017–2020 Instruiri 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pe parcursul anului 2019 au fost instruiți 99 conducători ai Inspectoratelor de 

Poliție, 93 angajați ai sectoarelor de poliție pilot, printre care și 8 formatori în 

cadrul Programului Suedez de suport a reformei Poliției și 29 angajați pe 

platforma Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”. 

În anul precedent pe componenta activității polițienești comunitare au 

beneficiat de sesiunile de instruire informare peste 1200 de angajați ai 

sectoarelor de poliție și toți angajații sectoarelor de poliție pilot în număr de 103 

angajați. 

Prin ordinul IGP nr.289 din 17.08.2019 cu privire la aprobarea 

curriculumului în domeniul „Activitatea polițienească comunitară” a fost 

aprobat curriculum corespunzător, iar prin ordinul IGP nr.314 din 28.08.2019 cu 

privire la organizarea și desfășurarea procesului de formare profesională în 

domeniul activității polițienești comunitare, a fost instituită o echipă de 

formatori și stabilite sarcini de instruire a 200 polițiști. 

Prin dispoziția IGP nr.582 din 11.11.2019 cu privire la organizarea și 

desfășurarea procesului de formare profesională în domeniul activității 

polițienești comunitare în subdiviziunile teritoriale ale Poliției, a fost demarat 

procesul de instruire pe durata de 2 zile (320 minute), a 185 angajați în 8 grupe 

de către formatorii naționali. 
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Alăturat, grupelor de bază, au fost instruite de unul din formatorii naționali, 

în contextul aceluiași curriculum și 2 grupe din cadrul Centrului integrat de 

pregătire în aplicarea legii (CIPAL), în număr de 55 angajați. 

La finalizarea instruirilor a celor 240 angajați, a fost efectuată testarea 

cunoștințelor acestora, iar rezultatele instruirilor au fost consemnate în Nota 

informativă nr.2954 din 06.12.2019  

În rezumat, pe parcursul anului 2019 au fost instruiți în domeniul activității 

polițienești comunitare: 

1)Academia MAI „Ștefan cel Mare” – 29 polițiști. 

2)în cadrul Proiectului Poliției suedeze: 

-8 formatori naționali; 

-99 de manageri din Inspectoratele de poliție; 

-93 angajați ai sectoarelor de poliție. 

3)de formatorii naționali Conform curriculumului „Activitatea polițienească 

comunitară” - 240 de angajați din cadrul sectoarelor de poliție 

4.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii sediilor 

sectoarelor de poliție și a 

inspectoratelor de poliție 

conform standardelor în 

domeniu 

2017–2020 Infrastructură 

modernizată, 

conform 

modelului 

standard 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pentru atingerea obiectivului de îmbunătățire a infrastructurii sectoarelor de 

poliție de la începutul anului 2019, în adresa Serviciului de Achiziții și Logistică 

a fost înaintată propunerea de către Inspectoratele de Poliție au fost contractate 

6 servicii de proiectare pentru reparația sectoarelor de poliție. În total sunt 

proiectate 63 sectoare de poliție (restant 27 sedii). 

De la începutul anului 14 sectoare de poliție a fost efectuată deschiderea 

oficială, la 3 urmează a fi efectuată amenajarea și asigurarea funcționalității. 

De la începutul anului au fost realizate 7 licitații publice pentru reparația 

sectoarelor de poliție (18.02.2019, 24.05.2019, 08.07.2019, 25.07.2019, 

06.09.2019, 16.09.2019, 23.09.2019), dintre care 4 au fost repetate. 

În total, în anul 2019 procedurile au vizat 37 sectoare de poliție (12 

funcționale, 5 finalizate, 20 în reparație, 1 anulată procedura din lipsa ofertelor). 

Analiza situației la compartimentul realizării îmbunătățirii infrastructurii a 90 

sectoare de poliție, a identificat riscul insuficienței resurselor financiare pentru 

atingerea cu succes a indicatorului planificat. 

La examinarea demersurilor vizate la ședința din 02.09.2019 pe lângă 

Ministerul Finanțelor, cu participarea reprezentanților Delegației UE în 

Moldova, s-a decis amânarea termenului de realizare a indicatorului de 90 

sectoare de poliție pentru finele anului 2021, pentru ce s-a perfectat scrisoare 

corespunzătoare, urmând a fi decisă extinderea de Delegația Uniunii Europene. 

Situația vizată a fost abordată și în cadrul Comitetului Director din 

31.10.2019, fiind reiterat necesitatea înaintării demersurilor respectând 

procedurile stabilite. 
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Per ansamblu, riscurile de bază pentru proiect sunt cele care vizează 

infrastructura sectoarelor de poliție: 

- lipsa infrastructurii sectoarelor de poliție; 

-implicarea insuficientă a managerilor din Inspectoratele de Poliție pentru 

realizarea obiectivului; 

-insuficiența resurselor financiare (costuri ridicate a serviciilor, infrastructura 

învechită a sediilor); 

-tergiversarea executării lucrărilor de reparație de antreprenori; 

-existența lacunelor în proiectele tehnice de execuție și devizele, care conduc 

la necesitatea acoperirii financiare a lucrărilor imprevizibile. 

-insuficiența capacităților de realizare a sarcinilor de serviciu de secțiile 

specializate din cadrul Serviciului achiziții și logistică. 

Riscul considerabil reprezintă și implicarea insuficientă a subdiviziunilor 

beneficiare în atingerea obiectivelor Proiectului A.4.1: 

- coordonarea și monitorizarea insuficientă din parte responsabilelor stabiliți 

pe acțiuni prin Planul de lucru al IGP pentru anul 2019 (OIGP nr.35/2019) și 

actele administrative ce pun în aplicare realizarea acțiunilor Planului. 

4.1.7. Organizarea 

activității de prevenire în 

conformitate cu riscurile 

și tendințele criminalității   

2017–2020 Măsuri de 

prevenire 

desfășurate 

Rapoarte de 

analiză a riscului 

elaborate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Au fost organizate și desfășurate 15 campanii și activități de informare, 

sensibilizare la nivel național și 21 de campanii la nivelul IP teritoriale.   

Prin ordinul IGP nr.326 din 06.09.2019 privind promovare publică a 

activității polițienești comunitare, Inspectoratelor de Poliție teritoriale le-a fost 

stabilită sarcina realizării acțiunilor Campaniei de informare. 

Conform informației din rapoartele prezentate de cele 42 de subdiviziuni 

teritoriale ale Poliției, activitățile de informare au vizat 754 localități, în care au 

avut loc 342 evenimente de vizionare a filmului documentar despre activitatea 

polițienească comunitară, cu participarea a 12237  cetățeni, au avut loc 933 de 

întruniri cu cetățenii la care au participat 22491 cetățeni fiind familiarizați cu 

activitatea polițienească comunitară. Au fost organizate 174 evenimente „La o 

cafea cu un Polițist” cu tematica activitatea polițienească comunitară, cu 

participarea a 4612 cetățeni. 

Conducătorii și angajații subdiviziunilor teritoriale ale Poliției în perioada de 

raport, au ieșit cu mesaje despre activitatea polițienească comunitară în sursele 

mass-media locale, acolo unde acestea există, fiind reprezentați în cadrul a 27 

de emisiuni publice. 

Prin intermediul paginilor oficiale ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliției 

din rețelele de socializare au fost publicate 129 de comunicate despre activitatea 

polițienească comunitară. 
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Au venit cu inițiativă personală Inspectoratele de poliție Ciocana, Vulcănești, 

Bălți, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Sîngerei, Soroca, Ștefan Vodă, Taraclia, Leova 

și Ungheni care au elaborat materiale informative sub forma de pliante despre 

activitatea polițienească comunitară, cu indicarea datelor de contact a ofițerilor 

de sector care deservesc comunitățile din raion. Astfel, au fost printate 6199 de 

pliante și distribuite cetățenilor 5344 de pliante. Inspectoratele de poliție au 

încheiat 8 acorduri de cooperare cu organizațiile neguvernamentale teritoriale: 

Ciocana - 1, Anenii Noi - 2 și Nisporeni – 4, cu care au realizat obiectivelor 

Campaniei de informare în cadrul a 16 activități comune.  

Inspectoratul de poliție Bălți de comun cu organizația neguvernamentală 

teritorială (Asociația pentru Drepturile Omului Lex 21) au realizat un spot video 

informativ despre activitatea polițienească comunitară, fiind nemijlocit 

protagoniștii filmărilor. Cu forțele proprii au realizat materiale video 

Inspectoratele de poliție Leova și Orhei, care au fost postate pe paginile 

subdiviziunilor în rețelele de socializare. 

13

. 

4.2. Dezvoltarea 

Conceptului de 

activitate 

polițienească bazată 

pe informații 

(Intelligence-led 

policing) și 

extinderea acestuia 

pe întreg teritoriul 

republicii 

4.2.3. Reorganizarea 

structurilor de analiză a 

informației 

2017 Centrul de 

Analiză a 

Informației 

reorganizat ca 

unitate centrală în 

subordinea 

Inspectoratului 

General al Poliției 

Structuri 

regionale create și 

operaționalizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Recent, prin HG nr. 547 din 12.11.2019 privind organizarea și funcționarea 

Inspectoratului General al Poliției, au fost aprobate Structura IGP, Regulamentul 

cu privire la organizarea și funcționarea IGP, Lista subdiviziunilor teritoriale ale 

Poliției subordonate IGP și Organigrama IGP. Scopul promovării unui nou proiect 

a fost crearea unui cadru comprehensiv care să reglementeze, într-o formulă nouă, 

organizarea şi funcționarea, structura și efectivul-limită al Inspectoratului General 

al Poliției, astfel ca acesta să fie accesibil şi eficient, contribuind în ultimă instanță 

la realizarea conformă a misiunii şi sarcinilor cu care este investit. 

Prin acest act au fost create noi structuri la nivelul unității centrale de 

administrare și control al Poliției: Direcția management strategic, Direcția 

managementul proiectelor, Direcția managementul documentelor, Direcția 

prevenirea corupției, Secția comunicare și protocol, Secția statistică și evidențe, 

precum și Direcția analiza informațiilor. 

4.2.4. Consolidarea 

capacităților de analiză a 

riscurilor 

2017–2018 Structură 

specializată creată 

și operaționalizată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Acțiunea în cauză urmează a fi realizată odată cu aprobarea statelor de 

personal a IGP și crearea noii structuri organizatorice prevăzute de Hotărârea 

Guvernului cu privire la intrarea în vigoare a Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea IGP și a efectivului limită al acestuia. 

 

4.2.5. Îmbunătățirea 

capacităților de analiză 

operațională și tactică 

2019–2020 Instruiri 

organizate și 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Instruiri organizate în domeniul analizei de risc, operaționale și tactice: 

- 11.03-12.03.2019- Curs de perfecționare ,,Managementul subdiviziunilor 

polițienești”, organizat la Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI. Conform 

Planului de instruire, 20 de angajați din cadrul serviciilor management 
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Echipament 

specializat 

achiziționat și 

aplicații 

informaționale 

dedicate 

implementate 

Proceduri 

operaționale 

standard instituite 

privind colectarea 

informațiilor  

 

 

 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

operațional au beneficiat de instruire în domeniul: ,,Planificarea strategică și 

operațională. Analiza de risc, operațională și tactică”. 

- 2 instruiri la care au participat 30 angajați, cu tematica ”Analiza 

informațiilor. Evoluție și actualitate. Necesitate și eficiența implementării 

acestui domeniu în activitate” 

- 1 instruire, la care au participat 50 angajați, cu tematica ”Analiza 

informațiilor. Evoluție și actualitate. Necesitate și eficiența implementării 

acestui domeniu în activitate 

- curs de instruire ,,Sisteme de management al riscurilor în domeniul ordinii 

publice”, organizat în perioada 16.09.2019-20.09.2019, la care au participat 9 

angajați din cadrul subdiviziunilor INI și BPDS ,,Fulger” a IGP. 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate și desfășurate 6 cursuri de 

instruire a ofițerilor de investigații în cadrul cărora au fost instruiți 117 angajați. 

 La cursul din 21.01.19 - 25.01.19, suplimentar au fost antrenați 10 ofițeri de 

investigații din cadrul IGPF, iar la cursul din 29.07.19 - 02.08.19 au fost 

antrenați 2 lectori de la Academia Ștefan cel Mare. 

  4.2.8. Achiziționarea de 

echipament și tehnică 

specială 

2017–2019 

 

Echipament și 

tehnică specială 

achiziționată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În decursul lunii noiembrie 2019, în adresa INI al IGP, au fost livrate 90 de 

telefoane (de tip smartphone) si 20 powerbank-uri. 

  4.2.9. Realizarea rețelei 

de comunicații voce-date 

a Poliției 

2019–2020 

 

Rețea creată și 

operaționalizată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

- Au fost livrate toate echipamentele preconizate pentru anul 2019  plus 

echipamentul preconizat pentru anul 2020 conform acordului adițional la 

contractul nr. 273AP din 06.12.2017 

- Design detaliat al amplasamentului în locațiile candidate nominalizate 

pentru instalarea stațiilor de bază și legăturilor de radioreleu; 

- Expertize tehnice a 22 locații candidate pentru anul 2019;  

- Contracte de colocare și acorduri adiționale la contractele existente cu 

Operatori naționali de telecomunicații pentru instalarea echipamentelor 

TETRA ; 

- Obținerea autorizațiilor necesare pentru instalațiile de stații de bază și 

legăturilor de radioreleu; 

- Testarea și rectificarea tuturor erorilor a sistemului TETRA după instalarea 

și punerea în funcțiune a echipamentelor SwMI în configurație completă cu 2 

zone geo-redundante în locația MSO-A și MSO-B; 

- Upgrade a 36 de stații de bază deținute de către IGPF prin trecerea de la E1 

la Ethernet; 
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- Au fost instalate, configurate și operaționalizate 16 stații de bază TETRA 

și 14 legături de radioreleu 

  4.2.10. Dezvoltarea 

Sistemului informatic 

integrat al Poliției 

2017–2020 Sistem dezvoltat Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În anul 2017, cu suportul PNUD, în cadrul proiectului ”Susport pentru 

reforma Poliției”, a fost realizată proiectarea rețelelor LAN pentru 44 

subdiviziuni teritoriale ale Poliției. Având în vedere lucrările de construcție 

capitală desfășurate la Inspectoratele de poliție Criuleni și Telenești, în anul 

2018, s-a reușit implemetarea a 2 din cele 44 proiecte de execuție a rețelei LAN 

recepționate. Pentru asigurarea unei infrastructuri adecvate în toate unitățile 

Poliției, pentru anul 2020, prin proiect de finanțare, este planificată 

implementarea a cel puțin 9 proiecte în inspectoratele de poliție amplasate în 

zona limitrofă râului Nistru. 

Pentru asigurarea unui acces securizat la informații cu aplicarea unor 

mecanisme avansate de criptare pentru protecția informațiilor, pe parcursul 

anului 2019 s-a reușit conectarea a 106 obiective aflate la evidența IGP sau a 

unităților din subordine, la sistemul WAN al MAI. Acest lucru va permite 

interconectarea rețelelor LAN și asigurarea unui flux securizat al informațiilor, 

în special în procesul interpelării bazelor de date. 
14

. 

4.3. Consolidarea 

capacităților de 

patrulare, 

reacționare și 

intervenție ale 

Poliției la apelurile 

cetățenilor 

4.3.1. Reorganizarea 

Inspectoratului Național 

de Patrulare prin 

desconcentrarea 

structurilor de patrulare 

Semestrul II, 

2016–

semestrul I, 

2017 

Inspectoratul 

Național de 

Patrulare al 

Inspectoratului 

General al Poliției 

, reorganizat  

Competențe 

transmise 

subdiviziunilor 

teritoriale de 

poliție 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Ordinul MAI nr. 821 din 27.12.19 a fost aprobată lista subdiviziunilor 

specializate  ale Inspectoratului General al Poliției. Prin acest document a fost 

creat, inclusiv și Inspectoratul Național de Securitate Publică ca subdiviziune cu 

competență teritorială generală a Inspectoratului general al Poliției care are 

personalitate juridică. Urmează ca timp de o lună de la emiterea ordinului să fie  

prezentat spre aprobare Regulamentele de organizare și funcționale, efectivul 

limită al acestora. 

 

4.3.2. Dezvoltarea 

sistemului de 

management integrat al 

apelurilor de urgență din 

competența Poliției 

 

2017–2018 Concept de 

intervenție 

elaborat și 

aprobat 

Sisteme 

informaționale 

dedicate 

operaționale 

15 min timpul 

mediu de 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pe parcursul acestui an s-a reușit: 

- pilotarea cu succes a sistemului de gestionare a apelurilor de urgență în mun. 

Chișinău și mun. Bălți. În zonele rurale pilotarea a fost realizată în zona de sud 

a țării, pe teritoriul a 3 raioane din UAT Găgăuzia. Pilotarea a înregistrat un 

oarecare succes și la moment se extinde pe tot teritoriul țării; 

- instruirea a 56% în mare parte a dispecerilor, responsabili de gestionarea 

apelurilor de urgență. Sunt în proces de instruire 2 formatori; 

- dislocarea centralizată și unică a forțelor de intervenție; 

- întreprinse acțiuni pentru a unifica și standardiza procesele; 
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intervenție a 

Poliție 

- create echipe mixte de intervenție din cadrul poliției locale și angajații INP, 

conform Planului șefului Direcției de poliție UTA a Găgăuziei; 

- operaționalizat sistemul TETRA pe teritoriul țării, fiind achiziționate 303 

stații și dotate practic toate raioanele care au acoperire TETRA a automobilelor. 

Este în proces de achiziții încă 270 de stații, urmând ca anul viitor să fie dotate 

toate raioanele și echipele de intervenție. Unde este acoperire, dispecerii 

gestionează apelurile 100% prin sistemul TETRA; 

- 880 de echipamente de monitorizare prin GPS au fost achiziționate și 

instalate pe automobilele Poliției, urmează ajustarea sistemelor pentru a putea fi 

transmisă informația veridică și optimă în sistemul informațional 112 și 

dezvoltarea aplicațiilor de intervenție. 

4.3.3. Îmbunătățirea 

capacităților de 

comunicare a personalului 

implicat în managementul 

integrat al apelurilor de 

urgență  

2017–2020 Instruiri 

organizate și 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

1) În perioada 18.03-22.03.2019 s-a desfășurat cursul de perfecționare  

,,Intervenția angajaților Poliției la apelurile sau sesizările despre actele de 

violență”, organizat de  Academia „Ștefan cel Mare” a MAI 

2) Curs de instruire cu genericul ,,Managementul serviciilor publice” (f1) 

3) Curs de perfecționare/specializare cu tematica ,,Managementul 

subdiviziunilor polițienești”(20:f4-b16) 

4) Curs de perfecționare/specializare cu tematica ,,Managementul 

operațional” (30:f2-b28) 

5) Curs de instruire cu genericul ,,Sisteme de management a documentelor 

și arhivelor”, organizat în perioada 16.09.2019-20.09.2019, la care au participat 

18 angajați femei 

Au fost instruiți 89 de angajați (femei-10, barbați-79) 

OBIECTIVUL 5: 

Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției 

15. 5.1. Promovarea 

și implementarea 

principiului 

toleranță zero 

față de corupție 

în activitatea 

Poliției 

5.1.2. Intensificarea 

campaniilor de prevenire 

a comportamentului 

corupţional al polițiștilor, 

îndeosebi în domeniile 

vulnerabile 

2017–2020 Campanii de 

prevenire 

realizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Lansate și desfășurate 2 Campanii de informare și sensibilizare și anume: 

Campania ,,NU acceptăm corupția în Poliție" care are un caracter preventiv 

și de conștientizare atât pentru polițiști, cât și pentru cetățeni, asupra riscului la 

care se expun atunci când oferă sau când acceptă mită.  

Totodată, pentru a ușura comunicarea cu cetățenii precum și pentru ai 

informa privind activitățile planificate și realizate în cadrul Campaniei, s-a creat 

o pagină de Facebook dedicată, cu genericul #NU_ 

ACCEPTĂM_CORUPȚIA_ÎN _POLIȚIE, gestionată de către Secția 

anticorupție. 

S-a participat la două emisiuni în cadrul cărora au fost puse în discuție 

subiecte cum ar lupta împotriva corupției, denunțurile din partea angajaților 

Poliției privind tentativa cetățenilor de ai corupte, motivele acestor tentative 
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precum și riscurile și pedepsele la care sunt supuși cetățenii atunci când propun 

mită. 

De asemenea, s-a lansat atât un spot video cât și un spot audio, cu un mesaj 

în limba română și rusă, adresat cetățenii și angajații Poliției, fiind îndemnați să 

nu ofere și să nu accepte mită, precum și să denunțe aceste cazuri autorităților 

competente. 

Spotul audio a fost difuzat prin intermediul a  7 posturi de radio iar spotul 

video a fost difuzat prin intermediul mai multor posturi TV. 

Au fost plasate mesaje informative cu logotipul Campaniei pe panourile led 

din mun. Chișinău. 

La fel în cadrul Campaniei a fost desfășurat un concurs pentru studenți, cu 

tematica Aleg un viitor integru. 

De comun cu echipa Proiectului Suport pentru Reforma Poliției, au fost 

organizate și desfășurate 56 ateliere de lucru privind aspectele de corupție ce se 

manifestă în instituțiile publice cu tematica ”Integritatea element de prevenire a 

corupției”, la care au participat peste 800 polițiști. 

Au fost desfășurate activități de informare și sensibilizare a cetățenilor 

aferent principiilor fenomenului corupției în 8 localități ale Republicii Moldova. 

Campania de informare „Polițiști integri - cetățeni protejați", în comun cu 

CNA, care a avut drept scop prevenirea  cazurile de corupție și abuzuri în 

rândurile Poliției. În cadrul acestei Campanii au fost desfășurate ședințe de 

instruire cu tematica „Regulile integrității în toate subdiviziunile teritoriale ale 

Poliției, 38 la număr cu participarea a peste 2500 angajați. 

5.1.3. Dezvoltarea 

sistemului electronic de 

constatare și evidență a 

contravențiilor rutiere în 

vederea diminuării 

intervenției factorului 

uman în această activitate 

2018–2020 Cadru normativ 

ajustat 

Sistem electronic 

dezvoltat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Inspectoratul național de patrulare a remis informația privind locațiile cu risc 

sporit identificate în municipiului Chișinău, pentru instalarea sistemelor de 

monitorizare video a traficului rutier care va contribui la  prevenirea accidentelor 

rutiere și responsabilizarea participanților la trafic, după cum urmează: 

1. sectorul Buiucani, str. Alba-Iulia  tronsonul din str. Alba-Iulia intersecție 

cu str.O.Ghibu până la str.Alba-Iulia intersecție cu str.I.Pelivan (dispozitiv 

pentru calcularea vitezei medie); 

2. sectorul Centru, șoseaua Hîncești tronsonul de la str.Spicului intersecție 

cu șos.Hîncești până la km8+900m Traseul R3 (dispozitiv pentru calcularea 

vitezei medie); 

3. sectorul Rîșcani, bd.Grigore Vieru - bd.Renașterii tronsonul de la 

bd.Grigore Vieru intersecție cu str.Romană până la sensul Giratoriu din 

str.Tudor Vladimirescu - bd.Renașterii Naționale (dispozitiv pentru calcularea 

vitezei medie); 
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4. sectorul Rîșcani, bd.Moscova tronsonul de la bd.Moscova intersecție cu 

str.M.Costin până la bd. Moscova intersecție cu str. M.Basarab (dispozitiv 

pentru calcularea vitezei medie); 

5. sectorul Botanica, bd.Dacia tronsonul din bd.Dacia intersecție cu 

str.V.Crucii până la bd.Dacia intersecție cu str. Băcioii Noi (dispozitiv pentru 

calcularea vitezei medie); 

6. sectorul Ciocana, bd.Mircea cel Bătrîn tronsonul din bd. Mircea cel 

Bătrîn intersecție cu str.P. Zadnipru până la bd.Mircea cel Bătrîn intersecție cu 

str. I. Dumeniuc (dispozitiv pentru calcularea vitezei medie). 

  5.1.4. Reorganizarea 

sistemului de efectuare a 

achizițiilor publice în 

cadrul Poliției și 

pregătirea personalului în 

acest scop 

2017–2020 Cadru normativ 

ajustat 

Sistem de 

achiziții 

regionalizat 

Proceduri 

operaționale 

elaborate și 

aprobate  

Personal instruit 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Sistemul MTender a devenit obligator pentru utilizare în achiziții 

publice începând cu octombrie 2018. Prin MTender în anul 2019 au fost 

desfășurate 239 proceduri de achiziție 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate și desfășurate 186 ședințe 

ale Grupurilor de lucru pentru achiziții al IGP (Buget, Strategia de 

dezvoltare a Poliției) în cadrul cărora au fost examinate 

rapoarte/demersuri în domeniul achizițiilor publice.  Având ca bază 

deciziile Grupului de lucru pentru achiziții al IGP, au fost inițiate, aplicate 

și desfășurate proceduri de achiziție publică conform Planului achizițiilor 

publice planificate pentru anul 2019. 

De asemenea, s-a participat la masa rotundă “Un sistem eficient de 

soluționare a contestațiilor este cheia unui sistem eficient de achiziții 

publice”, organizata de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale 

(IDIS) “Viitorul”.   
16. 5.2. 

Îmbunătățirea 

cooperării între 

agențiile și 

structurile de 

combatere a 

corupției la nivel 

intra și 

interinstituțional 

5.2.3. Realizarea, în 

comun cu Serviciului 

protecție internă și 

anticorupție al Ministerul 

Afacerilor Interne 

 și Centrului Național 

Anticorupție, a unor 

programe de instruire 

pentru efectivul 

polițienesc în domeniul 

prevenirii corupției 

2017–2020 Activități de 

instruire realizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Pe parcursul anului au fost desfășurate următoarele instruiri: 

1) cursul de instruire organizat în cadrul DDPM al Academiei ,,Ștefan cel 

Mare,, a MAI (18.02.2019-19.02.2019), cu participarea a 5 angajați; 

2) 15 sesiuni de instruire privind etica și integritatea profesională: 

„Consecințele corupției la nivel internațional și național. Etica, conflictul de 

interese” (08.02-29.03.2019), cu participarea a 876 angajați;. 

3) 40  de ateliere de lucru privind aspectele de corupție ce se manifestă în 

instituțiile publice cu tematica ”Integritatea element de prevenire a corupției” 

(11.03-06.06.2019), cu participarea a 600; 

4) 14 instruiri cu efectivul INP în domeniul „Răspunderii juridice pentru 

lipsa integrității” și „Aspecte generale privind integritatea” (763 de angajați) 

5) cursuri de instruire: „Integritatea Poliției”(14-15.03.2019 și 28.03-

29.03.2019) cu participarea a 16 angajați; 
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6) 5 instruiri cu tematica „Măsurile de asigurare și consolidare a 

integrității instituționale”, în cadrul cursului de formare managerială de bază 

(117 angajați) 

7) 121 agenți constatatori  au luat cunoștință despre regulile integrității de 

la colegii lor și de la CNA (14.05.2019-15.05.2019);  

8) 40 ateliere în cadrul tuturor subdiviziunilor teritoriale ale Poliției în 

cadrul Campaniei ,,Polițist integru – cetățean protejat”, cu tematica Regulile 

integrității (iunie-iulie 2019) cu participarea a 2551 angajați; 

9) curs de instruire în domeniul integrității în incinta Ministerului 

Afacerilor Interne (12.06.2019-13.06.2019) cu participarea a 25 de angajați 

(Femei-4, Bărbați-21); 

10) Curs de instruire în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de 

corupție (17.06.2019-21.06.2019) , la care au participat 7 angajați (Femei-6, 

Bărbați-1); 

11) 23 instruiri cu suportul Centrului pentru Control Democratic al Forțelor 

Armate (DCAF) în domeniul „Integrității poliției”, pentru angajații 

autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI (260 de angajați, 

dintre care 40 cu funcții de conducere); 

12) Curs de instruire în domeniul integrității (08.07.2019-12.07.2019) în 

or. Drochia, cu participarea a 22 de angajați (Femei-3, Bărbați-19); 

13) 1 instruire cu privire la prevederile Legii integrității nr.82 din 

25.05.2017 și avertizorii de integritate, cu participarea angajaților Direcției 

generale urmărire  penală a IGP (52 de angajați); 

14) 1 instruire cu privire la prevederile Legii integrității nr.82 din 

25.05.2017 și avertizorii de integritate, cu participarea angajaților IP Ciocana 

al IGP (140 de angajați); 

15) Curs de instruire în domeniul integrității (15.07.2019-19.07.2019), în 

cadrul IP Leova, la care au participat 25 de angajați (Femei-7, Bărbați-18); 

16) Curs de instruire în domeniul integrității (22.07.2019-23.07.2019) în 

cadrul or. Drochia, la care au participat 25 de angajați (Femei-2, Bărbați-23); 

17) Seminarul ”Îmbunătățirea capacităților de investigare cu privire la 

modul de utilizare a metodelor și tehnicilor speciale de investigare a cazurilor 

de corupție”, la 22.08.2019, cu participarea a  10 angajați (Femei-2, Bărbați-

8); 

18) 1 prelegere despre evaluarea riscurilor de corupție, controlul special și 

monitorizarea stilului de viață, în cadrul mesei rotunde cu genericul: 

„Integritatea prin responsabilitate în MAI”, organizată de experții Centrului Pro 
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Marshall, cu participarea angajaților IP Bălți a IGP al MAI (30 angajați și 

cursanți); 

19) 1 prelegere despre evaluarea riscurilor de corupție, controlul special și 

monitorizarea stilului de viață, în cadrul mesei rotunde cu genericul: 

„Integritatea prin responsabilitate în MAI”, organizată de experții Centrului Pro 

Marshall, cu participarea angajaților IP Cahul a IGP al MAI (25 angajați și 

cursanți) 

20) Curs de instruire „Procedura privind declararea averii și a intereselor 

personale”, (29.08.2019 cu suportul Autoritatea Națională de Integritate), la 

care au fost instruiți 150 de angajați ai Poliției 

21) 48 instruiri în cadrul orelor desfășurate de comun cu CIPAL, pe 

marginea următoarelor subiecte „Integritatea poliției” și „Prevenirea și 

combaterea corupției” (302 angajați);. 

22) Atelierul de lucru ”Comunicarea profesională” (25.02-01.03.2019) cu 

participarea a 20 de angajați; 

23) cursul de perfecționare/specializare cu tematica ,,Prevenirea și 

combaterea corupției” (18-19.02.2019); 

24) ateliere de lucru privind aspectele de corupție ce se manifestă în 

instituțiile publice cu tematica ”Integritatea element de prevenire a corupției”, 

în cadrul a 56 subdiviziuni ale IGP. 

25) 4 cursuri de instruire „Integritatea Poliției” (14 – 15.03.2019 și 28 – 

29.03.2019), fiind instruiți 16 angajați. 

26) ședințe de instruire „Regulile integrității de comun cu Centrul Național 

Anticorupție””, în cadrul tuturor subdiviziunilor teritoriale ale Poliției; 

27) Curs de instruire în domeniul integrității, organizat în cadrul IP Anenii 

Noi (01.10.2019-04.10.2019), la care au participat 32 de salariați din cadrul 

subdiviziunilor Poliției (Femei-6, bărbați-26) 

28) curs de instruire ,,Aspecte de securitate națională și ordine publică în 

domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție”, (21.10.2019-

25.10.2019,) la care au participat 9 salariați ai Poliției (femei-3, bărbați-6); 

29) sesiunea de instruire “Măsurile de asigurare a integrității instituționale” 

în cadrul Centrului pentru combaterea traficului de personale al INI, la 

30.09.2019; 

30) De către formatorii formați în cadrul Proiectului privind integritatea 

Poliției sub auspiciul DCAF, au fost organizate și desfășurate cursuri de 

instruire în domeniul integrității, cu participarea a 39 angajați ai Poliției. 
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5.2.4. Instituirea și 

dezvoltarea sistemului de 

verificare a plângerilor 

îndreptate împotriva 

personalului Poliției 

privind actele de 

discriminare și rele 

tratamente în activitatea 

Poliției 

2017–2020 Sesiuni de 

instruire 

organizate 

Proceduri 

operaționale 

standard elaborate 

și aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

1)În perioada 21.01-25.01.2019 a fost organizat Cursul de instruire pentru 

angajații implicați în activitatea de detenție provizorie  

2)Curs de instruire cu tematica ,,Protecția juridică a drepturilor omului”, 

organizat în cadrul Academiei Ștefan cel Mare a MAI, în perioada 11.11.2019-

13.11.2019, la care au participat 19 de angajați (femei-1, bărbați-18) ai 

Serviciilor detenție și escortă din cadrul subdiviziunilor IGP. 

3) Curs de instruire cu tematica „Protecția juridică a drepturilor omului”, 

organizat în cadrul DDPM al Academiei MAI „Ștefan cel Mare”, în perioada 

11.11.2019-13.11.2019. 

 


