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FILE DIN ISTORIE

Întreaga istorie a Republicii Moldova nu poate fi concepută
fără prezenţa în cadrul ei, a unor instrumente eficiente
pentru asigurarea ordinii publice.

La 13 septembrie 1990, Guvernul
Republicii Moldova a adoptat
Hotărîrea nr. 321 “Cu privire la
reforma
organelor
Ministerului
Afacerilor
Interne
al
R.S.S.
Moldova”, care prevedea crearea
Departamentului Poliţiei şi a secţiilor
de poliţie raionale. Astfel, locul
miliţiei este ocupat de noile organe
ale afacerilor interne – POLIŢIA.

La 18 decembrie 1990, Parlamentul
Republicii Moldova a adoptat Legea
cu privire la poliţie.

MISIUNEA POLIȚIEI

POLIŢIA este o instituţie publică
specializată a statului, în subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, care
are misiunea de a apăra drepturile şi
libertăţile fundamentale ale persoanei
prin activităţi de menţinere, asigurare
şi restabilire a ordinii şi securităţii
publice, de prevenire, investigare şi de
descoperire
a
infracţiunilor
şi
contravenţiilor.

ATRIBUȚIILE DE BAZĂ
 Prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor;
 Investigarea infracţiunilor;
 Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia
drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii;
 Asigurarea înfăptuirii justiţiei;
 Asistenţa populaţiei şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

EVOLUȚIA INSTITUȚIONALĂ A
INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI
La 27 decembrie 2012 a fost adoptată Legea Nr. 320 cu privire la activitatea poliţiei şi
statutul poliţistului, care a intrat în vigoare pe data de 05.03.2013. Prin noua lege a fost
instituit Inspectoratul General al Poliţiei, ca unitate centrală de administrare şi control a
Poliţiei, cu statut de persoană juridică şi cu competenţă pe tot teritoriul Republicii Moldova,
aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Regulamentul de organizare și funcționare a
Inspectoratului General al Poliției a fost
aprobat prin Hotărîrea de Guvern Nr. 283
din 24.04.2013.
În vederea bunei organizări a fost elaborat
și aprobat Planul de acțiuni al
Inspectoratului General al Poliției al MAI.

La 8 aprilie 2014 a fost aprobat Programul de Dezvoltare Strategică, un documentul de
bază al Poliţiei, elaborat pentru o perioadă de 3 ani, care asigură prioritizarea diverselor
obiective, reflectate în numeroasele documente de politici, precum şi identifică lacunele în
capacităţi şi instrumentele/metodele pe care le va utiliza Poliţia în vederea atingerii
obiectivelor sale.
La 24 aprilie 2013 prin Hotărîrea Guvernului
nr. 284 a fost aprobată noua uniformă a Poliției.

Au fost aprobate și eliberate,
legitimaţii de serviciu de tip nou
pentru angajații Poliției.

RESURSE UMANE
Asigurarea Poliției cu efectiv calificat și integru poate fi realizat prin dezvoltarea unui sistem
de formare continuă a personalului, proceduri clare şi transparente de evaluare, promovare
exclusiv în baza criteriilor de performanţă profesională instituţionalizate şi motivare a
angajaţilor.

Suplinirea funcțiilor vacante se datorează încadrării în cîmpul
muncii a absolvenților Academiei „Ștefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne, campaniei de informare în
rîndul cetățenilor despre angajarea în Poliție, asigurarea
transparenței în angajare prin plasarea și actualizarea
permanentă a informației despre funcțiile scoase la concurs.

Având la bază prioritățile
reformei și cele asumate
de Guvern, numărul
femeilor în Poliție a
crescut, ele reprezentînd
10.49%.

În scopul perfecţionării măiestriei profesionale, dezvoltării sentimentului de patriotism şi
devotament faţă de profesia aleasă, consolidării disciplinei, legalităţii şi menţinerii climatului
moral-psihologic din colectivele poliţieneşti, promovării tradițiilor polițienești, precum și
remarcarea celor mai buni angajați anual se desfășoară concursul „CEA MAI PREGĂTITĂ
SUBDIVIZIUNE”.

INSTRUIRE

Ridicarea nivelului de profesionalism, aplicarea întocmai a prevederilor legislaţiei în
vigoare, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate, a constituit o prioritate
indispensabilă în activitatea Poliţiei.

Formarea profesională a efectivului subdiviziunilor Poliției se desfăşoară în conformitate
cu prevederile Concepţiei privind formarea profesională a personalului MAI. Formarea
profesională iniţială şi continuă a poliţiştilor se efectuează în cadrul Academiei „Ştefan cel
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.

În baza relaţiilor de colaborare pe domeniul instruirii între IGP şi Departamentul Poliției de
Frontieră al MAI și a planului de colaborare, dintre aceste instituţii, în cadrul Colegiului
Naţional al PF din or. Ungheni au fost organizate şi desfăşurate cursuri de instruire cu
genericul „Comunicarea profesională” cu suportul financiar al DPF, la care au participat 110
angajaţi cu statut special ai IGP.

INTEGRITATE

În cadrul campaniei de integritate și anticorupție, desfășurată de Ministerul Afacerilor
Interne și subdiviziunile MAI au fost distribuite și aplicate circa 2500 de abțibilduri cu
mesaje de descurajare a coruperii active în inspectoratele teritoriale și posturile locale ale
poliției din toate regiunile Republicii Moldova, precum și în mașinile INP.

A fost lansat și un proiect pilot de echipare a 5 ofițeri ai Inspectoratului Național de Patrulare
în exercițiul funcțiunii cu camere video portative, cu capacitate de transmisiune a imaginii în
timp real. Camerele portative și cele din automobile au însemne informative pentru cetățeni.

Inspectoratul General al Poliției are un sistem bine
organizat de stimulare a angajaților care depun efort
și demonstrează eficiență și integritate pentru
realizarea atribuțiilor de serviciu.

În vederea disciplinării angajaților, au fost elaborate și aprobate Instrucțiunile privind
comportamentul angajaților cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției, care
stabilește normele de conduită ale angajaților cu statut special din cadrul Inspectoratului
General al Poliției al MAI în exercitarea atribuţiilor profesionale.

POLIȚIA ȘI COMUNITATEA

La 24 mai 2014 a avut loc „ZIUA TRANSPARENȚEI: POLIȚIA ȘI COMUNITATEA”.
Obiectivul acestor serii de acțiuni a fost promovarea comunicării informale dintre polițiști și
cetățeni, îmbunătățirea și „umanizarea” imaginii poliției, promovarea imaginii de deschidere
și transparență a angajaților Poliției.
Cetăţenii din Republica Moldova au avut posibilitatea
să comunice cu poliţiştii de la egal la egal și să
cunoască mai bine activitatea oamenilor legii.

În toate Inspectoratele de Poliție au fost organizate manifestații publice cu participarea
angajaților poliției, carabinierilor, polițiştilor de frontieră şi salvatorilor, cu competiții
sportive, concerte în aer liber şi gustări, la care au participat circa 50 de mii de oameni în
toată țara.

Cei mai activi cetățeni, care au ajutat Poliția sau alte instituții de stat în activitatea lor, au fost
premiați cu titlul „OM CU LITERĂ MARE”, o diplomă de apreciere, și un tricou cu
inscripția „OM CU LITERĂ MARE”.

DOTAREA POLIȚIEI

Dotarea cu tehnică a subdiviziunilor Poliției contribuie la eficientizarea lucrului
angajaților, micșorarea timpul de reacție la sesizările cetățenilor cu privire la infracțiuni și
incidente, etc.

În contextul Suportului bugetar UE – RM 2014-2016, Inspectoratele de Poliție au
beneficiat de 30 unități de transport pentru Serviciile de Gardă ale IP, 123 unități de transport
pentru dotarea Sectoarelor de Poliție ale IP, precum și 41 unități de transport pentru Serviciile
de Patrulare ale Inspectoratelor de Poliție și de reacționare operativă a Direcției de Poliție a
mun. Chișinău. Pînă la finele anului 2014, urmează a fi realizată și dotarea cu mijloace și
echipamente special.

Poliția a beneficiat de ajutor în achiziționarea a 90 automobile și 10 motorete pentru
Inspectoratul Național de Patrulare, 10 seturi de etiloteste pentru consolidarea capacităților
tehnice, asistență tehnică pentru consolidarea capacităților de cercetare la fața locului, 25
automobile pentru subdiviziunile teritoriale și specializate, etc.

2014 - ANUL OFIȚERULUI DE SECTOR
Prin ordinul MAI nr. 131 din 18.04.2014, anul 2014 a fost declarat - Anul ofițerului de
sector. Obiectivul acțiunilor demarate în acest sens, îl constituie modernizarea instituţională
a Serviciului, precum și implementarea acqius-ului comunitar definit prin „activitatea
poliţienească comunitară”, ca o completare majoră de ordin strategic, soluţionare a
problemelor de securitate ale comunităţii prin intermediul activităţii în parteneriat a
practicilor poliţieneşti tradiţionale în ţările din spaţiul european. O componentă
indispensabilă în vederea realizării obiectivelor Planului de acţiuni privind Liberalizarea
Regimului de Vize şi Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

În scopul creării condiţiilor necesare de activitate pentru angajaţii Poliţiei, în perioada
2013 - 2014 au fost reparate și date în exploatare sediile Sectoarelor de Poliţie care au
fost dotate din proiecte și cu suportul partenerilor de dezvoltare.

A fost realizată concepţia arhitecturală privind construcţia capitală a Posturilor de
Poliţie ce includ şi apartamente de serviciu în r-l Sîngerei (sat. Sîngereii Noi), r-l
Basarabeasca ( sat. Başcalia), r-l Ocniţa (or. Otaci) şi r-l Făleşti (sat. Glingeni).

CUNOAȘTE POLIȚISTUL TĂU
În vederea sporirii siguranţei cetăţeanului prin consolidarea parteneriatului cu autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, formaţiunile obşteşti, ONG-uri şi societatea civilă,
crearea imaginii pozitive a organelor de poliţie în mediul societăţii, precum şi motivarea
comunităţii spre deschidere la conlucrare, prin ordinul MAI nr. 189 din 13.06.2013, a fost
lansată Campania naţională de informare cu genericul „Cunoaşte poliţistul tău” pentru
perioada 2013-2015, care are drept scop sporirea receptivităţii poliţiei la solicitările
cetăţenilor, cunoaşterea poliţistului din localitate şi prezenţa vizibilă a acestuia în comunitate.

Întru realizarea activităţilor planificate în cadrul Campaniei “Cunoaşte poliţistul tău”, sunt
antrenaţi circa 2000 angajaţi ai Inspectoratelor de poliţie teritoriale şi Inspectoratului Naţional
de Patrulare ale IGP, care au vizitat 473583 familii, de la care au fost preluate 266.555 petiţii,
dintre care 23561 au fost examinate conform competenţei de către Poliţie, iar 3070 au fost
referite spre examinare altor autorităţi.

Totodată, au fost organizate şi desfăşurate 25367 întruniri, dintre care 12295 cu cetăţenii,
5306 în colectivele de muncă, 1745 în colectivele de profesori şi 6214 cu tineretul studios, în
cadrul cărora au participat 544586 persoane. De asemenea, au fost distribuite cetățenilor
672335 pliante cu datele de contact ale ofițerilor de sector, Sectoarelor de Poliție,
dispeceratelor etc.

CAMPANII DESFĂȘURATE
Prevenirea antivictimală şi antiinfracţională a populaţiei, diseminarea bunelor practici,
dezvoltarea parteneriatelor la nivelul comunităţii, organizarea şi coordonarea unor proiecte
și campanii de informare la nivel naţional sunt doar câteva dintre obiectivele POLIȚIEI.

Un eveniment de premieră a fost lansarea în comun cu Reprezentanţa Fundaţiei Terre des
hommes în Moldova, a concursului de desene. Din 8 645 de desene participante la concurs au
fost selectate 71, care au obţinut un punctaj maxim. Ulterior, în baza voturilor acordate,
membrii juriului au determinat cîştigătorii.

ACȚIUNI DE PREVENIRE
În scopul prevenirii accidentelor de circulaţie și diminuării gravităţii consecinţelor
acestora, relevarea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor în care s-au produs, subdiviziunile
Poliției au organizat multiple acţiuni specializate de profilaxie a încălcărilor Regulamentului
circulaţiei rutiere - cauze frecvente ale accidentelor, cu genericul “Cu mintea trează”.
“Scăunele pentru copii”, „Semaforul”, „Girofarul”, „Motociclistul”, „Viteza”, „Transport
periculos”, „Pasaj Feroviar”, „Autobuz”, ,,Nopţi albe”, ”PIETONUL”, „Stop accidentelor.
Viaţa are prioritate” etc.

În scopul cultivării la tînăra generaţie a unui comportament corect la trafic şi prevenirii
traumatismului rutier infantil, a fost organizat Concursul republican al tinerilor agenţi ai
circulaţiei rutiere (etapele raională şi zonală) privind cunoaşterea normelor de comportament
în trafic „Securitatea la trafic înseamnă viaţă”.

Au fost realizate şi difuzate prin intermediul reţelelor de socializare spoturi cu caracter de
publicitate socială, avînd în vizor astfel de subiecte, precum ”Excesul de viteză”, ”Utilizarea
scăunelului auto pentru copii”, ”Conducerea sub influenţa alcoolului”, ”Prevenirea
accidentelor la trecerile de nivel cu calea ferată”.

COOPERARE
Inspectoratul General al Poliției a considerat prioritară dezvoltarea cooperării cu societatea
civilă şi sectorul privat.

 Fundaţia Soros-Moldova
 Inspectoratul Ecologic de Stat
 Centrul Naţional de Mediu
 Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii
 Întreprinderea de Stat “Centrul pentru Telecomunicaţii Speciale”

 Banca Naţională a Moldovei
 Asociația Obștească “Help Age International”
 Asociaţia „Promo-LEX”
 Fundaţia Terre des hommes
 Asociaţia Obştească „Uniunea pentru
prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”
 Sindicatul „Demnitate”

 Departamentul Poliției de Frontieră
 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
 Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”
 Centrul Internațional pentru Protecția
și Promovarea Drepturilor Femeii „La
Strada”;
 Oficiul Central de Probațiune

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
Activitatea de informare şi relaţii publice, la nivelul Poliţiei, este adaptată la realităţile şi
schimbările din societate, fiind guvernată de transparenţă şi echidistanţă.

În vederea asigurării transparenţei în activitate, în aprilie 2013 a fost lansată pagina oficială
a Poliției – www.igp.gov.md, care a înregistrat 10226626 accesări și 157010 vizitatori unici.
Recent a fost lansată noua versiune a saitu-lui, ce oferă avantaje de mentenanţă centralizată a
sistemului de administrare a conţinutului, flexibilitate, precum şi funcţionalităţi mai extinse.

Conform portalului de știri www.tribuna.md, Inspectoratul General de Poliție a înregistrat
un record absolut la capitolul comunicarea cu instituțiile mass-media. De la 1 ianuarie
2014 pînă la finele lunii octombrie, IGP a postat pe pagina web circa 450 comunicate de presă.
Un exemplu de încredere a
populației în poliție este
portalul „Martor Ocular”.
Astfel, în baza sesizărilor
cetățenilor, au fost pornite
proceduri contravenţionale
privind
încălcarea
Regulamentului
circulaţiei
rutiere.
Încrederea cetățenilor în poliție – 39%. Este la cel mai înalt nivel din istoria de 12 ani, cu
14% mai mult decât în noiembrie 2012. Acest sondaj a fost prezentat de către Institutul de
Politici Publice, care a fost realizat în perioada 26 octombrie - 13 noiembrie, în 84 localități
din țară, pe un eșantion reprezentativ de 1109 persoane.
A fost elaborat și se pune în aplicare recomandările inluse în Îndrumarul metodic cu privire
la îmbunătățirea comportamentului și modului de comunicare al angajaților Poliției cu
cetățenii și mijloacele mass-media.

INTERVENȚIE
Modernizarea tehnică şi operaţională a sistemului de recepţionare a apelurilor
parvenite prin linia telefonică „902” - includerea robotului pentru apelurile în aşteptare,
identificarea datelor apelantului, etc. și dotarea cu calculatoare a operatorilor serviciului, la
care să fie introdusă harta GPS a echipelor mobile. Opţiunea respectivă va permite
direcţionare rapidă a echipelor mobile aflate în apropiere directă cu locul incidentului.

Poliția este parte componentă a Centrului Unic de Apel Chișinău. În caz de urgenţă,
cetățeanul poate forma oricare dintre numerele 901, 902 şi 903 iar la faţa locului, în funcţie
de complexitatea situaţiei, intervin simultan salvatori, medici şi poliţişti. Astfel se câştigă
minute preţioase pentru salvarea vieţilor omeneşti. Dispecerat colectează informaţii din toate
colţurile ţării. În martie 2014, un astfel de dispecerat unic de apel a fost creat şi la Bălţi.

Ca suport pentru subdiviziunile Poliției în activitatea de serviciu a fost lansată harta
electronică interactivă cu privire la amplasarea camerelor video în toate localitățile
Republicii Moldova.

Receptivitate și promptitudine atunci cînd cetățeanul apelează Poliția la numărul 902, în
special atenție deosebită în mun. Chișinău, unde avem în medie de pînă la 1000 apeluri
telefonice zilnic.

COMBATEREA CRIMINALITĂȚII
Consolidarea capacităților de investigare şi descoperire a infracţiunilor deosebit de
grave şi excepţional de grave, precum şi a celor cu o rezonanţă socială sporită, a fraudelor
economice, traficului ilicit de droguri, traficului de persoane şi infracţiunilor conexe,
infracţiunilor informatice, infracţiunilor financiare şi contra copiilor, inclusiv pornografiei
infantile, infracţiunilor comise de grupuri sau organizaţii criminale, infracţiunilor de spălare
a banilor, finanţării terorismului şi separatismului, proliferarea armelor de distrugere în
masă şi materialelor conexe, asigurarea securităţii participanţilor la procesul penal –
constituie priorități ale Poliției.

O atenţie deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul infracţiunilor
excepţional de grave şi deosebit de grave.

COOPERARE POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ
Promovarea imaginii Poliției pe plan internaţional prin diversificarea dialogului cu
partenerii străini, participarea la diverse foruri internaţionale, precum şi realizarea unor
obiective de ordin major reprezintă o prioritare indispensabilă a Poliției

Directorul, Rob Wainright, a menţionat aportul considerabil adus de poliţia din RM la
consolidarea parteneriatului cu organele de drept din UE şi operaţiunile de succes încheiate
cu participarea statelor-membre şi a Republicii Moldova, progresul şi reuşitele poliţiei în
combaterea criminalităţii transnaţionale.

Extinderea cadrului legal de cooperare bilaterală şi multilaterală a fost una din
priorităţile IGP, precum şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii omoloage din
străinătate. A fost semnat Acordul tehnic bilateral privind linia securizată, care permite
schimbul securizat și direct de date și informații între Republica Moldova și cele 28 statemembre ale Uniunii Europene prin intermediul Europol. Acest eveniment se înscrie în
realizarea Road Map-ului privind semnarea Acordului Operațional de Cooperare cu
Europol și reprezintă un pas spre atingerea acestui obiectiv.
Cooperarea poliţienească s-a concretizat şi prin participarea poliţiştilor moldoveni la
desfășurarea măsurilor speciale de investigații peste hotarele țării, precum și la diferite
seminare de instruire, în cadrul cărora a avut loc un schimb de experiență cu omologii
străini

PRIORITĂȚI
 Elaborarea conceptului sectorial de prevenire a criminalității;
 Punerea în aplicare a sistemului de video-conferință cu toate Inspectoratele de
Poliție teritoriale;
 Crearea centrului mobil destinat activității de prevenire a circulației rutiere în
rîndul copiilor;
 Extinderea proiectului pilot privind consolidarea capacităților de colectare a
probelor la locul comiterii infracțiunii pentru subdiviziunile teritoriale;
 Îmbunătățirea condițiilor de detenție provizorie în izolatoarele de detenție din
Inspectoratele de Poliție teritoriale;
 Elaborarea și punerea în aplicare a mecanismului de marcare o armelor din
circuitul civil, importate în R. Moldova;
 Crearea unității centrale de analiză a informației la nivel de IGP, inclusiv
dotarea și consolidarea capacităților tehnice a acesteia;
 Crearea centrului de instruire a polițiștilor.

MEMORIE ȘI RESPECT
“De-a lungul timpului, polițiștii au dovedit curaj, profesionalism și măiestrie. Ei au
demonstrat că cunt în măsură să acționeze cu maximă efieciență în orice condiții și s-au
dovedit gata de a face supremul sacrificiu, în numele aspirațiilor legitime de libertate,
progres și demnitate ale poporului nostru. De aceea este de datoria noastră să-i răsplătim cu
recunoștință și să le înscriem numele în istoria de devenire a Republicii Moldova ca stat
independent și suveran”.

“Datoria noastră sfîntă, a celor vii, este de a depune semnul de amintire și de recunoștință pe
mormîntul fiecărui dintre eroii neamului nostru. Colaboratorii de Poliție au fost întotdeauna
în slujba cetățeanului, în lupta cu criminalitatea și au stat la respectarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului. În această luptă, în care au fost mobilizați permanent,
unii au căzut. Aceasta îi ridică la rangul pe care trebuie să-i cinstim”.

Angajații Poliției sînt mereu la datorie într-o luptă continuă cu criminalitatea.
Profesionalismul de care dau dovadă, atît la etape de prevenire a infracțiunilor, cît și în
timpul descoperirii lor, ne fac să îi privim cu respect și recunoștință. Astfel, pentru
determinarea, devotament și spiritul de sacrificiu dovedite, este de datoria noastră să ne
plecăm frunțile în cinstea memorie lor și să-i admirăm pe cei rămași în viață pentru tot
ce au făcut întru prosperitatea POLIȚIEI REPUBLICII MOLDOVA.

