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Poliţia este instituţia 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 descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. 

Realizarea acestui obiectiv are o importanță și mai mare odată cu semnarea la Bruxelles și 

ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Acordului de Asociere cu UE, care 

confirmă de facto la nivel oficial apartenența țării noastre la spațiul european și valorile 

comunitare.  

Astfel, acțiunile pe care le-a desfășurat Poliția în prima jumătate 2014 s-au regăsit în 

activitățile de menținere și asigurare a ordinii pubice în cadrul evenimentelor majore legate de 

amplul proces premărgător ratificării în Parlament a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană 

(vizite oficiale, ședințe ale Parlamentului etc.), precum și în cadrul măsurilor de prevenire a 

tendințelor de destabilizare a situației în toate raioanele țări, dezvoltarea capacităților Poliției de 

prevenire și combatere a fenomenului infracțional, prin implementarea practicilor noi de 

investigare a crimelor. 

 

 
 

Întru realizarea misiunii sale, Poliția are următoarele funcții de bază: 

1) Menţinerea, restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia drepturilor şi a intereselor 

legitime ale persoanei şi comunităţii; 

2) Prevenirea şi curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor, asigurarea respectării legalităţii, 

ordinii şi securităţii publice; 

3) Investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, realizarea urmăririi penale, asigurarea 

înfăptuirii justiţiei; 

4) Acordarea asistenţei populaţiei şi autorităţilor administraţiei publice locale.           

În conformitate cu prevederile Legii nr. 320 din 27.12.2012 Cu privire la activitatea Poliţiei 

şi statutul poliţistului, unitatea centrală de administrare şi control a Poliţiei este Inspectoratul 

General al Poliţiei. 

Structura Poliţiei este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012 

„Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului 

Afacerilor Interne”. Organigrama reflectă relaţiile de coordonare între subdiviziunile IGP şi 

subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei. 

Pe lîngă activitățile operaționale, subdiviziunile specializate ale Poliției asigură metodic 

activitatea subdiviziunilor teritoriale de Poliție, reieșind din atribuțiile stabilite și domeniile de 

activitate ale acestora. 

 

PPPRRROOOFFFIIILLLUUULLL   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUȚȚȚIIIEEEIII      
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Programul de Dezvoltare Strategică, un documentul de bază al Poliţiei, elaborat pentru o 

perioadă de 3 ani, care completează sistemul planificării strategice la nivelul Ministerului Afacerilor 

Interne, asigurînd prioritizarea diverselor obiective, reflectate în numeroasele documente de politici, 

precum şi identificînd lacunele în capacităţi şi instrumentele/metodele pe care le va utiliza Poliţia în 

vederea atingerii obiectivelor sale. În corelare cu Planul de dezvoltare strategică a IGP a fost elaborată 

Strategia sectorială de cheltuieli a IGP.   
În vederea bunei organizări a activității Inspectoratului General al Poliției al MAI, stabilirea 

priorităților pentru perioada vizată, precum și în contextul realizării prevederilor ordinului MAI nr. 80 

din 20.03.2014 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova pentru anul 2014” privind realizarea optimă conform competențelor a acțiunilor 

prevăzute de documentele de politici naționale și sectoriale pentru anul 2014, a fost elaborat și aprobat 

Planul de acțiuni al Inspectoratului General al Poliției al MAI pentru anul 2014. 

Concomitent, în contextul suportului partenerilor de dezvoltare din UE și SUA, avînd la bază și 

aprecierea și încrederea manifestată, prin oferirea pentru anii 2014-2016 a unui suport bugetar 

considerabil, o prioritate de bază pentru subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției, reprezintă 

eforturile comune privind implementarea Matricii de politici în domeniul liberalizării regimului de 

vize.  

Un alt obiectiv de bază a IGP este sporirea receptivității Poliţiei la necesităţile comunităţii, prin 

încurajarea participării sporite a publicului  la identificarea  şi soluţionarea problemelor de securitate ale 

comunităţii. Un prim pas în această direcție a fost implementarea conceptului de activitate poliţienească 

comunitară, care presupune ca Poliţia să fie mai bine integrată în comunitate şi să consolideze 

legitimitatea acţiunilor sale prin intermediul unei activităţi poliţieneşti bazate pe consens şi 

îmbunătăţirea serviciilor oferite publicului  

Asigurarea vizibilității Poliției și accesibilitatea publicului, va spori nivelul de implicare mai 

activă a comunităţii, implicarea tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, sectorului privat şi celui 

asociativ, iar rezultatele pozitive vor fi bazate pe introducerea în practică a unei abordări pro-active 

orientate spre soluţionarea problemelor comunității și dezvoltarea institutului de prevenire - concept 

novator și destul de important în procesul realizării Strategiei de reformare a Ministerului Afacerilor 

Interne și subdiviziunilor subordonate. În rezultat, se creează și se dezvoltă un Serviciu specializat în 

domeniul prevenirii în cadrul Secției securitate publică a Direcției generale securitate publică. 

 

 
Avînd la bază noul cadrul juridic de activitate a Poliției, obiectivele de bază pe aspectul 

resurselor umane sînt orientate la implementarea procedurilor noi de selectare, evaluare și instruire a 

personalului. Conform statelor de personal, în urma operării modificărilor, efectivul limită al IGP 

constituie 9243 de funcții. Efectivul atestat constituie 8322 de angajați, din ei 873 sau 10.49% 

sunt femei. Procentul femeilor atestate a crescut cu circa 2 la sută față perioada similară a anului 

trecut.  

Suplinirea funcțiilor vacante cu angajați calificați a constituit o prioritate pentru IGP. Dacă la 6 

luni 2013 incompletul funcțiilor vacante constituia 1113 angajați, atunci la 6 luni anului 2014 

incompletul de personal constituia 524 funcții, circa 6%.  
Suplinirea funcțiilor vacante s-a datorat încadrării în cîmpul muncii a 165 absolvenți ai 

Academiei Ștefan cel Mare, 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. Angajarea personalului pe parcursul perioadei de raport constituie 686 

persoane, inclusiv 101 femei (151 pe parcursul semestrului II 2013).  

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE   
 

 

CCCOOONNNSSSOOOLLLIIIDDDAAARRREEEAAA   CCCAAADDDRRRUUULLLUUUIII   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUȚȚȚIIIOOONNNAAALLL      
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Deşi incompletul este în diminuare, totuşi, în unele subdiviziuni ale Poliției  persistă un 

număr mare de funcţii vacante: IP Nisporeni - 29 (24%); IP Cahul - 47 (25%), IP Cantemir - 

23 (20%). Situația creată se explică și prin fluctuația personalului. 

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. În acest context, au fost desfășurate: 

- 18 cursuri de perfecţionare/specializare pentru 456 angajaţi ai Poliției, în cadrul Academiei 

„Ştefan cel Mare”; 

- 6 cursuri cu genericul „Comunicarea profesională” pentru 60 angajaţi ai IGP, în cadrul 

Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră; 

- 6 seminare de instruire pentru 150 de ofiţeri - în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

în familie, ca parte a proiectului de asistenţă tehnică implementat de Fondul ONU pentru Populaţie în 

Republica Moldova (UNFPA) şi Centrul de Drept al Femeilor (CDF), în parteneriat cu Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI  și finanţat de către Departamentul de Stat al Ambasadei SUA; 

- 2 module de instruire a poliţiştilor la compartimentul prevenirii şi combaterii fenomenului 

violenţei în familie pentru circa 50 de angajați ai Poliției în parteneriat cu reprezentanţa în Republica 

Moldova a Fundaţiei „Hanns Seidel” din Germania, etc. 

În vederea disciplinării angajaților, a fost elaborat și aprobat prin ordinul IGP nr. 42 din 

17.03.2014 pentru aprobarea  Instrucțiunilor privind comportamentul angajaților cu statut special din 

cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI, care stabilește normele de conduită ale angajaților 

cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI în exercitarea atribuţiilor 

profesionale. 

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. 

Astfel, pe parcursul perioadei de referință au fost menționați 4588 angajaţi. 

Cu regret, au fost depistate și încălcări, precum: iresponsabilitatea faţă de îndeplinirea 

atribuţiile de serviciu; încălcarea disciplinei; comportament incompatibil cu statutul poliţistului; 

tăinuirea (neînregistrarea) informaţiilor, plîngerilor, etc. Din ele au fost sancţionaţi disciplinar 387 

angajaţi cu statut special din cadrul IGP, dintre care 39 sancţiuni sub formă de concediere din 

Poliţie.  

În contextul respectării disciplinei de serviciu, Serviciul protecție internă și anticorupție a 

MAI, Direcţia management operaţional şi Direcția inspectare efectiv a IGP, în urma controalelor 

efectuate au fost depistate o serie de abateri, care, influenţează negativ capacitatea operaţională a 

subdiviziunilor şi prezintă un indiciu al managementului defectuos în cadrul entităţilor. Despre 

abaterile admise și necesitatea redresării situații create, șefii subdiviziunilor teritoriale au fost 

atenționați repetat și în cadrul ședințelor de bilanț care au avut loc, urmînd să desfășoare acțiunile 

necesare pentru înlăturarea neajunsurilor. Respectarea disciplinei de serviciu și adoptarea unui 

comportamnet adecvat, permanent se regăsesc în sarcinile stabilite atît de conducerea MAI, cît și de 

conducerea IGP. 

În scopul verificării asigurării de către conducătorii subdiviziunilor inspectoratelor 

teritoriale ale IGP a condiţiilor minime de detenţie a persoanelor reţinute şi arestate, au fost 

supuse inspectării Izolatoarele de detenție provizorie a Inspectoratelor de poliție IP Ocnița, Briceni, 

Rîșcani, Edineț, Șoldănești, Rezina și  IP Drochia. Drept urmare, au fost constatate derogări de la 

cerinţele legislaţiei în vigoare şi de la normele înaintate de către Comitetul European pentru 

Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane, care ţin de nerespectarea drepturilor 

omului şi anume: starea sanitaro-igienică şi tehnică nesatisfăcătoare, deţinerea persoanelor în condiţii 

inumane, manifestată prin lipsa lenjeriei de pat, nefuncţionarea ventilării mecanice, lipsa de apă 

potabilă, nefuncționarea  blocului sanitar în celule și iluminării suficiente. În condiţiile 

circumstanţelor descrise în IDP al IP Ocnița și IP Șoldănești  a fost sistată activitatea IDP cu 

excepția a unei celule în Șoldănești şi două în Ocnița. 

O atenție deosebită atragem asupra abaterilor disciplinare care fac parte din categoria 

încălcărilor care pot genera comportamentul corupţional, înregistrîndu-se cazuri  de reținere a 

polițiștilor  pentru corupere pasivă (24 angajați). 

IGP luptă și va continua să lupte pentru a nu admite acte de corupție în rândul angajaților și 

colaborează cu organele de menținere a ordinii de drept. Astfel, în cadrul campaniei de integritate și 
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anticorupție, desfășurată de Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile MAI la 24 mai 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 colaboratorilor IGP și inspectoratelor teritoriale. 

În cadrul acestor evenimente  oamenilor au avut ocazia să-și cunoască polițiștii de sector, din 

teritoriu, și să rămână cu o impresie pozitivă despre ei. Astfel, în toate IP 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. În cadrul inspectoratelor de poliție care se află în imediata apropiere a 

parcului unde  a avut   loc manifestația, au fost organiza vizite în interiorul sediilor poliției (după 

modelul „Ziua ușilor deschise”).  

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”. 

În același context, 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. În cadrul aceleași serii de acțiuni, a fost 

lansat și un proiect pilot de echipare a 5 ofițeri ai INP 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. 

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. 

Modificarea sistemului de perfecţionare a personalului Poliţiei. În acest context, ne propunem 

contractarea unor experţi UE în vederea instruirii formatorilor şi cadrului didactic din cadrul 

instituţiilor de învăţămînt ale MAI, în vederea asigurării formării profesionale iniţiale şi continuă pe 

domeniile de abilităţi lipsă. 

 
A fost propusă spre modificare forma de prezentare a rechizitelor procesului-verbal 

contravențional, fără modificarea conținutului acestuia, în scopul comodității și completării de către  

agenții constatatori în condiții de stradă. Suplimentar s-a propus abținerea de la aplicarea deciziei la fața 

locului. În acest caz, asigurarea desfășurării normale a procesului contravențional se va asigura prin 

înmînarea citației de a se prezenta ulterior pentru soluționarea cauzei la agentul constatator, împuternicit 

cu dreptul de sancționare, de rang superior din cadrul autorității  din care face parte agentul constatator. 

Odată cu dotarea agenților constatatori din cadrul INP cu terminale mobile (cu sistem de operare 

“Android”), este planificată întocmirea proceselor-verbale contravenționale în formă electronică, cu 

trecerea ulterioară pe purtător de hărtie prin intermediul imprimantei portabile. 

A fost elaborat un proiect de lege pentru completarea art. 109 din Codul penal, prin care se 

justifică necesitatea consolidării instituţiei împăcării în cadrul procesului penal, care la moment este 

la etapa de definitivare, și urmează să fie remis Guvernului pentru examinare. Necesitatea operării 

modificărilor se datorează evoluţiei numărului cauzelor penale încetate pe motive de reabilitare, implicit 

în legătură cu împăcarea părţilor care este în continuă creştere şi într-un final nu se încununează cu 

atingerea scopului legii penale, acela de prevenire a săvîrşirii de noi infracţiuni. Prin urmare, este 

necesar a se ţine cont de oportunitatea aplicării pedepsei penale şi efectul ei în vederea corectării 

infractorului, şi dacă corectarea infractorului este posibilă fără imixtiunea forţei coercitive a statului.  
 

 

 

ARMONIZAREA CADRULUI LEGAL   
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Pentru anul 2014, Inspectoratului i-a fost alocată suma pe componenta cheltuielilor de bază 

(mijloace bugetare) în mărime de 763484,1 mii lei, inclusiv: 

- 688366,5 mii lei, alocații din contul bugetului de stat;  

-  3356,0 mii lei, pentru realizarea reformei în domeniul justiției;  

- 71761,6 mii lei, pentru acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. 

Mijloacele financiare parvenite de la MAI au fost utilizate pentru lucrări de reparații capitale 

la 16 inspectorate teritoriale, BPDS „Fulger”, INP, cît și la 5 obiecte (imobile) ale IGP. 

Datorită  bugetului auster al IGP şi insuficienţei surselor financiare pentru anul 2014, 

dispunem de un deficit de surse financiare la capitolul achiziţionării carburanților, 

echipamentului poliţienesc, cheltuielilor de deplasare, retribuirii muncii pentru lunile noiembrie-

decembrie, cît și achitării indemnizațiilor de maternitate, pentru creșterea copilului și 

indemnizațiilor la eliberare. 

După demararea primelor dări în exploatare a Sectoarelor de Poliţie model în raioanele 

Hînceşti şi Ungheni desfăşurate în anul 2013, în prima jumătate a anului curent s-a reuşit darea în 

exploatare şi altor două sectoare: Sectorului de Poliţie Nr.1 din or. Teleneşti și  Sectorul de 

poliție nr. 3 din satul Balatina, raionul Glodeni. De asemenea se duc lucrări de reparație a unui 

SP în Criuleni și IP Dubăsari. 

În vederea implementării şi dezvoltării conceptului de poliţie comunitară - cu suportul 

reprezentanţilor Ambasadei SUA, la 07.05.2014, au fost donate opt seturi de calculatoare cu 

imprimantă IP Cahul destinate pentru facilitarea lucrului angajaţilor poliţiei comunitare. 

Cu ajutorul partenerilor străini subdiviziunile Poliției au beneficiat de:  

- 5 autoturisme noi,  de model ”Suzucki SX4 ” donate inspectorilor Biroului siguranţă copii 

din cadrul Inspectoratelor teritoriale de poliție, de către Republica Federală Germană; 

-  echipamente specializate și programe moderne, oferite  de Agenția Națiunilor Unite 

pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității - Centrului pentru Combaterea Crimelor 

Informatice; 

- 10 motorete, oferite de Biroul relaţii cu diaspora din Republica Italia au fost transmise 

Inspectoratului Naţional de Patrulare pentru a putea intervini prompt la solicitările cetățenilor, 

monitoriz area și asigurarea ordinii publice în curțile blocurilor, parcurile, grădinile publice și 

aleele orașului. Foarte rapid, inspectorii de patrulare ajung acolo unde nu au posibilitatea să 

intervină echipele auto sau cele pedestre. 

Din contul mijloacelor destinate reformei justiţiei au fost achiziționate 7 unități de 

transport pentru Serviciul Poliției Judecătorești și 8 unități de tehnică de calcul. 

În legătură cu demersul Cancelariei de Stat privind propunerile de proiecte în cadrul 

Programului de reintegrare a țării, a fost identificat un subiect de proiect privind reparația 

capitală a Sectorului de poliție nr. 1 (Holercani) al Inspectoratului de poliție Dubăsari, fiind 

depus proiectul respectiv. 

De asemenea, se elaborează schița de proiect  a sectorului de poliție model european din 

carcas metal-sticlă. Totodată urmează să se desfășoare lucrări de reparație capitale la 63 sectoare 

de poliție.la  

În acelaș context, se duc lucrări de repație la sediul Centrului tehnico-criminalistic din str. 

Putna 10, sediul INI din str. Bucuriei 14, precum și alte sedii ale Poliției. 

În contextul respectării drepturilor copilului au fost petrecute lucrări de reparații capitale a 

camerelor de audiere a minorilor în 8 Inspectorate de poliție, fiind  procurat și alocat  mobilierul 

și utilajul tehnic necesar pentru amenajarea camerelor date. La moment, sunt demarate lucrări de 

instalare a utilajului tehnic. 

 

 

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ   
 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE 
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O atenţie primordială a fost acordată promovării imaginii IGP pe plan internaţional prin 

diversificarea dialogului cu partenerii străini, participarea la diverse foruri internaţionale, precum 

şi realizarea unor obiective de ordin major, în conformitate cu priorităţile Planului de activitate al 

IGP. 

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. 

În martie 2014, la Chișinău, a fost semnată Declaraţia comună de cooperare între 

Inspectoratul General al Poliţiei şi Comandantul-şef al Poliţiei din Republica Polonia, Dl 

Marek DZIALOSZYNSKI, care a asigurat disponibilitatea Poliţiei poloneze de a oferi suport în 

toate domeniile poliţieneşti care necesită o abordare particulară.  

Recent a fost semnat Acordul tehnic bilateral privind linia securizată, care permite 

schimbul securizat și direct de date și informații de uz polițienesc între Republica Moldova şi cele 

28 de state-membre ale UE 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. Directorul în exerciţiu al Europol, 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. 

O atenţie sporită a fost acordată vizitelor oficiale ale d-nei Catherine de Bolle, Comisar 

General, Şef al Poliţie Federale din Regatul Belgiei; dlui Bartlomiej Sienkiewicz, Ministrul de 

Interne al Republicii Polonia; delegației Poliției Naționale din Republica Turcia; dnei Ann-

Marie-Orler, Director al Poliţiei Oficiului Naţiunilor Unite, Oficiul Statul de Drept şi Securitatea 

Instituţiilor, Departamentul Operaţiuni de Menţinere a Păcii a ONU - în cadrul cărora au fost 

trecute rezultatele cooperării și punctarea priorităților de avansare a relațiilor de cooperare. 

La nivel regional, a fost avansat dialogul de cooperare cu Misiunea Uniunii Europene de 

Asistență la Frontiera în Republica Moldova și Ucraina (EUBAM), Centrul Sud-Est European de 

Aplicare a Legii și Academiei Internationale a Organelor de Drept.                                           

În baza parteneriatelor stabilite cu colegi din alte stat, au fost perfectate în jur de 96 de 

deplasări (conferințe, seminare, vizite de studii, cursuri de instruire, etc.) în Austria, Ungaria, 

Belgia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, 

Statele Unite ale Americii, Ucraina, ect. 

Cu suportul Biroului relaţii internaţionale al Poliţiei Naţionale Poloneze a fost implementat 

proiectul moldo-polon cu genericul „Metode moderne criminalistice şi tehnici speciale de 

formare a poliţiştilor ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi combaterea 

criminalităţii pentru anul 2014”, în cadrul căruia au fost organizate 3 evenimente.  

 În colaborarea cu Poliţia Judiciară din Landul Bavaria şi Poliţia Română, a fost elaborat un 

concept de proiect cu tematica „Livrarea controlată de droguri”, proiect care a fost acceptat pentru 

finanţare de către UE şi urmează a fi realizat pînă la finele anului 2015. Prima activitate de lucru a 

avut loc în perioada 08-09 aprilie curent, în Munchen, Germania. 

În cadrul celei de-a XI-a Reuniune de Coordonare a Donatorilor Internaționali pentru MAI, 

au fost elaborate 5 concepte de proiecte şi înaintate spre finanţare în domeniul documentării 

accidentelor rutiere; crearea laboratorului pentru examinări foto-video; consolidarea capacităților 

instituționale ale Poliției pentru menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice; sistemul de 

evidență automatizat a infracțiunilor; modernizarea și renovarea a 6 izolatoare de detenție 

provizorii. 

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. 
În acest context, este de menţionat operaţiunea de amploare desfăşurată la 22 ianuarie curent, în 

comun cu Comandamentul Provincial de Carabinieri Verona, Italia şi ofiţerii Serviciului de Informaţii şi 

Securitate, orientată la documentarea membrilor organizaţiei criminale „PATRON”. Urmare, la membrii 

organizaţiei criminale „Patron”, au fost efectuate mai multe percheziţii pe teritoriul Republicii Moldova şi 

au fost reţinute 9 persoane. Concomitent, în Italia au fost reţinuţi alţi 16 membri ai organizaţiei criminale 

„Patron”, condusă de hoţul în lege Guşan Ivan.  

Recent, în urma unei documentări îndelungate, în comun cu autorităţile de drept din Franţa, pe 

teritoriul Franţei, au fost întreprinse măsuri speciale de investigaţie şi de urmărire penală, unde a fost 
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destructurată o grupare criminală compusă din cetăţeni moldoveni, care, în perioada 2010-2014, au 

săvârşit mai multe crime, în special furturi de motoare de bărci, şi care acumulau fonduri ilegale pentru 

organizaţiile criminale conduse de Guşan Ivan, alias «Patron» şi Gîlcă-Popovici Petru, alias  «Micu». În 

urma măsurilor întreprinse au fost arestate 11 persoane. 
În aprilie curent, în comun cu Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, 

prin Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, România, s-a desfăşurat 

acţiuni pentru documentarea unor activităţi ilicite care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii 

organizate, trafic de metale preţioase şi spălare de bani,  efectuarea de operaţiuni financiare  în 

mod fraudulos şi trafic internaţional de droguri de mare risc. 

În comun cu partenerii străii au fost desfășurate mai multe operațiuni internaționale: 

- sub egida Centrului SELEC – proiectul “ANTS” -  monitorizarea contrabandei şi 

traficului ilicit cu ţigări în Europa de Est, obţinerii informaţiilor relevante despre modul comiterii 

infracţiunilor şi contravenţiilor, rutelor şi schemelor de contrabandă, identificării factorilor de risc. În 

urma măsurilor efectuate, în total au fost depistate în jur de 136 416 pachete de ţigări (2 728 320 ţigarete), 

în valoare totală de aprox. 2 046 240 lei. 
- sub egida Centrului SELEC - operaţiunea regională „HIT” - combaterea traficului 

de autovehicule furate şi/sau obţinute prin alte căi ilegale. Astfel, au fost depistate și documentate: - 23 

cazuri de folosire a vinietei expirate; - 5 cazuri de încălcare a termenului de ședere depășit în țară; - peste 

650 încălcări contravenționale, fiind aplicate amenzi de peste 248 200 lei, cu aplicarea a peste 779 puncte 

de penalizare.  

- la iniţiativa Misiunii EUBAM în Republica Moldova - I fază a operaţiunii 

„OLVIA” - combaterea contrabandei de mărfuri, contrabandei de droguri, contrabandei de ţigări, 

contrabandei de arme şi muniţii, etc. În cadrul operaţiunii a fost efectuat un schimb  de circa 21 de mesaje 

de intrare pentru verificare, în total pe parcursul operaţiunii fiind efectuate 33 de reţineri. 

În comun cu Departamentul Poliţiei de Frontieră și Biroul migraţie şi azil a fost 

desfășurată operaţiunea comună  „HOBBIT” - prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane, în special în scop de exploatare sexuală şi cerşit. Pe parcursul operaţiunii au fost realizate 42 

notificări în privinţa a 42 de persoane (gen feminin) oprite şi chestionate în baza indicilor de monitorizare 

a presupuselor cazuri de trafic sau proxenetism extern. Din aceste persoane, 33 (sau cca.79%) s-au înscris 

perfect în profilul de risc creat pentru potenţialele victime ale TFU în scop de exploatare sexuală sau a 

proxenetismului extern. Destinaţiile rămîn a fi aceleaşi: Turcia, EAU, Cipru de Nord, Liban, Thailanda. 

Am devenit parte a unui sistem internațional eficient și modern și vom continua eforturile noastre în această 

direcție. 

 
Concomitent, un rol important pe aspectul de cooperare reprezintă acordurile de 

colaborare cu organizațiile non guvernamentale pe domenii de interes comun.  

- Acordul de colaborare trilateral, între MAI, IGP și Fundaţiei Soros-Moldova, 

obiectivele căruia vizează susţinerea reformării calitative a sistemului justiţiei penale din 

Republica Moldova şi elaborarea de politici instituţionale referitoare la sporirea responsabilităţii şi 

transparenţei activităţii poliţiei la etapa urmăririi penale, precum şi ralierea mecanismelor şi 

practicilor utilizate de poliţie în cadrul etapei pre-judiciare la standardele şi practicile 

internaţionale privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

- Acord de Colaborare cu Inspectoratul Ecologic de Stat și Centrului Naţional de 

Mediu, care are la bază sesizarea faptului existenţei unor pericole asupra mediului ambiant şi 

importanţa cooperării dintre autorităţile publice şi societatea civilă pentru asigurarea ordinii 

publice şi securităţii ecologice, de protecţie a acestuia; 

- Acord de Colaborare cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, 

pentru consolidarea eforturilor de promovare şi protecţie a drepturilor copiilor la nivel naţional şi 

local. Semnarea Acordului bilateral de colaborare reprezintă un efort comun de a identifica cele 

mai eficiente modele şi mijloace de cooperare, în scopul creării unei societăţi libere şi sigure; 

- Acord de colaborare cu Întreprinderea de Stat “Centrul pentru Telecomunicaţii 

Speciale” pentru schimbul de informaţii în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor, 

contravenţiilor din domeniul informatic, precum şi asigurarea securităţii spaţiului cibernetic. 

- Acord de colaborare cu Banca Naţională a Moldovei, pentru realizarea schimbului de 

informaţii cu privire la fraude, infracţiuni informatice şi contravenţii în domeniul comunicaţiilor 

COOPERARE CU APC, APL ȘI ALTE ORGANIZAȚII 
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aferente activităţii desfăşurate de către prestatorii serviciilor de plată, precum şi cele aferente 

utilizării instrumentelor de plată fără numerar. 

 Cu suportul organizațiilor non-guvernamentale au fost desfășurate diverse campanii și 

concursuri: 

- ”Ordonanța te poate proteja de violență în familie” cu scopul de a informa şi 

conştientiza populaţia cu privire la posibilitatea obţinerii unor măsuri de protecţie a victimelor 

violenţei în familie. În cadrul campaniei au fost distribuite peste 10 mii de flyere şi plasate postere 

în fiecare Inspectorat şi Sector de Poliţie. În parteneriat cu Asociaţia obştească „Promo-LEX”, au 

fost difuzate 9 filme de scurt metraj cu mesajul „Conştientizează, reacţionează, opreşte violenţa!” 

în raioanele Soroca, Ungheni, Teleneşti, Făleşti şi Drochia.   

-  „Cunoaşte-ți poliţistul tău”  - campanie lansată la 21 iunie 2013 şi care are drept scop 

informarea societăţii  despre activitatea Poliţiei, referitor la prevenirea şi combaterea fenomenului 

infracțional, îmbunătățirea conlucrării cu autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile 

obşteşti şi societatea civilă, determinarea polițiștilor de a orienta activitatea spre apropierea către 

cetăţeni şi cunoaşterea problemelor cu care se confruntă comunitatea. Au fost  vizitate 138 035 

familii, de la care au fost  sesizate  6 214 petiţii, dintre care 5 678 au fost examinate  de către 

poliţie, iar 523 au fost referite spre examinare, conform competenţei, altor autorităţi. 

- ”Un copil informat - un copil protejat” pentru a reduce comportamentul delicvent şi a 

riscului de victimizare, sensibilizarea şi responsabilizarea copiilor privind consecinţele negative a 

consumului de droguri, alcool, tutun,  sporirea nivelului de autoprotecţie în diverse situaţii, 

amplificarea sentimentului de siguranţă în rîndul copiilor, crearea mediului prietenos şi 

predispunerea lor la o comunicare mai eficientă, atragerea copiilor în activităţi de voluntariat şi 

dezvoltarea iniţiativei de informare pentru extinderea mesajelor la un număr cît mai mare de copii. 

În acest scop au fost elaborate şi distribuite în cadrul campaniei de către angajaţii poliţiei  în 

instituţiile de învăţămînt 310 200 de pliante informative „În vacanţă alegem siguranţă” cu date de 

contact utile pentru copii şi 2 500 de postere fiind plasate în cadrul instituţiilor din ţară şi în sediile 

inspectoratelor, sectoarelor, posturilor de poliţie cu genericul „Un copil informat – Un copil 

protejat”. Concomitent, angajaţii poliţiei au distribuit copiilor 5 850 flyiere informative cu date de 

contact utile pentru copii. 

Un eveniment de premieră a fost lansarea în comun cu Reprezentanţa Fundaţiei Terre des 

hommes în Moldova, a concursului de desene POLIȚIA ÎN IMAGINAȚIA MEA destinat 

copiilor cu vîrste cuprinse între 6 şi 18 ani. Rolul poliţistului, imaginea polițistului model, 

apropierea copiilor de Poliție şi rolul ei în oferirea siguranţei copiilor sunt câteva din temele pe 

care participanții la concurs le-au abordat. 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. 

 

 
Facilitarea accesului mijloacelor mass-media la informaţiile relevante privind activitatea 

Inspectoratului General al Poliției, asigurarea nivelului optim de transparenţă instituţională şi 

reflectarea obiectivă a activităţii de combatere a criminalităţii, asigurării şi menţinerii ordinii 

publice, acţiunilor de profilaxie îndreptate spre ameliorarea situaţiei infracţionale, măsurilor de 

ordin cultural-educativ. 

În acest context 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, care accentuează importanța 

comunicării verbale și non-verbale, tehnicile de ascultare și regulile fedback-lui, conflictul și 

soluționarea acestuia, comunicarea cu mass-media, tehnicile de acordare a unui interviu, 

comunicarea prin intermediul rețelelor de socializare și relația cu presa. Imaginea pe care și-o 

creează cetățenii vis-a-vis de activitatea Poliției, depinde în mare parte de informațiile care sunt 

plasate în presă și calitatea datelor furnizate de către ofițerii de presă 

MEDIATIZARE  
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În cadrul conferinţelor de presă și a briefing-uri cu participarea reprezentanților 

Inspectoratului General al Poliției, au fost oferite explicaţii şi comentarii mijloacelor mass-media 

în scopul oglindirii, cît mai veridice, a activităţii subdiviziunilor IGP. 

 

 
În parteneriat cu Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, la Bălți a fost deschis 

Dispeceratul Nord, unde a fost pus în aplicare numărul unic 112, care este apelat doar atunci 

când este necesară intervenţia agenţiilor specializate. Este vorba despre cazurile în care sunt 

puse în pericol viaţa sau sănătatea cetăţeanului, ordinea publică, mediul, proprietatea publică sau 

privată. Sistemul identifică numărul de telefon al abonatului şi adresa, după care transmite toate 

datele la dispeceratele Poliţiei, Ambulanţei şi Pompierilor, în funcţie de natura cazului. 

Subdiviziunile poliției au participat la Exercițiul tactic „Ordine și Siguranță 2014” 

desfășurat de MAI. Scopul acestor aplicații a fost de a perfecționa deprinderile de comandă și 

comunicare între subdiviziuni, în caz de intervenție a forțelor de ordine la contracararea 

manifestațiilor agresive în masă și la prevenirea situațiilor de risc. Subdiviziunele antrenate au 

avut misiunea de a lichida incendii, de a salava oameni de sub dărămături, să contracareze 

manifestații agresive și de luare a ostaticilor. Angajații brigăzilor cu destinații speciale au extras 

din mulțime persoane, iar ofițerii operativi au efectuat măsuri de investigație. 

A fost instalat și testat Primul sistem de monitorizare video a traficului rutier în afara 

oraşului,  la Măgdăcești, raionul Criuleni. Camerele de supraveghere au fost necesare  acolo, 

întrucât este vorba despre un traseu periculos unde aproape zilnic au loc accidente rutiere, spune 

ministrul de Interne. Localnicii salută iniţiativa. 

Reieşind din capacităţile reduse existente ale serviciului 902 şi avînd în vedere dinamica 

dezvoltării tehnologiilor tehnice şi informaţionale şi posibilităţilor care le oferă astfel de 

performanţe, se intenționează 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 „902” din cadrul 

BRO şi a echipelor de patrulare din cadrul INP. Opţiunea respectivă va permite direcţionare rapidă 

a echipelor mobile aflate în apropiere directă cu locul incidentului. 

În scopul prevenirii accidentelor de circulaţie și diminuării gravităţii consecinţelor acestora, 

relevarea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor în care s-au produs, pe parcursul a 6 luni ale anului 

2014 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” etc. 

Subdiviziunile Poliției au fost alături de cetățeni pentru a oferi ajutor în legătură cu condițiile 

meteo dificile,  asigurarea ordinii publicii pe parcursul sărbătorilor de iarnă și Paștele, precum și 

alte manifestații cu caracter în masă – respectînd drepturile și libertățile fundamentale ale 

cetățenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENȚIE  
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COMBATEREA INFRACȚIONALITĂȚII 
 

 
Către finele perioadei de 6 luni ale anului 2014 înregistrăm o diminuare a crimelor excepţional 

de grave cu 4,4%, genurile de infracţiuni cu un pericol social sporit atestînd o dinamică în scădere 

comparativ cu perioada analogică a anului 2013.  

Astfel, în perioada vizată: 

- omorurile au înregistrat o diminuare de la 115 înregistrate în 6 luni 2013 la 92 în anul 

curent,  

- tîlhăriile de la 84 la 60, 
- jafurile de la 550 la 540,  

- traficul de copii de la 14 la 11,  

- vătămările medii de la 338 la 325, 

- pungășiile de la 378 la 368. 

Numărul furturilor este practic la nivelul anului trecut, fiind înregistrate 7642 infracțiuni față de 

7563 în 2013, sau cu 79 cazuri mai puțin. Tendința de diminuare a acestor categorii de infracțiuni 

se menține al doilea an consecutiv. 

Totodată, în perioada de 6 luni ale anului curent autoritățile și instituțiile care desfășoară acțiuni 

de urmărire penală au înregistrat 19.603 infracțiuni, sau cu 1465 infracţiuni mai mult comparativ cu 

perioada analogică a anului 2013 (ce reprezintă o creștere cu cca 8%). Din numărul total de crime, 80% 

reprezintă infracțiuni cu caracter uşor şi mai puţin grav. 

În mare parte, creșterea criminalității este condiţionată de ascensiunea faptelor infracţionale 

relevate în rezultatul măsurilor efectuate de către organele de drept, cum ar fi: 

- infracțiuni în domeniul transporturilor, de la 2179 infracțiuni în 2013 la 2820 infracțiuni anul 

curent, sau cu 641 infracțiuni mai multe. Din acestea, în rezultatul operațiunilor speciale și raidurilor 

Poliției, în 6 luni ale anului curent au fost relevate 3349 cazuri de conducere a unității de transport în 

stare de ebrietate, dintre care 2412 cazuri calificate ca infracţiuni sau cu 36,5% mai mult comparativ cu 

perioada analogică a anului 2013 (1767 cazuri) şi 937 documentate ca contravenţii; 

- infracțiuni economice de la 501 la 646, sau cu 145 infracțiuni mai multe, și evaziune fiscală de 

la 113 la 266 infracțiuni, sau cu 153 mai multe. 

Concomitent, urmare a campaniilor de informare privind importanţa sesizării cazurilor de violenţă 

în familie, a crescut substanţial numărul infracțiuni contra familiei şi minorului diferite organelor de 

drept, de la 663 în 2013 la 1074 în anul curent, sau cu 411 mai multe. 

Drept urmare, evoluția fenomenului infracțional a fost în mare parte influenţată de sporirea 

activităţii Poliției şi altor organe de drept întru relevarea crimelor latente, aplicarea metodelor şi 

mijloacelor moderne de depistare şi documentare a comportamentului antisocial, redistribuirea optimă a 

forţelor pentru intervenţia în dependenţă de riscul estimat.Factori ce au condiționat creșterea la 

general a nivelului stării infracționale, putem enunța: 

- instabilitatea sau schimbările permanente ce au loc în societate, mai cu seamă în relațiile de 

ordin economic, social, cultural, juridic, etc. care direct se răsfrîng asupra anumitor categorii de 

persoane creînd dificultăți în adaptarea la noile realități; 

- aflarea în afara cîmpului muncii a persoanelor apte de muncă și imposibilitatea obținerii 

surselor suficiente pentru întreținere; 

- lăsarea fără pedeapsă din partea organelor de drept a persoanelor-făptașe pentru cazurile comise 

cu recidivă, posibilitatea împăcării părților care determină absolvirea făptașul de răspundere, cum ar fi în 

cazurile de pungășie și huliganism, la care se atestă o ascendență substanțială; 

IIInnnvvveeessstttiiigggaaarrreeeaaa   iiinnnfffrrraaacccțțțiiiuuunnniiilllooorrr...   CCCooommmbbbaaattteeerrreeeaaa   cccrrriiimmmeeeiii   ooorrrgggaaannniiizzzaaattteee 
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- lipsa supravegherii din partea părinților, tutorilor asupra minorilor, motive care direct 

condiționează comiterea faptelor culpabile de către aceștia, inclusiv lipsa continuității în procesul 

educațional din partea familiei, instituțiilor școlare, altor autorități abilitate cu atare funcții; 

- numărul relativ mare a persoanelor dependente de alcool, substanțe stupefiante, care recurg la 

comiterea faptelor culpabile pentru satisfacerea dorinței de consum, precum și apariția ostilităților și 

conflictelor spontane între aceste persoane; 

- lipsa pîrghiilor legale de influență și control în atribuțiile Poliției a comportamentului 

persoanelor predispuse la comiterea infracțiunilor sau faptelor cu caracter anti-social, a persoanelor 

eliberate din locurile de detenție, precum și activitatea insuficientă la acest capitol a autorităților cu 

atribuții directe pe linia dată de activitate. 

În rezultatul activităților desfășurate, Poliţia a asigurat remiterea cauzelor penale procurorului 

cu propunerea de terminare a urmăririi penale în proporţie de 76,8% pe cauzele penale contra vieţii şi 

sănătăţii persoanelor, 72% - pe cauzele penale contra securităţii publice, 72,6% - pe cauzele penale 

privind viaţa sexuală, 90% - pe cauzele penale contra familiei şi minorului, 45% - pe cauzele penale 

contra patrimoniului, inclusiv 70,7% pe cazurile de tîlhării şi 75,6% pe jafuri. 

O atenţie deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul infracţiunilor 

excepţional de grave şi deosebit de grave.  Prin urmare, din totalul de: 

- 92 omucideri şi tentative de omor au fost identificaţi autorii în 89 cazuri (n-au fost stabiliți 

autorii pe 3 cauze penale, Cimișlia–1; Rezina-1, mun. Chișinău-1).  

- 148 cazuri de vătămări grave a integrităţii corporale, pe toate fiind stabiliți autorii; 

- 60 atacuri tîlhăreşti înregistrate, au fost identificaţi autorii în 52 de cazuri; 

- 184 cazuri de viol, pe toate fiind stabiliți autorii; 

- 540 jafuri, dintre care 129 au rămas a fi nedescoperite. 
O atenţie deosebită este acordată descoperirii crimelor cu rezonanţă, cu autori nestabiliţi: 

- omorul dublu din localitatea Durleşti, omorul cetăţenilor Igor Ţurcan şi Igor Basarab, alte infracţiuni 

(istorice) ale căror autori nu au fost identificaţi şi reţinuţi. Pe fiecare caz în parte, sunt create grupuri de lucru 

în cadrul cărora au fost întăriţi angajaţi din diverse structuri de drept pentru eficientizarea lucrului și 

descoperirea infracţiunilor. 

- alte infracțiuni care de asemenea fac parte din categoria celor deosebit și excepțional de grave dar cu 

autori nedescoperiți și se află în atenția subdiviziunilor abilitate, sunt atacurile tîlhărești asupra 

”Comerțbank”, omului de afaceri Ch. Udodovici, jaful în ”Mobiasbanc”, plasarea substanțelor explozive în 

incinta Curții Supreme de Justiție, precum și omorurile sau tentativele de omor a unor personalități săvîrșite 

în anii 1999 - 2012.     
Infracțiuni cu rezonanță descoperite în 2014 

- atacul tîlhăresc de la Metro, pentru sărvîrșirea căruia a fost reținută o grupare;  

- omor în satul Hagimus, pentru săvîrșirea căruia a  fost reținut tînăr de 20 de ani, anterior condamnat 

pentru furt; 

- omorul unei tinere, în scara unui bloc locativ din orașul Ungheni, fiind reținut colegul de serviciu al 

tinerei, un bărbat de 33 de ani, care a recunoscut că a plănuit din timp omorul, deoarece, fata refuza să 

întrețină relații sexuale. 

A fost realizat un ansamblu de măsuri organizatorice şi practice orientate spre activizarea 

lucrului în direcţia activităţii de căutare a infractorilor.  

Din numărul total de persoane anunţate în căutare 6172 persoane (4143 a.p. şi 2029 a.c.), 

urmare măsurilor întreprinse, pe teritoriul Republicii Moldova au fost reţinute 2324 (673 a.p. şi 1651 

a.c.) persoane anunţate în căutare, pe teritoriul altor state 1658 (813 a.p. şi 845 a.c.) persoane, care se 

află în proces de extrădare. În urmărire au rămas 3610 (2605 a.p. şi 1005 a.c.).  

Din numărul total de persoane dispărute fără urmă de 111 persoane (91 a.p. şi 20 a.c.), urmare 

măsurilor întreprinse, au fost stabilite 17 (3 a.p. şi 14 a.c.) persoane.  În căutare au rămas 94 (84 a.p. 

şi 6 a.c.). 

Din numărul total de cadavre cu identitatea necunoscută 65 persoane (49 a.p. şi 16 a.c.), urmare 

măsurilor întreprinse, pe teritoriul Republicii Moldova au fost identificate 22 (9 a.p. și 13 a.c) 

persoane. Au rămas neidentificate 52 (40 a.p. şi 12 a.c.) persoane. 

 

 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI 

TRANSFRONTALIERE 
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A fost documentată şi anihilată activitatea mai multor grupări criminale, printre care: 

- 3 grupuri criminale care au comis atacuri tîlhăreşi - 6 persoane; 

- 5 grupuri specializate în comiterea furturilor din locuinţe -11 persoane; 

- 1 grupare criminală specializată în comiterea furturilor de animale - 5 persoane; 

- 1 grupare criminală specializată în comiterea furturilor din locuinţe, din automobile, jafurilor 

– 5 persoane;  

- 1 grup criminal specializat în comiterea furturilor de automobile - 2 persoane; 

- 11 grupuri criminale implicate în traficul ilicit de droguri  - 50 persoane; 

- 7 grupuri criminale implicate în infracţiuni economice - 13 membri. 

În urma măsurilor speciale de investigaţie efectuate au fost relevate 97 cazuri de trafic de 

persoane, 11 cazuri de trafic de copii şi 21 cazuri de organizare ilegală a migraţiei. 

 
Pe parcursul perioadei de raport se atestă o ascendenţă cu 1,084 % a numărului de 

infracțiuni de acest gen, înregistrându-se 9842 cazuri (anul precedent 9737), procurorului fiind 

remise 4445 cauze penale.  

În acest context constatăm că s-au majorat cu 32,8% numărul cazurilor de furt a unităților de 

transport, înregistrându-se 93 cazuri, cu 7% numărul furturilor din apartamente, înregistrîndu-se 1390 

cazuri, cu 9% numărul cazurilor de răpire a unităților de transport, înregistrîndu-se 157 cazuri, cu 7% 

numărul cazurilor de sustragere a accesoriilor de la automobile, fiind înregistrate 211 cazuri, au fost 

înregistrate 213 cazuri de sustragere a animalelor, ce constituie o creştere cu 8 %. 

Persoanele reţinute pentru comiterea furturilor, practic în majoritatea cazurilor, sunt eliberate 

de către instanţa de judecată, fiindu-le aplicată măsura de reprimare declaraţia de nepărăsire a 

localităţii sau arestul la domiciliu, astfel fiind reţinute de mai multe ori, pentru comiterea furturilor, 

pe parcursul anului. La fel, printre factorii care condiţionează creşterea acestui gen de infracţiuni 

sunt: institutul ”împăcarea părţilor” și aplicarea pedepselor neprivative de libertate (munca 

neremunerată, amenda). 

 
O atenţie sporită subdiviziunile specializate ale poliţiei au acordat relevării infracţiunilor 

economice, fiind pornite 401 cauze penale cu un prejudiciu material de 302.456.867 mii lei. 

O atenţie deosebită a fost atrasă protejării pieţei interne de consum, fiind întreprinse un şir de 

măsuri în vederea contracarării cazurilor de contrafacere a produselor alimentare, băuturilor 

alcoolice, comercializarea ilicită a produselor petroliere, etc. A fost elaborat împreună cu  

Departamentul Poliției de Frontieră un Plan comun al măsurilor de prevenire a contrabandei și 

combaterea traficului ilicit de mărfuri ce a demarat la 17 martie. De asemena, se întreprind acțiuni 

comune cu Serviciul Vamal. 

Astfel, în perioada de raport a fost anihilată activitatea a 28 de linii şi puncte clandestine. 

În rezultat au fost relevate și documentate 31 infracțiuni legate de contrabandă și eschivare de 

la achitarea plăţilor vamale și documentată activitatea a 7 grupări criminale implicate în infracțiuni 

economice, contracarate 215 cazuri de trafic ilicit cu mărfuri, retrase licenţa pentru 7 saloane cu 

aparate de joc. 

Printre cazurile cele mai relevante, menționăm: 
- operaţiunea de reţinere în flagrant a membrilor unei grupări din 5 persoane, care comercializau pe 

teritoriul Republicii Moldova venin leofilizat (cristalizat), de diferite specii de viperă,  de maximă 

concentraţie, (substanţă organică, foarte toxică) introdus în ţară pe cale de contrabandă. Membrii 

grupării, intenţionau să comercializeze 5 kg de venin de viperă, leofilizat, cu concentraţia proteică de 97-

99%, provenite din Afghanistan; 

- grup stabil care se ocupa cu prestarea unor servicii ilegale, care constau în perfectarea, legalizarea şi 

depunerea actelor,  în numele persoanelor interesate, în vederea obţinerii cetăţeniei României; 

Documentarea infracţiunilor economice  

Combaterea infracţiunilor patrimoniale 
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- anihilarea unui grup criminal organizat din 4 membri, pe faptul comiterii de către ultimii a spălării de 

bani, pseudoactivităţii de întreprinzător, evaziunii fiscale, contrabandei, prin folosirea în vederea atingerii 

scopurilor infracţionale a unui şir de întreprinderi fantome. 

 

 

 
Au fost examinate 659 petiții, ce vizează conflictele în sfera relaţiilor familiale. În funcţie de 

calificarea juridică a faptei -  comise 1059 infracţiuni (art. 2011 CP), dintre care 17 omoruri, 42 

vătămări grave a integrităţii corporale,  20 violuri, precum şi 9 acţiuni violente cu caracter sexual, 1 

caz de determinare la suicid. 

De asemenea, din cele 56255 cauze contravenţionale, au fost iniţiate 7816 proceduri 

contravenţionale în temeiul art. 78 CC (vătămarea uşoară a integrităţii corporale), dintre care 407 

contravenţii au fost documentate ca rezultat al conflictelor  din cadrul relaţiilor de familie. 

Creşterea în anul  2014 a numărului de sesizări referitor la cazurile de violenţă în familie, 

înregistrate de către Poliţie, se datorează faptului existenţei cadrului legal funcţional şi unui 

mecanism de implementare în acest sens (Instrucţiuni metodice privind intervenţia organelor 

afacerilor interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie, aprobate prin ordinul 

MAI nr. 275 din 14.08.2012), dar şi creşterea capacităţilor colaboratorilor de poliţie de a identifica, 

înregistra, a pune în evidenţă şi a reacţiona prompt la toate sesizările victimelor, precum şi creşterea 

numărului Campaniilor şi beneficiarilor de instruiri în domeniul vizat.   

Cu scopul de a informa şi conştientiza populaţia cu privire la posibilitatea obţinerii unor măsuri 

de protecţie a victimelor violenţei în familie a fost lansată campania ”Ordonanța te poate proteja 

de violență în familie”, pentru sensibilizarea comunităţii atît prin intermediul surselor mass-media, 

cît şi în cadrul întrunirilor cu cetăţenii, cu tineretul studios şi în cadrul lecţiilor desfăşurate în 

instituţiile de învăţămînt. 

 

 
Conform datelor statistice, pe parcursul anului 2014, de către minori şi cu participarea acestora 

au fost săvârşite 545 infracţiuni, ceea ce constituie o diminuare cu 1,09 % (551 anul precedent) 

comparativ cu perioada analogică a anului precedent, sau 2,7 la sută din numărul total de infracţiuni 

înregistrate pe ţară. Din numărul total de cauze penale pornite, urmărirea penală a fost terminată în 

494 cauze, dintre care 274 - au fost trimise spre examinare către instanţa de judecată, 218 - au fost 

încetate, iar 2 cauze penale clasate. 

 
Se constată o ascendenţă a furturilor cu 5 % (419/397 cauze penale) şi a infracţiunilor legate cu 

droguri cu 25 % (10/8 cauze penale). Concomitent, se atestă reducerea cu 23,08 % a numărului 

infracţiunilor privind viaţa sexuală (10/13 cauze penale), a tîlhăriilor cu – 75 % (3/12 infracţiuni), a 

jafurilor cu – 20,51 % (31/38 infracţiune) şi a cazurilor de huliganism cu 34,78 % (15/23 infracţiuni). 

Pe parcursul a şase luni, în 477 cauze penale – 501 copii au fost stabiliţi ca fiind victime ale 

infracţiunilor, înregistrîndu-se o ascendenţă cu 67,95 la sută comparativ cu perioada analogică a 

anului precedent (284 cauze penale). 
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Copii au devenit victime ale infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii, fiind pornite 2 cauze penale 

conform elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. art. 145-149 al Codului penal 

(2013 - 8), 16 - pentru vătămarea integrităţii corporale (2013-2).  

Totodată, în 116 (2013-62) cauze penale copiii au fost victime ale infracţiunilor de gen sexual, 

în 20 cazuri (2013-24), aceştia au fost abuzaţi în familie (de către tatăl biologic - 5, concubinul 

mamei - 11 sau alte rude - 4).  

La fel, copiii sunt frecvent victime ale infracţiunilor patrimoniale, fiind pornite 143 cauze 

penale conform elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 186 al Codului penal (2013 

-81). 

Concomitent, au fost înregistrate 21 acte de huliganism împotriva copiilor (2013-11), iar în 26 

cazuri (2013 - 24) aceştia au devenit victime ale infracţiunii prevăzute de art. 264 al CP (încălcarea 

regulilor de securitate a circulaţiei). 

De menţionat, că pe parcurs, organele de poliţie au fost sesizate privitor la 86 cazuri de violenţă 

în privinţa copiilor în mediul familiei (2013-99), fiind pornite 53 cauze penale (2013-25) conform 

elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 2011 al CP, victime fiind 58 copii.Totodată, 

au fost înregistrate 96 cazuri de violenţă în instituţiile de învăţământ (2013-137). 

 
În perioada de raport, ofiţerii de urmărire penală ai IGP au avut în procedură  30182 cauze 

penale sau cu 2442 cauze mai mult în comparaţie cu perioada anului precedent. 

Procurorilor, pentru terminarea urmăririi penale, le-au fost expediate 12477 cauze penale, cu 

1769 mai mult decît în aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune s-a asigurat în proporţie de 52%, fiind restituit 

echivalentul a 30513442 lei din suma totală a bunurilor sustrase (58713889 lei). 

În continuare rămîne a fi o problemă modul de completare a fişelor de evidenţă statistică de 

către ofiţerii de urmărire penală, evaluările desfăşurate au scos la iveală aceste lacune în mai multe 

subdiviziuni teritoriale. În prezent este în stadiul de elaborare un sistem informaţional care va permite 

automatizarea parţială a acestui proces cu perspectiva lansării „dosarului electronic”. 

 
În perioada expirată a anului curent în domeniul tehnico-criminalistic au fost efectuate: 9520 

cercetări la fața locului (a.p. 7849), în rezultat fiind ridicate – 6760 probe (a.p. 7720). Cu 

participarea specialiștilor au fost realizate 4080 (a.p. 4402) de acțiuni de urmărire penală și 4680 

măsuri speciale de investigații (a.p. 5027). 

În cadrul examinării sesizărilor cu privire la infracțiuni și cazurilor penale au fost efectuate 

3520 expertize (a.p. 2185), inclusiv: tradiţionale – 2252; speciale – 1268 dintre care 764 fizico-

chimice, 161 auto-tehnice, 314 informaţionale și 29 tehnico-explozive. Au fost realizate 1730 

constatări tehnico-științifice, inclusiv: 760 tradiţionale și 970 speciale, dintre care 604 fizico-chimice, 

108 auto-tehnice, 243 informaţionale și 15 tehnico-explozive. 

În rezultatul examinărilor au fost identificate 3753 obiecte și 13561 fapte, cu stabilirea a 357 

persoane.  

Astfel, de către colaboratorii Secţiei tehnico-explozive, cu echipamentul din dotare, au fost 

efectuate 13  dezamorsări şi nimiciri ale dispozitivelor explosive. Acest fapt denotă o dinamică 

constantă a numărului de infracțiuni cu folosirea dispozitivelor explozive 

 

Asigurarea siguranţei şi ordinii publice 
 

Suport operativ la combaterea criminalității 
 

Activitatea de urmărire penală 
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În pofida măsurilor întreprinse pe teritoriul republicii au fost înregistrate 2.427 infracţiuni 

săvîrşite în locurile publice, atestîndu-se o creştere a infracţionalităţii cu +21.1%, sau cu 423 

infracţiuni mai mult comparativ cu perioada analogică a anului 2013 (2.004 infracţiuni). 

Dinamica în creştere se atestă la majoritatea categoriilor de infracțiuni, excepție constituind 

infracțiunile deosebit de grave și ușoare. Din ele: omoruri cu +66,6 (a.p.- 6; a.c.- 10), vătămarea 

intenționată gravă a integrității corporale cu +26,0 % (a.p.- 23; a.c. - 29), răpiri a mijloacelor de 

transport cu +55,5% (a.p.-27; a.c. - 42), acte de huliganism cu +243,0% (a.p.- 209; a.c. - 717).  

În același timp, în mun.Chişinău au fost înregistrate 1.017 infracţiuni săvîrşite în locurile 

publice (sau 43,1% din numărul total al infracţiunilor comise în locurile publice pe republică) atestîndu-

se o descendență a genului dat de infracţiuni cu -13.0% (în anul 2013 au fost comise 1.169 infracţiuni). 

Pornind de la datele enunțate și avînd la bază situaţia enunţată supra, se impune necesitatea în 

mod inevitabil consolidarea capacităților subdiviziunilor abilitate cu funcții de patrulare, în vederea 

asiguăririi procesului de comunicare și interacțiune a acestora cu inspectoratele de poliție. 

În perioada imediat următoare ne vom concentra eforturile asupra perfectării cadrului normativ 

care să stabilească modul de interacțiune și conlucrare la organizarea activităților de patrulare, inclusiv 

asigurarea reacționării în timp redus la situațiile de conflict apărute în locuri publice. 

 În perioada de timp vizată de către Poliție au fost monitorizate întrunirile desfăşurate pe 

teritoriul Republicii Moldova, astfel fiind organizată menţinerea ordinii publice la petrecerea a 4.185 de 

masuri în masă (în mun.Chişinău - 2.693 măsuri), dintre ele 573 măsuri social-politice (în mun.Chişinău 

- 489 măsuri), mitinguri, demonstraţii, pichetări – 759 (în mun.Chişinău - 754 măsuri), deplasări a 

conducerii de vîrf a statului – 53 (în mun.Chişinău - 27), religioase 1.265 (în mun.Chişinău - 19 măsuri), 

sportive - 210 (în mun.Chişinău - 117 măsuri) şi cultural-artistice - 1325 (în mun.Chişinău - 876 

măsuri), la care au participat 2.004.895 persoane (în mun.Chişinău - 482.885 persoane), la menţinerea 

ordinii publice fiind implicaţi aproximativ 6342 angajaţi (în mun.Chişinău – circa 4800 angajaţi). 

 

 
Pe parcursul primului semestru al anului 2014 au fost înregistrate 1.076 accidente rutiere 

(+1.0%, a.p.1.065) soldate cu 124 persoane decedate (+10.7%, a.p.112) şi 1.344 traumatizate (+3.8%, 

a.p.1.295). Din ele 347 (a.p.353) accidente au fost calificate ca accidente grave, soldate cu 124 (a.p.112) 

persoane decedate şi 382 (a.p.399) traumatizate.  

De asemenea, au fost înregistrate 5.986 accidente soldate cu pagube materiale. 

În municipiul Chişinău s-au produs 466 (-0.9%, a.p.470) accidente rutiere, soldate cu 24 (+60%, 

a.p.15) persoane decedate şi 541 (-4.1%, a.p.564) traumatizate. 

Din numărul total de accidente, cea mai mare parte o constituie: 

• tamponarea pietonilor – 370 accidente (34,4% din numărul total de accidente comise în perioada respectivă);  

• ciocnirea mijloacelor de transport – 264 (24,5%); 

• tamponarea obstacolelor – 156 (14,5%); 

• inversiunea mijloacelor de transport - 96 (8,9%); 

• tamponarea cicliştilor – 28 (2,6%); 

• tamponarea hipomobilelor – 8 (0,7%); 

• ciocnirea vehiculelor cu locomotive – 3 (0,3%). 

Concomitent, cea mai mare parte din numărul de accidente s-a produs din vina conducătorilor 

auto – 956 sau 88.8% din toate accidentele înregistrate în ţară. 

Efectuînd o analiză a încălcărilor regulilor de circulaţie comise de conducătorii auto, care aduc la 

săvîrşirea accidentelor rutiere, aceste încălcări se repartizează astfel: 

• viteză neadecvată vizibilităţii, condiţiilor, situaţiei rutiere – 256 accidente (23,8% din toate 

accidentele comise din vina conducătorilor auto),  

• nerespectarea priorităţii la trecerea intersecţiilor – 194 (18,0%), 

• de trecere a pasajelor pentru pietoni – 135 (12,5%). 

• de începere a deplasări, schimbare a direcţiei, manevrare - 142 (13,2%),  

• nerespectarea distanţei, intervalului lateral – 85 (7,9%), 

• conducerea transportului sub influenţa alcoolului - 73 (6,8%). 

• depăşirea vitezei stabilite – 51 (4,7%). 

Reducerea riscurilor în traficul rutier 
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Din numărul total de accidente tamponarea pietonilor constituie 34,4%, fiind înregistrate 370 

accidente soldate cu decesul a 38 şi traumatizarea altor 332 persoane.  

În circa 273 accidente sau 73,8% pietonii au suferit din vina conducătorilor de vehicule, inclusiv 

în 184 cazuri pietonii se aflau pe spaţiile destinate circulaţiei acestora (trotuare, pasaje pietonale, insule, 

etc.).  

         Concomitent, din vina pietonilor, care au încălcat regulile de traversare a părţii carosabile 

au fost înregistrate 97 accidente rutiere, sau 26,2% din numărul tamponărilor de pieton, soldate cu 

decesul a 11 şi traumatizarea altor 91 persoane.  

         Copii au fost implicaţi în 143 accidente rutiere, în rezultatul cărora şi-a pierdut viaţa 6 şi au 

fost traumatizaţi 137 copii. 

 

 

Ca rezultat al monitorizării continue a situației privind fonul infracțional la nivel de țară, pe 

lîngă organizarea activităților concrete orientate la descoperirea și documentarea infracțiunilor 

nedescoperite (inclusiv comise anterior), celor deosebit de grave și excepțional de grave sau cu o 

rezonanță socială sporită, reieșind din forțele și mijloacele disponibile, sunt organizate și măsuri 

complexe, operațiuni polițienești orientate la schimbări negative cu referire la situația 

criminogenă sau riscuri evaluate cu referire la tendințele fonului infracțional. 

Astfel, pe parcursul anului curent, de către Inspectoratul General al Poliției au fost organizate 

acțiuni orientate în special la prevenirea infracțiunilor patrimoniale (în special celor cu caracter 

stradal sau săvîrșite în locuri publice), prevenirea şi combaterea infracţionalităţii cu caracter 

transfrontalier prin monitorizarea tranzitului transfrontalier întru combaterea traficului ilicit de 

mărfuri și obiecte sau substanțe interzise, precum și prevenirea cazurilor de contrabandă. 

În scopul organizării eficiente a activității de combatere a criminalității, menținere și asigurare 

a ordinii și securității publice, implementarea unor forme intense și combative ale activității de 

prevenire a contravențiilor și infracțiunilor, în perioada indicată au fost organizate activități de 

prevenire și combatere a infracțiunilor pe teritoriul a 9 raioane (Edineț, Ocnița, Drochia, Soroca, 

Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Dondușeni, Telenești și Orhei), fiind inițiate măsuri complexe conform 

operațiunii speciale “Cascada”. 

Concomitent, în 7 raioane ale țării (Bălți, Glodeni, Nisporeni, Fălești, Soroca, Drochia și 

Comrat) au fost organizate activități cu caracter de prevenire, cu implicarea trupelor de carabinieri. 

Aceste activități comune desfășurate au avut un impact imediat, fiind înregistrată, în perioada 

imediat următoare, o diminuare a cazurilor de încălcare a normelor de drept.  

Totodată, pentru perioada estivală au fost demarate și activități orientate la relevarea şi 

nimicirea semănăturilor ilicite şi desişurilor sălbatice ale culturilor ce conţin substanţe narcotice, 

relevarea cazurilor de preparare, achiziţionare, procurare, păstrare, desfacere ale drogurilor, 

întreţinerea speluncilor pentru consumarea drogurilor conform prevederilor planului-tip “Mac”. 

 

 

 

 
Pe domeniul cadrului normativ 

1. Instituţia de împăcare a părţilor, promovarea de către MAI a proiectului de lege elaborat în 

acest sens. Este o problematică identificată, argumentele au fost înaintate în cadrul proiectului 

elaborat - și anume instituția de împăcarea a părților influințează în mod negativ activitatea 

subdiviziunilor. 

 2. Promovarea unui proiect cu privire la modificarea cadrului normativ –urmare analizei 

privind aplicarea de către organele Procuraturii a art. 55 Cod penal (liberarea de răspundere penală cu 
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tragerea la răspundere contravenţională) faţă de persoanele care comit infracţiunea prevăzută de art. 

264¹ Cod penal (conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau 

în star de ebrietate produsă de alte substanţe). 

3. În contextul ultimelor evoluții pe segmentul atacurilor asupra instituțiilor bancare și 

caselor de schimb valutar a fost identificată problematica, și este important sensibilizarea 

responsabililor privind necesitatea reglementării legislative de soluționare a lacunelor identificate. 

 

Pe domeniul siguranței circulației rutiere 

Intensificarea activităților de verificare, inclusiv a unităților de transport cu regim de transportare 

a pasagerilor, asigurarea respectării prevederilor Regulamentului circulației rutiere de către 

participanții la trafic. 

 

Pe domeniul imaginei Poliției în societate 

1. Accent și în continuare la compartimentul de comunicare al angajaților Poliției cu 

cetățenii și mijloacele mass-media. Aici vorbim de importanța consolidării unui sistem al instruirii 

personalului. 

2. 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. 

3. Asigurarea continuității Campaniei Cunoaște-ți Polițistul, precum și acțiunilor planificate 

în cadrul Anului ofițerului de sector. 

4. Continuitatea procesului de renovare a sectoarelor de poliție, avînd la bază procesul 

demarat cu cele 4 sectoare de poliție model fapt care va servi și ca aspect de prezență în teritoriu și 

acordare de servicii calitative, inevitabil aceste sînt acțiuni care necesită și alocare de mijloace 

financiare suplimentare. 

 

Acordarea unei atenții sporite în continuare asupra abaterilor disciplinare care fac parte 

din categoria încălcărilor care pot genera comportamentul corupțional și respectarea normelor 

de conduită în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 
 


