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Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană 

Inițiativa de monitorizare a gradului de implementare a reformei poliției în Republica 
Moldova se desfășoară în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în 
Republica Moldova”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

Opiniile exprimate în rapoartele publice ale Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă 
neapărat punctul de vedere al finanțatorilor. 
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INTRODUCERE 

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, ce urmărește 
beneficiul public și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii 
Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în 
Republica Moldova prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor 
democratice și consolidarea societății civile. 

Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii 
ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite 
să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, instituțiile din acest domeniu au 
suferit un proces continuu de restructurare și modernizare. În acest context, la 12 mai 2016, 
Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020. 
În același an, Delegația UE și Guvernul au semnat un acord de finanțare pentru „Suport pentru 
reforma Poliției”, inclusiv un suport complementar pentru monitorizarea reformei Poliției. 

În vederea realizării prevederilor statutare, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021, 
Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în 
Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană din 14 decembrie 2018. 

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de 
supraveghere civică al organizațiilor neguvernamentale în timpul implementării reformelor, 
precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al 
proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în 
Republica Moldova. 

Raportul nr. 1 de monitorizare civică a reformei poliției în Republica Moldova este elaborat pentru 
perioada 2016 – 2018. Acesta reprezintă o sinteză post-factum a conformității gradului de 
realizare a reformei, stabilită prin compararea conținutului rapoartelor oficiale ale poliției cu 
observațiile experților Asociației Promo-LEX, constituite pe baza analizei documentelor oficiale, a 
interviurilor cu factorii de decizie și a altor informații relevante obținute din surse deschise.  

Concluziile Asociației Promo-LEX despre gradul de realizare a obiectivelor operaționale ale 
reformei sunt elaborate prin raportarea la indicatorii de performanță și termenele de realizare 
stipulate în documentele de program relevante. Calificativele utilizate pentru aprecierea gradului 
de îndeplinire a obiectivelor sunt: realizat, parțial realizat și nerealizat. Potrivit metodologiei, 
realizat este atribuit acțiunilor/activităților pentru care măsurile desfășurate au fost apreciate ca 
fiind suficiente și relevante pentru îndeplinirea obiectivului propus; nerealizat este atribuit 
acțiunilor/activităților care nu au generat finalitatea preconizată; iar parțial realizat este atribuit 
acțiunilor/activităților pentru care nu au fost integral atinși indicatorii de performanță aprobați. 

Au fost apreciate cu calificative acțiunile ce urmau să se finalizeze în 2018 sau, în anumite cazuri 
speciale, care au fost implementate înainte de termen, până în 2018. De asemenea, autorii au atras 
atenția asupra obiectivelor al căror grad de realizare este dificil de apreciat pe motivul formulării 
prea generale sau neclare a indicatorilor. În cazul acțiunilor continue, care, potrivit Strategiei, sunt 
încă în desfășurare, autorii au venit cu aprecieri ale situației de moment, iar în caz de necesitate au 
propus și recomandări. 

Următoarele rapoarte de monitorizare vor fi elaborate semestrial pe baza unei metodologii 
întocmite de către un expert internațional, care va include metode de analiză a documentelor și 
interviuri cu factorii de decizie la nivel central, valorificate preponderent de echipa centrală a 
Asociației. Totodată, următoarele rapoarte se vor fundamenta inclusiv pe observarea directă și 
intervievarea subiecților relevanți pentru monitorizare la nivel regional și local. 
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REZUMAT 

 

Cadrul general al reformei poliției. Reforma poliției este un proces de durată, care a fost inițiat 
în Republica Moldova anterior aprobării Strategiei de dezvoltare a Poliției (SDP) pentru anii 2016– 
2020. Totuși, Strategia asigură nu numai continuitatea procesului de reformare, ci și reprezintă o 
aliniere a acțiunilor planificate la prevederile Acordului de Asociere Uniunea Europeană – 
Republica Moldova. Respectiv, Comisia Europeană se implică activ în susținerea financiară a SDP 
prin Contractul de Reformă „Suportul pentru Reforma Poliției”, al cărui obiectiv general este să 
asiste Guvernul Republicii Moldova în dezvoltarea unei poliții transparente, eficiente, responsabile 
și accesibile. Importanța reformei poliției pentru Republica Moldova este evidențiată și prin 
prezența obiectivelor de reformă în programele de activitate ale guvernelor. Printre restanțele cele 
mai semnificative recunoscute oficial în implementarea reformei se numără neaprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Inspectoratului General al Poliției al 
Ministerului Afacerilor Interne. 

Gradul de realizare a obiectivelor reformei poliției. Obiectivul 1 are misiunea de a asigura 
sporirea accesului la servicii polițienești mai calitative prin consolidarea profesionalismului, 
transparenței și eficienței Poliției. Cantitativ, este obiectivul cu cele mai multe angajamente 
asumate. În acest sens, obiectivul 1 din SDP cuprinde cel mai mare număr de acțiuni (7) și 
subacțiuni (36). Potrivit Promo-LEX, majoritatea subacțiunilor (58,3%) au fost preconizate a fi 
implementate la începutul reformei, în perioada de până la 2018, inclusiv. 

Promo-LEX a identificat 21 de subacțiuni pasibile aprecierii cu utilizarea calificativelor descrise în 
Introducere, dintre care, în opinia Asociației, 5 (23,8%) sunt acțiuni realizate, 7 (33,3%) – parțial 
realizate, 7 (33,3%) – nerealizate, iar în cazul a două subacțiuni (9,6%) Asociația nu s-a putut 
pronunța pe motiv că acestea sunt formulate general sau indicatorii nu sunt măsurabili. 

Obiectivul 2, de asemenea, are drept scop primordial sporirea accesului la servicii polițienești mai 
calitative, dar accentul se pune pe respectarea drepturilor omului în activitatea Poliției. Cantitativ, 
obiectivul conține practic cele mai puține acțiuni (2) și subacțiuni (8). Potrivit constatărilor 
Promo-LEX, jumătate din subacțiuni (4) au fost preconizate a fi implementate în perioada 2016 – 
2018. Dintre acestea, în opinia Asociației, doar două (50%) au fost realizate, altele două nefiind 
realizate. 

Obiectivul 3 urmărește sporirea capacităților Poliției în combaterea criminalității și asigurarea 
securității publice. Conține două acțiuni și 12 subacțiuni. Potrivit observațiilor Promo-LEX, 
majoritatea subacțiunilor (66,7%) au fost planificate pentru perioada 2016 – 2018. 

Referitor la gradul de realizare a activităților preconizate, Promo-LEX constată că din 8 subacțiuni 
pasibile aprecierii, realizate pot fi considerate doar 3 (37,5%), 2 (25%) sunt nerealizate, două 
(25%) – parțial realizate, iar o subacțiune (12,5%) este dificil de apreciat. 

Obiectivul 4 conține subacțiuni orientate spre modernizarea serviciului polițienesc conform 
standardelor europene și internaționale. Este un obiectiv general, ce conține 3 acțiuni și 20 de 
subacțiuni. Potrivit observațiilor Promo-LEX, circa jumătate dintre subacțiuni urmau a fi 
implementate în perioada 2016 – 2018. Din 9 subacțiuni, considerăm că doar 2 (22,2%) au fost 
realizate, iar 4 (44,4%) – nerealizate. Alte două subacțiuni au fost calificate drept parțial realizate, 
iar în cazul unei activități Promo-LEX nu a putut atribui calificative în virtutea incertitudinilor 
depistate. 

Totodată, evidențiem că alte două subacțiuni (4.1.1 și 4.1.2) au fost implementate înainte de 
expirarea termenului-limită. 
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Obiectivul 5 a fost elaborat cu scopul promovării, asigurării transparenței în activitate și 
integrității profesionale a Poliției. Conține 2 acțiuni și 8 subacțiuni. Doar 3 subacțiuni din 8 sunt 
proiectate pentru perioada 2016 – 2018. Dintre acestea, Asociația Promo-LEX califică o subacțiune 
ca fiind realizată, iar două – parțial realizate. 

Concluzii generale. Din totalul activităților planificate, până în anul 2018 inclusiv trebuiau să fie 
realizate 45 de subacțiuni (54%). Dintre acestea, Asociația Promo-LEX a calificat gradul de 
realizare după cum urmează: 

- 13 subacțiuni – realizate (29%); 
- 13 subacțiuni – realizate parțial (29%); 
- 15 subacțiuni – nerealizate (33%), dintre care 4 fiind considerate de către instituțiile 

implementatoare drept desuete, inoportune sau s-a renunțat în mod oficial la realizarea 
acestora; 

- 4 subacțiuni (9%) sunt formulate în mod general, iar indicatorii nu sunt măsurabili. 
Asociația Promo-LEX nu s-a putut pronunța asupra gradului de realizare a acestora. 
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CADRUL GENERAL AL REFORMEI POLIȚIEI 

Reforma poliției este un proces continuu, inițiat în Republica Moldova anterior aprobării Strategiei 
de dezvoltare a Poliției (SDP) pentru anii 2016 – 2020. Totuși, Strategia asigură nu numai 
continuitatea procesului de reformare, ci și reprezintă o aliniere a acțiunilor planificate la 
prevederile Acordului de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova. Respectiv, Comisia 
Europeană se implică activ în susținerea financiară a SDP prin Contractul de reformă „Suportul 
pentru Reforma Poliției”, al cărui obiectiv general este să asiste Guvernul Republicii Moldova în 
dezvoltarea unei poliții transparente, eficiente, responsabile și accesibile. Importanța reformei 
poliției pentru Republica Moldova este evidențiată și prin prezența obiectivelor de reformă în 
programele de activitate ale guvernelor. Printre restanțele cele mai semnificative recunoscute oficial 
în implementarea reformei se numără neaprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcționarea Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne. 

Reformarea sistemului afacerilor interne a început în 2010, când a fost aprobată Hotărârea 
Guvernului nr. 1109 din 6 decembrie 2010 pentru aprobarea Concepției de reformare a 
Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia1. 

În Concepția de reformare a MAI și a structurilor subordonate și desconcentrate ale acestuia au 
fost evidențiate principalele probleme ale sistemului afacerilor interne, printre acestea fiind: 

- metodele de relaționare cu populația ale poliției, carabinierilor și altor subdiviziuni ale MAI 
sunt învechite, generând necesitatea atât a revizuirii formelor de colaborare cu societatea 
civilă, cât și a modificării criteriilor de evaluare a activității subdiviziunilor MAI; 

- inițial, MAI reprezenta o structură cu un aparat polițienesc cu structuri dispersate, fără un 
centru unic de administrare și dirijare, cu dublări de funcții care – în consecință – generau 
conflicte de competență. În acest sens, se cerea operarea unei reformări conceptuale, 
instituționale și funcționale, astfel încât poliția să reprezinte o structură separată, cu 
competențe speciale, distincte de cele ale organelor de urmărire penală, ale carabinierilor și ale 
Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Reforma inițiată urma să asigure 
delimitarea structurilor de elaborare a documentelor de politici (aparatul central al MAI) de 
cele de implementare a acestora; 

- instrumentele existente de prevenire a politizării structurilor polițienești sunt ineficiente, fapt 
ce impune elaborarea și implementarea unor metode ce ar garanta în mod efectiv prevenirea 
oricăror imixtiuni în activitatea instituțiilor MAI. 

Ulterior, prin Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012, a fost creată instituția poliției ca entitate 
distinctă, coordonată la nivel central de Inspectoratul General al Poliției, fiind stabilită misiunea 
acesteia de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de 
menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, de prevenire, investigare și 
descoperire a infracțiunilor și contravențiilor. 

Strategia de dezvoltare a Poliției (SDP) pentru anii 2016 – 2020 și Planul de acțiuni privind 
implementarea acesteia au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 587 la 12.05.2016. 
Strategia asigură continuitatea procesului de reformare inițiat prin Concepția de reformare a 
Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate și deconcentrate ale acestuia și 
reprezintă o aliniere a acțiunilor planificate la prevederile Acordului de Asociere Uniunea 
Europeană – Republica Moldova2. 

                                                           
1 https://bit.ly/31Ulwuk  
2 Titlul II: „Dialogul politic şi reforma, cooperarea pe domeniul politicilor externe şi de securitate” şi Titlul III „Justiţie, 
Libertate şi Securitate”. 

https://bit.ly/31Ulwuk
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Obiectivele generale ale Strategiei sunt: 
1. Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției. 
2. Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea 
Poliției. 
3. Consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului de ființe 
umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv infracțiunilor din motive de gen, drogurilor 
și contrabandei cu armament, falsificarea și spălare a banilor. 
4. Crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde şi 
practici ale Uniunii Europene și internaționale, în măsură să răspundă proactiv și în mod egal 
la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu. 
5. Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, discriminare și 
rele tratamente în activitatea Poliției. 

Potrivit SDP, obiectivele 1 și 2 asigură accesul la servicii polițienești de calitate. Obiectivele 3 și 4 
urmărește să asigure capacități sporite ale Poliției în combaterea criminalității și asigurarea 
securității publice, iar obiectivul 5 urmărește să asigure transparența și integritatea. 

Ulterior, în decembrie 2016, Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană au semnat un 
Acord de finanțare – Contractul de reformă „Suportul pentru reforma Poliției” în valoare de 57 mil. 
de euro. 

Obiectivul general al Contractului de reformă a Sectorului „Suportul pentru reforma Poliției” 
(Programul pentru suport bugetar) este să asiste Guvernul Republicii Moldova în asigurarea 
statului de drept, consolidarea ordinii și securității publice, combaterea crimelor organizate și 
protecția drepturilor omului prin dezvoltarea unei poliții transparente, eficiente, responsabile și 
accesibile. Indicatorul de măsurare a implementării obiectivului general este nivelul de încredere în 
poliție îmbunătățit și menținut (% persoanelor care au încredere în poliție crește gradual), valoarea 
de referință a încrederii cumulate fiind 31% în aprilie 2014. Ținta stabilită pentru implementarea 
obiectivului general este creșterea nivelului de încredere a populației în poliție până în 2019 de cel 
puțin 41%. 

Obiectivele specifice ale Programului pentru suport bugetar sunt similare cu obiectivele generale 
ale Strategiei de Dezvoltare a Poliției cu mențiunea expresă de aliniere la cele mai bune standarde 
și practici ale UE și internaționale. Descrierea condițiilor specifice și a indicatorilor anuali pentru 
debursarea tranșelor este prevăzută în Matricea de Politici. 

Tabelul nr. 1. Obiectivele generale și numărul acțiunilor și subacțiunilor prevăzute pentru realizarea 
obiectivelor3  

 

 

Nr. 

 

 

Obiective generale potrivit SDP 

Nr. acțiunilor 

pentru realizarea 

obiectivului 

potrivit Planului 

de acțiuni al SDP 

Nr. subacțiunilor 

pentru realizarea 

obiectivului 

potrivit Planului 

de acțiuni al SDP 

Numărul 

acțiunilor 

potrivit 

Matricei 

de 

Politici 

1. Consolidarea responsabilităţii, eficienţei, 

transparenţei şi profesionalismului 

Poliţiei 

7 36 3 

2. Aplicarea echitabilă, eficientă şi eficace a 

legislaţiei bazate pe drepturile omului în 

activitatea Poliţiei 

2 8 1 

                                                           
3 Potrivit Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2019  și potrivit 
Matricei de Politici privind implementarea Suportului bugetar pentru reforma Poliției pentru anii 2017 –  
2020. 
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3. Consolidarea capacităţilor Poliţiei de 

combatere a crimei organizate, traficului 

de fiinţe umane, criminalităţii cibernetice, 

violenţei, inclusiv infracţiunilor din motive 

de gen, drogurilor şi contrabandei cu 

armament, falsificarea şi spălarea banilor 

2 12 1 

4. Crearea unui serviciu poliţienesc modern, 

în conformitate cu cele mai bune 

standarde şi practici ale Uniunii Europene 

şi internaţionale, în măsură să răspundă 

proactiv şi în mod egal la nevoile 

cetăţenilor şi ale societăţii în ansamblu 

3 20 3 

5. Promovarea şi implementarea principiului 

toleranţă zero faţă de corupţie, 

discriminare şi rele tratamente în 

activitatea Poliţiei 

2 8 1 

 Total: 16 84 9 

 

Analizând în mod comparativ Planul de acțiuni pentru implementarea SDP și Matricea de Politici 
pentru implementarea Programului de suport bugetar, constatăm următoarele: 

1) Acțiunile prevăzute de Matricea de Politici, respectiv, și finanțarea acordată de Uniunea 
Europeană acoperă doar o parte din acțiunile prevăzute de Planul de acțiuni pentru 
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției.  

2) Pentru unele activități sunt prevăzute diferite termene de realizare (de exemplu, timpul mediu 
de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor redus până la 15 minute, elaborarea 
Ghidului carierei polițistului). 

3) Indicatorii de progres din Matricea de Politici sunt mult mai specifici și mai măsurabili decât 
cei din Planul de acțiuni pentru implementarea SDP. 

Logica intervenției Uniunii Europene era dată de faptul că reforma Poliției a continuat să fie o 
prioritate a Guvernului Republicii Moldova, fiind prevăzută în Programul de activitate a 
Guvernului pentru anii 2015 – 20184. Menționăm că programul de activitate nou, aprobat pentru 
anii 2016 – 20185, conținea aceleași obiective pe segmentul reformei poliției și a Ministerului 
Afacerilor Interne, acestea coincizând cu obiectivele și principalele acțiuni din SDP 2016 – 2020. 

Potrivit Raportului privind implementarea Programului de activitate pentru anii 2016 – 20186, 
Guvernul Republicii Moldova prezintă în calitate de indicatori de rezultat: 

 - creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în poliție: în 2016 de 25% (locul 5), iar în 2017 
– de 46% (locul 4) și 
- diminuarea numărului de infracțiuni: 2016 – 38 856; 2017 – 32 956; 2018 (11 luni) – 27 145. 

În graficul nr. 1, se observă o tendință de creștere a încrederii cetățenilor în Poliție (ponderea 
cetățenilor care au foarte multă încredere și care au o oarecare încredere), totuși aceasta nu are un 
caracter constant, iar atingerea valorii de 41% spre finele anului 2019 este lipsită de certitudine. 

 

 

                                                           
4 https://bit.ly/2Jq5HFr  
5 https://bit.ly/2Jq5vGj  
6 https://bit.ly/2G0l31e  

https://bit.ly/2Jq5HFr
https://bit.ly/2Jq5vGj
https://bit.ly/2G0l31e


9 

 

 

 

Graficul nr. 1. Nivelul încrederii cetățenilor în Poliție, potrivit Barometrului Opiniei Publice 
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În Programul de activitate al noului guvern, votat la 8 iunie 2019, sunt incluse în calitate de 
obiective: 

- depolitizarea Ministerului Afacerilor Interne prin delimitarea funcțiilor polițienești de celelalte 
funcții din sistem. Reforma Ministerului Afacerilor Interne se va axa inclusiv pe crearea de 
instrumente și mecanisme în vederea excluderii practicilor nocive de implicare a poliției în 
persecutarea oamenilor; 

-  implementarea „principiului poliției comunitare” („Community Policing”), astfel încât, la nivel 
local, poliția să nu fie numai entitatea „sancționatoare”, ci și cea care colaborează proactiv atât 
cu autoritățile publice locale, cât și cu cetățenii din comunitate; 

- asigurarea excluderii aplicării nejustificate a arestului și a interceptării convorbirilor 
telefonice; 

-  introducerea unui sistem electronic de evidență a cazurilor investigate de poliție și 
procuratură pentru a exclude abuzurile din partea acestora; 

- eliminarea torturii și ameliorarea condițiilor de detenție din instituțiile respective7. 

Potrivit Raportului privind realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – UE 2017 – 20198, în anul 2018 pe dimensiunea 
reformei polițienești au fost obținute următoarele rezultate: 

- a fost aprobată Concepția privind activitatea polițienească comunitară;  
- rețeaua centrelor mobile de prevenire și informare a populației a fost extinsă cu încă două 

unități (în Chișinău și Comrat); 

                                                           
7 https://bit.ly/2YRTJJO  
8 https://bit.ly/2Y9zKu8 Raportul privind realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de 
asociere Republica Moldova – UE 2017 – 2019. 

https://bit.ly/2YRTJJO
https://bit.ly/2Y9zKu8


10 

 

- a fost acreditat Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, în șase domenii 
de expertiză: balistică, trasologie, dactiloscopie, grafoscopie, investigații în domeniul 
informaticii și examinarea tehnică a documentelor;  

- a fost creată Secția anticorupție în cadrul Direcției inspectare efectivă a IGP (Ordinul MAI 
nr. 403 din 29.12.2017);  

- a fost lansat proiectul TWINNING privind reforma sistemului polițienesc de pregătire 
inițială şi continuă;  

- în cadrul IGP, în parteneriat cu OSCE, au fost desfășurate trei ateliere de lucru, finalizate cu 
certificarea a 30 de angajați în calitate de formatori pentru instruirea ofiţerilor de sector în 
soluționarea cazurilor de violență în familie.  

Totodată, în Raportul privind realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere 2017 – 2019 sunt semnalate și restanțe semnificative precum:  

1. întârzierea modificării HG nr. 986 din 24.12.2012 cu privire la structura şi efectivul-limită ale 
Inspectoratului General al Poliției şi a HG nr. 283 din 24.04.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Inspectoratului General al Poliţiei al 
Ministerului Afacerilor Interne;  
2. amendarea HG nr. 1206 din 2.11.2016 cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a 
Acțiunilor de Ordine Publică;  
3. dezvoltarea Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică. 
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GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR REFORMEI POLIȚIEI 

DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII CIVICE 
 

Obiectivul 1: Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului 

Poliției 

Obiectivul 1 are misiunea de a asigura sporirea accesului la servicii polițienești de calitate prin 
consolidarea profesionalismului, transparenței și eficienței Poliției. Cantitativ, este obiectivul cu cele 
mai multe angajamente asumate. În acest sens, obiectivul 1 din SDP cuprinde cel mai mare număr de 
acțiuni (7) și subacțiuni (36). Potrivit Promo-LEX, majoritatea subacțiunilor (58,3%) au fost 
preconizate a fi implementate la începutul reformei, în perioada de până la 2018 inclusiv. 

Promo-LEX a identificat 21 de subacțiuni pasibile aprecierii cu utilizarea calificativelor descrise în 
Introducere, dintre care, în opinia Asociației, 5 (23,8%) sunt acțiuni realizate, 7 (33,3%) – parțial 
realizate, 7 (33,3%) – nerealizate, iar în cazul a două subacțiuni (9,6%) Asociația nu s-a putut 
pronunța pe motiv că acestea sunt formulate general sau indicatorii nu sunt măsurabili. 

 

1.1. Sistem transparent de selectare și promovare a personalului, bazat pe concurs și 
criterii clare de selectare, evaluare și promovare a personalului 

În vederea implementării acestui obiectiv specific, au fost preconizate pentru realizare 5 
subacțiuni. 

1.1.1. Dezvoltarea procedurilor de recrutare (selectare) a personalului în cadrul Poliției 

Indicator de performanță: Proceduri de recrutare (selectare) a personalului instituite 

Termen de realizare: Semestrul II, 2016 

Potrivit raportului de progres privind realizarea în anul 2016 a Strategiei de dezvoltare a Poliției 
pentru anii 2016 – 2020, prin Ordinul IGP nr. 450 din 9.12.2016 „Cu privire la completarea 
Ordinului IGP nr. 225 din 15.07.2016 «Cu privire la aprobarea procedurilor operaționale standard 
în cadrul Poliției»”, au fost actualizate și dezvoltate procedurile de recrutare (selectare) a 
personalului în cadrul Poliției.  

Menționăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a fost aprobat Regulamentul cu privire la ocuparea funcțiilor 
publice cu statut special din cadrul MAI. Ulterior, prin Ordinul IGP nr. 451 din 13.11.20179, a fost 
abrogat Ordinul IGP nr. 225 din 15.07.2016 și au fost aprobate unele proceduri operaționale 
standard în cadrul Serviciului resurse umane, printre care, inclusiv, procedura de recrutare în 
cadrul Poliției. 

Aceasta prevede procedura de recrutare și selecție atât din sursa internă10, cât și din sursa externă, 
persoanele responsabile de recrutare și obligațiile angajatului Poliției antrenat în procedura de 
recrutare, modul de publicare a posturilor vacante, recrutarea prin intermediul instituțiilor 
administrației publice locale/instituțiilor de învățământ și altor autorități publice, recrutarea 

                                                           
9 https://bit.ly/315jd7f  
10 Recrutare din sursa internă – recrutarea candidaților angajați ai Poliției sau ai altei subdiviziuni a Ministerului 
Afacerilor Interne care pot fi promovați sau transferați. 

https://bit.ly/315jd7f
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candidaților pentru concursul de admitere la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI și structura paginii 
web a IGP – capitolul Carieră. 

Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept realizată, totuși, se impune precizarea 
că activitatea și indicatorii formulați nu se caracterizează prin previzibilitate, or, cu excepția 
faptului că procedurile de recrutare trebuie să fie instituite, nu sunt prevăzute alte criterii privind 
conținutul procedurilor de recrutare a personalului.  

1.1.2. Elaborarea ghidului de evaluare a performanțelor colective, dezvoltarea sistemului 
de evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră 

Indicatori de performanță: Ghid de evaluare a performanțelor colective elaborat și aprobat, Sistem de 
evaluare a performanțelor colective și de promovare în carieră instituit 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 – semestrul I 2017 

Menționăm că în Programul de dezvoltare strategică a Poliției (PDS) pentru anii 2017 – 2019, în 
calitate de instrumente/metode sau măsuri de verificare au fost menționate: 1) sistemul de 
evaluare a performanțelor colective aprobat și publicat pe site-ul Poliției și 2) sistemul de evaluare 
a performanțelor individuale și de promovare în carieră instituit. 

Potrivit Raportului de progres privind realizarea în anul 2016 a Strategiei de dezvoltare a Poliției 
pentru anii 2016 – 2020, prin Ordinele MAI nr. 85 din 24 martie 2017 și nr. 270 din 15 
septembrie 2017, au fost aprobate modificări la Ordinul MAI nr. 138 din 18.04.2013 referitoare 
la aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților cu 
statut special din cadrul subdiviziunilor MAI11, iar procesul de elaborare a Ghidului de 
evaluare a performanțelor colective a fost stopat odată cu abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 
94 din 1.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței 
colective12, care a fost aprobată în vederea executării art. 8 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 
privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.  

Prin Legea nr. 153 din 14.07.2017 a fost abrogat art. 8 al Legii nr. 48 din 22.03.2012, care inițial 
prevedea sporul pentru performanța colectivă a subdiviziunii sau autorității publice, iar ulterior, 
sporul pentru intensitatea muncii. Prin Legea nr. 270 din 23.11.2018, intrată în vigoare la 
1.12.2018, a fost abrogată în totalitate Legea nr. 48 din 22.03.2012. Evaluarea performanței 
colective reprezenta procesul prin care se evalua gradul de îndeplinire a obiectivelor și 
activităților/acțiunilor prevăzute în Planul anual de acțiuni la nivel de autoritate publică și în 
Planul anual de acțiuni la nivel de subdiviziune structurală. 

Menționăm că această acțiune, prin prisma elaborării Ghidului de evaluare a performanțelor 
colective și dezvoltarea sistemului de evaluare a performanțelor colective, este considerată 
desuetă prin natura sa de către autoritățile responsabile de realizarea acestei acțiuni.  

Totodată, prin Ordinul MAI nr. 85 din 24 martie 2017 și Ordinul MAI nr. 270 din 15 septembrie 
2017, au fost aprobate modificări la Ordinul MAI nr. 138 din 18.04.2013 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților cu statut 
special din cadrul subdiviziunilor MAI.  

Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept nerealizată, deoarece prin 
modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților 
cu statut special nu a fost instituit un sistem de evaluare a performanțelor individuale și de 
promovare în carieră, iar ceilalți indicatori nu au fost atinși, fiind considerați desueți.  

 

                                                           
11 https://bit.ly/334eYuL  
12 Abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 145 din 15.03.2017. 

https://bit.ly/334eYuL
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1.1.3. Elaborarea ghidului carierei polițistului 

Indicator de performanță: Ghid al carierei funcționarului public cu statut special elaborat și aprobat 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

Potrivit Matricei de Politici privind implementarea Suportului Bugetar pentru reforma Poliției în 
anii 2017 – 2020, Ghidul carierei polițistului, publicat pe pagina web a IGP, a fost unul dintre 
mijloacele de verificare a îndeplinirii criteriilor de performanță ce urmau a fi realizate până la 
31.12.2017. Astfel, se observă că termenul proiectat de Planul de acțiuni pentru implementarea 
SDP, în cazul acestei subacțiuni, este diferit de termenul indicat în Matricea de Politici. 

Ghidul carierei polițistului a fost aprobat prin Ordinul MAI nr. 201 din 30.06.201713 și stabilește 
sistemul de reguli unitare de evoluție în carieră aplicabile polițistului.  

Astfel, constatăm că această subacțiune a fost realizată cu întârziere în raport cu termenul 
proiectat de Planul de acțiuni pentru implementarea SDP, însă a fost realizată în termen în raport 
cu Matricea de Politici. 

Menționăm că atât Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din 
cadrul MAI, cât și Hotărârea Guvernului nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a Legii 
288/2016 au fost modificate ulterior aprobării Ghidului carierei polițistului. În acest sens, 
recomandăm examinarea necesității și oportunității ajustării Ghidului la cadrul legal în vigoare, în 
special, cu privire la cerințele pentru angajarea în funcții publice cu statut special prevăzute de art. 
13, lit. (f1), (l) din legea menționată: 

„f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la 
rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la 
art. 7, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale”; 
„l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act 
de constatare al Autorității Naționale de Integritate”. 

1.1.4. Respectarea principiului egalității de gen în procesul de angajare şi promovare în 
Poliție 

Indicator de performanță: numărul de femei angajate în poliție, inclusiv în posturile de conducere, în 
dinamică pozitivă 

Termen de realizare: 2016–2020 

Graficul nr. 2. Numărul de femei angajate în Poliție, inclusiv în posturile de conducere, 
potrivit Rapoartelor de progres pentru implementarea SDP 
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13 https://bit.ly/2yuEcEy  

https://bit.ly/2yuEcEy
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Pornind de la numărul de femei angajate în Poliție în anul 2016, potrivit graficului nr. 2, se atestă 
o dinamică negativă a numărului de femei angajate în Poliție în anul 2017, iar în 2018 numărul 
femeilor angajate a crescut. Menționăm că, potrivit Raportului de progres din anul 2016, cota-
parte a femeilor angajate în Poliție constituia cca 2% anual. 

În Matricea de Politici, drept criteriu de performanță pentru creșterea participării femeilor în 
poliție s-a stabilit ca  minimum 20% din personalul poliției să fie femei și minimum 15% din 
ofițeri să fie femei, criteriu realizat până la 31.12.2020. La 31.12.2018 ponderea în ansamblu a 
femeilor în Poliție, potrivit Matricei de Politici, trebuie să fie 16%. 
 
Graficul nr. 3. Ponderea femeilor în Poliție potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea 
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Deși numărul de femei promovate în 2018 (94) nu se diferențiază de numărul de femei promovate 
în 2016 (95), în raport procentual cu numărul total de femei, care este în creștere, ponderea 
femeilor promovate în funcții de conducere este în scădere.  

În scopul implementării politicilor în domeniul gender în cadrul Poliției, precum și în scopul 
realizării prevederilor Legii nr. 5 din 9.02.2006 „Cu privire la asigurarea egalității de șanse între 
femei și bărbați”, prin Ordinul IGP nr. 270 din 21.06.2017, în cadrul Poliției a fost creat Grupul 
coordonator în domeniul gender, iar prin Ordinul IGP nr. 474 din 31.10.2018 s-au aprobat 
Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului și componența nominală a acestuia. 

La 13 septembrie 2017 IGP a semnat Acordul de cooperare cu A.O. „Asociația Femeilor din 
Poliție” în domeniul realizării și implementării activităților aferente Strategiei de dezvoltare a 
Poliției care privesc creșterea ponderii numerice și profesionale a femeilor în Poliție, precum și 
Planului de acțiuni comun al „Asociației Femeilor din Poliție” și IGP pentru anul 2018 aferent. 

Totodată, în vederea realizării criteriilor de performanță stabilite în Matricea de Politici, prin 
Ordinul IGP nr. 521 din 21.12.201715 a fost aprobat Planul de acțiuni privind creșterea ponderii 
și rolului femeilor în Poliție pentru perioada 2018 – 2020, care conține în calitate de obiective 
consolidarea capacităților angajaților și angajatelor poliției în domeniul egalității de gen, 
consolidarea capacităților instituționale în asigurarea egalității de gen, ajustarea și elaborarea 
cadrului normativ din perspectiva de gen, promovarea profesiei de polițist pentru femei și bărbați, 
angajarea și promovarea femeilor în poliție prin asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați.  
Planul de acțiuni a fost consultat cu „Asociația Femeilor din Poliție” (AFP), care a formulat 
propuneri și recomandări și a formulat o opinie16 asupra Planului de acțiuni aprobat. 

                                                           
14 Potrivit Raportului cu privire la implementarea programului de suport bugetar, ponderea femeilor în Poliție este de 
17,6%. Vezi: https://bit.ly/2Kfop1L  
15 https://bit.ly/2SXPZEQ  
16 https://bit.ly/2yqmOke  

https://bit.ly/2Kfop1L
https://bit.ly/2SXPZEQ
https://bit.ly/2yqmOke
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Implementarea Planului de acțiuni este pusă în sarcina conducătorilor subdiviziunilor IGP și ai 
subdiviziunilor specializate ale Poliției. 

De asemenea, a fost elaborat Raportul privind implementarea în anul 2018 a Planului de acțiuni 
menționat17 și Avizul „Asociației Femeilor în Poliție” asupra realizării acestui plan18. 

Luând în considerare cele menționate, pornind de la indicatorul de progres stabilit atât de Planul 
de acțiuni pentru implementarea SDP, cât și de Matricea de politici, precum și termenul de 
realizare continuu, Asociația Promo-LEX apreciază că numărul de femei în poliție este în creștere și 
măsurile luate de către instituțiile implementatoare sunt orientate spre stimularea, susținerea și 
creșterea femeilor în Poliție. 

 
1.1.5. Creşterea progresivă a ponderii subofiţerilor în cadrul Poliţiei. Reevaluarea 

condiţiilor şi procedurilor de recrutare în funcţiile de ofiţeri şi a posturilor ce pot fi 
ocupate de aceştia 

Indicator de performanță: Date statistice oficiale privind ponderea subofiţerilor în Poliţie în dinamică 
pozitivă 

Termen de realizare: 2017–2020 

Graficul nr. 4. Ponderea subofițerilor în cadrul Poliției 
potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP 
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Potrivit criteriilor de performanță instituite în Matricea de Politici, până în anul 2020 raportul 
ofițeri/subofițeri în Poliție trebuie să fie de aproximativ 40% la 60%. Totodată, prin Viziunea 
strategică privind inversarea piramidei posturilor în cadrul MAI și Metodologia privind inversarea 
piramidei posturilor în cadrul Poliției, aprobate prin Dispoziția MAI nr. 10/441 din 17.03.2017, a 
fost evidențiat faptul că modificarea raportului ofițeri/subofițeri de 40%/60% presupune trecerea 
anuală a 675 unități din ofițeri în subofițeri. 

Astfel, în condițiile în care în 2018 numărul funcțiilor polițienești de subofițeri a crescut numai cu 
224 unități, pentru a realiza raportul stabilit, se impune ca în anii 2019 – 2020 să fie trecute 
1504 unități din ofițeri în subofițeri, prezumând că numărul total al angajaților din Poliție va 
rămâne același.  

                                                           
17 https://bit.ly/3332jbo  
18 https://bit.ly/2YvXYtO  

https://bit.ly/3332jbo
https://bit.ly/2YvXYtO
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De asemenea, în calitate de măsură de tranziție s-a stabilit, prin Dispoziția MAI nr. 10/441 din 
17.03.2017, ca Inspectoratul General al Poliției (IGP) să sisteze procesul de angajare din sursă 
externă pentru posturile de ofițeri eligibile reorganizării. 

La 1 noiembrie 2018 au fost aprobate amendamente la Legea nr. 288/2016 privind funcționarul 
public cu statut special din cadrul MAI, prin care au fost introduse prevederi privind accederea în 
funcție în legătură cu schimbarea categoriei postului și anume cea de trecere de la categoria 
corpului de ofițeri la cea a corpului de subofițeri. Deși guvernul trebuia să reglementeze 
modalitatea transferului funcționarilor publici cu statut special conform art. 121, alin. (4) din Legea 
288/2016, până la 2 august 2019 nu a fost aprobată o hotărâre de guvern în acest sens, fiind doar 
supus proiectul consultărilor publice19. 

Concomitent, potrivit criteriilor de performanță stabilite de Matricea de Politici, este menționată 
asigurarea unei căi de carieră pentru accederea subofițerilor în corpul ofițerilor prin recrutarea 
anuală a minimum 25% din noii ofițeri din subofițeri, prin adoptarea de către MAI a cadrului 
de reglementare privind selecția, evaluarea și promovarea transparentă și bazată pe merit. În 2018 
din rândul subofițerilor au fost promovați în funcția de ofițeri 42%. 

În ceea ce privește regionalizarea Unităților de Management Resurse Umane, indicator stabilit de 
Matricea de Politici pentru anul 2018, a fost elaborată și aprobată Viziunea de concept privind 
regionalizarea activității poliției, care stabilește înființarea a cinci direcții regionale de poliție, fiind 
stabilit ca la Direcțiile Regionale de Poliție să fie înființate și să funcționeze unitățile regionale de 
resurse umane20. Menționăm că acest indicator nu se poate considera realizat, atât timp cât 
regionalizarea nu a fost aprobată prin acte normative corespunzătoare, iar toate unitățile de 
management al resurselor umane regionale trebuie să fie funcționale, cu atât mai mult cu cât 
Viziunea de concept privind regionalizarea unor structuri ale Poliției a fost aprobată în anul 2017. 

Totodată, a fost testată organizarea și funcționarea în sistem regionalizat a unităților de resurse 
umane în cadrul subdiviziunilor Direcției de Poliție a mun. Chișinău și ale Direcției de Poliție a UTA 
Găgăuzia ale IGP. De asemenea, au fost achiziționate și dotate cu echipamentele necesare unitățile 
de resurse umane menționate, Sistemul informațional de Management al Resurselor Umane a fost 
dezvoltat și este utilizat de către unitățile de resurse umane ale Direcției de Poliție a mun. Chișinău 
și ale Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia, fiind instruit personalul unităților respective privind 
funcționarea în sistem regionalizat și utilizarea componentelor de hardware și software. 

În concluzie, Asociația Promo-LEX apreciază eforturile instituțiilor implementatoare în vederea 
inversării piramidei posturilor, îndeosebi în contextul fluxului mare de personal. Totodată, 
recomandăm efectuarea reorganizării IGP și planificarea în detaliu a numărului de personal 
necesar fiecărei entități din subordine ținând cont de ponderea 40%/60% și de necesitatea 
valorificării capacităților personalului existent. 

1.2.   Dezvoltarea procesului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor 
1.2.1. Ajustarea curriculei şi dezvoltarea sistemului privind pregătirea inițială a 

polițiștilor, punând accentul pe pregătirea practică 

Indicatori de performanță: Curriculă ajustată, Sistem de pregătire inițială dezvoltat, în conformitate 
cu standardele europene 

Termen de realizare: Semestrul II, 2016 

În vederea realizării acestei acțiuni, potrivit Raportului de progres pentru anul 2016, în mai 2016 
a fost aprobat un nou Plan de studii pentru formarea inițială a efectivului de subofițeri, 
curriculumul privind pregătirea inițială a polițiștilor fiind axat pe majorarea orelor de pregătire 

                                                           
19 https://bit.ly/2SZWNle  
20 Raport al echipei de proiect Managementul Resurselor Umane, anul 2018. Vezi: https://bit.ly/2KhDlwg  

https://bit.ly/2SZWNle
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practică. În total, cursurile în cadrul Academiei MAI „Ștefan cel Mare” prevedeau instruirea a 237 
de ofițeri și 236 de subofițeri, inclusiv 60% de ore practice. 

Menționăm că în 2019 este planificată desfășurarea cursului de instruire inițială pentru subofițeri 
în cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL), respectiv fiind dezvoltat 
un sistem de pregătire inițială a ofițerilor și subofițerilor. Considerăm necesar ca evaluarea privind 
ponderea pregătirii practice și conformitatea cu standardele europene a sistemului de pregătire 
inițială să fie efectuată la finalul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției, or, modificarea 
Planului de studii într-un singur an universitar, doar în cadrul Academiei MAI „Ștefan cel Mare”, 
fără să fie asigurată transmiterea către CIPAL a curriculumului și a sistemului de pregătire inițială, 
este o măsură de scurtă durată, neasigurându-se sustenabilitatea acțiunii efectuate.  

Totodată, precizăm că evaluarea conformității cu anumite standarde (inclusiv cele europene) a 
sistemului de pregătire inițială poate fi efectuată numai de către instituțiile abilitate cu această 
competență, dacă există standarde europene unice în acest sens. În prezent, proiectul TWINNING 
privind reforma sistemului polițienesc de pregătire inițială şi continuă sprijină stabilirea 
instituțională și dezvoltarea CIPAL, precum și modernizarea Academiei de Poliție în conformitate 
cu standardele și cele mai bune practici  internaționale și ale Uniunii Europene.  

Potrivit Raportului privind domeniile de intervenție juridică pentru asigurarea funcționalității 
Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii din anul 2018, după instruirea primelor 
promoții, urmează acreditarea programelor de instruire și acreditarea CIPAL în calitate de 
instituție de învățământ de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. 

În concluzie, Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept realizată parțial, 
deoarece un sistem de pregătire inițială dezvoltat în conformitate cu standardele europene 
urmează să existe în cadrul CIPAL, iar cu referință la termenul de realizare  stabilit- acest indicator 
nu a fost atins. 
 
 
1.2.2. Elaborarea curriculei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori 

concreți, orientați în vederea îmbunătățirii abilităților practice și de aplicare a legii 

Indicatori de performanță: Raport de evaluare a pregătirii profesionale continuă întocmit. Proces de 
pregătire profesională continuă îmbunătățit, focusat pe dezvoltarea abilităților practice 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP în anul 2016, curriculumul privind 
pregătirea profesională continuă în cadrul Academiei MAI „Ștefan cel Mare” a fost aprobat de 
către Ministrul Afacerilor Interne în iulie 2016, fiind axat pe indicatori concreți, orientați în 
vederea îmbunătățirii abilităților practice și de aplicare conformă a legii. Numărul orelor practice 
s-a majorat de la 40% la 60%, iar unele discipline prevedeau 100% de ore practice (urmărirea 
penala, tehnici criminalistice, pregătire tactică etc.). 

În concluzie, Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept realizată. 

Cadrul normativ ce reglementează formarea profesională a funcționarului public cu statut special 
este reprezentat de Legea nr. 288 din 16.11.2016, secțiunea a 4-a. Potrivit art. 25, Ministerul 
Afacerilor Interne, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia organizează, 
prin intermediul structurilor specializate, formarea inițială şi continuă a funcționarilor publici 
cu statut special.  

Totodată, potrivit pct. 1 și 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 53 din 17 ianuarie 2018, 
Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii este o instituție publică de învățământ 
de formare profesională continuă, a cărei misiune constă în asigurarea, organizarea și 
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desfășurarea programelor de formare continuă și dezvoltare a carierei, de tip integrat, specializat 
și a altor activități de pregătire la nivel departamental, ministerial, precum și, după caz, la nivel 
național și internațional, în beneficiul instituțiilor de aplicare a legii, al structurilor și al 
personalului MAI. 

Potrivit pct. 13 al Cartei universitare a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 
Interne, Anexă la Ordinul MAI nr. 93 din 22.02.2019, Academia are printre misiunile sale 
principale formarea inițială și continuă a ofițerilor și subofițerilor încadrați în MAI din sursă 
externă. 

Deoarece atât CIPAL, cât și Academia „Ștefan cel Mare” au competențe similare în domeniul 
activității de formare inițială și continuă a ofițerilor și subofițerilor, considerăm necesar ca aceste 
atribuții să fie reglementate fie printr-un act normativ al MAI, fie printr-un acord de colaborare 
dintre aceste entități, care să prevadă un plan comun de activitate sau de tranziție a activităților 
desfășurate, iar procesul de pregătire profesională continuă să fie evaluat la finalul implementării 
Strategiei de Dezvoltare a Poliției. 
 
1.2.3. Crearea Centrului comun de instruire a personalului Ministerului Afacerilor Interne 

în conformitate cu standardele Uniunii Europene 

Indicator de performanță: Centru de instruire creat și operațional 

Termen de realizare: 2017–2019 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 53 din 17.01.2018, a fost constituit Centrul Integrat de Pregătire 
pentru Aplicarea Legii al MAI, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, nr. 30, fiind 
aprobate și statutul, structura, organigrama Centrului, dar și Planul de acțiuni pentru anii 2018 – 
2021 privind constituirea Centrului, deși aprobarea Planului de acțiuni era planificată pentru anul 
2017, potrivit Matricei de Politici. 

Conform Planului de acțiuni, operaționalizarea completă a Centrului este planificată a fi realizată 
până în trimestrele II-III ale anului 2021 atât în materie de efectuare a lucrărilor de construcții, 
dotare cu echipamente, mijloace și bunuri necesare, cât și în materie de organizare și desfășurare a 
formării personalului. 

Deși Matricea de Politici prevedea faptul că o decizie oficială privind locația CIPAL trebuia 
transmisă către MAI în 2017, potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, procesul 
de identificare a terenului unde urmează a fi construit CIPAL a durat circa trei ani, timp în care a 
avut loc evaluarea soluțiilor, în 2018 fiind decisă locația. În anul 2018 a fost realizat raportul 
privind domeniul de intervenție juridică pentru asigurarea funcționalității Centrului, aprobat la 
6.08.2018, a fost selectat și angajat personalul de conducere, a fost elaborată documentația de 
organizare, planificare, desfășurare şi evidență a formării profesionale (faza I) – au fost elaborate 
și aprobate la 18.12.2018 de către MAI programele de formare profesională a subofițerilor de 
poliție și a subofițerilor de carabinieri de nivel C-03. 

Cât privește construcția obiectivului, la 22 decembrie 2017 a fost obținut certificatul de urbanism 
pentru proiectarea lucrărilor de construcție a Centrului și a fost realizată cu întârziere 
documentația de proiect şi deviz pentru construcția Centrului, aceasta fiind elaborată, verificată și 
recepționată în decembrie 2018 (termenul stabilit fiind iunie 2018).  

Potrivit Matricei de politici, în calitate de indicator de progres pentru anul 2020 este indicat CIPAL 
complet operațional, cu două cursuri de 16 săptămâni de formare inițială (minimum 200 de 
participanți) și cel puțin 15 cursuri de instruire continuă (minimum 400 de participanți). 
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1.3. Promovarea principiilor de transparență în procesul managementului decizional 
1.3.1. Eficientizarea activității Consiliului de conducere al Inspectoratului General al 

Poliției în procesul decizional 

Indicatori de performanță: Reuniuni organizate, Proces decizional transparent 

Termen de realizare: Semestrul II, 2016 

Potrivit Raportului de progres privind implementarea Strategiei pentru anul 2016, Consiliul 
coordonator al conducerii IGP a fost constituit prin Ordinul IGP nr. 62 din 10 aprilie 2015, fiind 
aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia. Pe parcursul anului 2016, la 
nivelul IGP au fost organizate două ședințe planificate ale acestui for, la care au participat 
reprezentanții societății civile și ai mediului academic.  

Totuși, prin Ordinul IGP nr. 470 din 22 decembrie 2016, a fost abrogat ordinul prin care a fost 
constituit Consiliul coordonator al conducerii IGP și a fost instituit Consiliul strategic al IGP cu 
structurile sale de suport: 1. Consiliul strategic al IGP; 2. Comitetul executiv al Consiliului strategic 
al IGP; 3. Grupul de consultanță al Consiliului strategic al IGP. 

Astfel, deși în 2016 Consiliul de conducere al IGP și-a desfășurat activitatea, nu putem considera că 
acțiunea a fost sustenabilă, deoarece acesta și-a încetat activitatea și, respectiv, eficientizarea 
activității Consiliului de conducere al IGP nu a avut loc.  Asociația Promo-LEX apreciază această 
subacțiune drept nerealizată. 

1.3.2. Crearea Consiliului consultativ pe aspecte strategice la nivelul Inspectoratului 
General al Poliției, cu implicarea societății civile şi a mediului academic 

Indicatori de performanță: Consiliul instituit şi funcțional, Numărul de ședințe organizate şi 
desfășurate Decizii strategice adoptate 

Termen de realizare: Semestrul II, 2016 

Prin Ordinul IGP nr. 470 din 22 decembrie 2016, a fost abrogat ordinul prin care s-a constituit 
Consiliul coordonator al conducerii IGP și a fost instituit Consiliul strategic al IGP cu structurile 
sale de suport: 1. Consiliul strategic al IGP; 2. Comitetul executiv al Consiliului strategic al IGP; 3. 
Grupul de consultanță al Consiliului strategic al IGP. 

Pe parcursul anului 2016, IGP a organizat opt ședințe cu participarea societății civile și a 
partenerilor de dezvoltare strategică, în cadrul cărora au fost puse în discuție probleme privind 
Strategia de dezvoltare a Poliției, implementarea principilor ACP în Republica Moldova, prestația 
Poliției și atractivitatea funcției, implementarea voluntariatului în Republica Moldova etc. 
Totodată, reprezentanții IGP au organizat 79 de ședințe şi întrevederi cu ONG-urile partenere, în 
cadrul cărora s-a discutat despre asigurarea continuității activităților comune şi organizarea unor 
acțiuni de informare şi sensibilizare a opiniei publice. 

Astfel, raportând activitatea planificată la termenul de realizare și la indicatorul de performanță, 
Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept realizată. 

Totodată, deși potrivit Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului strategic al 
IGP Consiliul se întrunește în ultima lună a fiecărui trimestru, ultima ședință a Consiliului strategic 
a avut loc la 13 februarie 2018, în cadrul căreia a fost prezentat raportul privind implementarea în 
anul 2017 a Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 202021, menționându-se că 
Consiliul strategic al IGP urmează a fi dezvoltat în continuare ca „o platformă pentru asigurarea 
transparenței în procesul decizional, precum și pentru atragerea societății civile în procesul de 

                                                           
21 https://bit.ly/2KlvT3e  
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reformare a Poliției, ca garant al implementării unor modele de organizare care corespund 
necesităților și așteptărilor cetățenilor”. Cu toate acestea, până în vara anului 2019, acest consiliu 
nu s-a mai întrunit în ședințe. 

Luând în considerare cele menționate și în vederea asigurării sustenabilității și continuității 
măsurii prevăzute de pct. 1.3.2, recomandăm IGP să examineze oportunitatea reluării activității 
Consiliului strategic în forma care va conduce la fortificarea activității instituției și la 
asigurarea unui proces transparent al managementului decizional. 

 
1.3.3. Dezvoltarea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă şi identificarea unor 

mecanisme de control ale societății civile asupra acțiunilor Poliției 

Indicatori de performanță: Parteneriate create, Procesul de transparență în activitatea Poliției 
asigurat 

Termen de realizare: 2016–2020 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP în anul 2016, implicarea societății 
civile și a mediului academic în procesele de management și consultare în luarea deciziilor este 
realizată prin includerea reprezentanților sectorului asociativ în componența Grupului de 
consultare al Consiliului strategic al IGP, constituit în scopul obținerii, din partea societății civile, 
a suportului pentru dezvoltarea capacităților Poliției, iar prin actele normative aprobate, a fost 
stabilit mecanismul de interacțiune între toate structurile din cadrul Consiliului strategic al IGP, 
care permite luarea unor decizii fundamentate în interesul societății.  

Totodată, pe parcursul anului 2016 IGP a încheiat acorduri de parteneriate cu  Asociația Promo-
LEX, Centrul Social „Helmut Wolf”, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, Asociaţia 
Obştească „INVENTO”, Federaţia de Lupte Universale din Republica Moldova, Uniunea Națională 
a Studenților și Tinerilor din Moldova. Pe parcursul anului 2017 de către IGP au fost semnate 
acorduri de cooperare cu următoarele asociații obștești: Institutul de Politici Publice, Fundația 
Soros-Moldova, Centrul de Drept Căușeni, A.O. „Asociația Femeilor din Poliție” , iar în  2018 au 
fost semnate acorduri de cooperare cu următoarele organizații:  Asociația Națională a Experților 
și Asistenților Sociali din Moldova, Fundația Soros-Moldova, Asociația Obștească „Bunicii Grijulii”, 
Institutul de Politici Publice, Asociația Obștească Clubul Sportiv de Automobilism „Terra Valahia”, 
ONG-ul „La Strada”. 

 
Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX apreciază eforturile și deschiderea 
spre cooperare a IGP cu societatea civilă. Totodată, evidențiem faptul că la ora actuală nu există 
mecanisme de control ale  societății civile asupra Poliției. Astfel, recomandăm instituției 
implementatoare direcționarea eforturilor spre identificarea și instituirea unui astfel de mecanism 
de control. 

 
Graficul nr. 5. Numărul parteneriatelor încheiate de către IGP 

cu reprezentanții societății civile 
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În plus, evidențiem faptul că este bine-venită inițiativa de elaborare a proiectului Hotărârii de 
Guvern cu privire la Consiliul Civil pentru monitorizarea activității IGP, în vederea realizării 
măsurii de implementare prevăzute de Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului 
de Asociere Republica  Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019. Deși proiectul 
hotărârii de guvern a fost publicat pentru consultări publice la 11 iunie 201822, până în prezent, 
proiectul nu a fost aprobat în cadrul unei ședințe de Guvern. 
 

1.3.4. Elaborarea şi aprobarea Concepției de comunicare externă a Poliției 

Indicator de performanță: Concepție elaborată, aprobată şi implementată 

Termen de realizare: 2017–2019 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP în anul 2017, la 3 octombrie 2017, 
prin Ordinul IGP nr. 396, a fost aprobat Planul de dezvoltare a comunicării în cadrul Poliției 
pentru anii 2017 – 2020, care include și un Plan-schiță privind comunicarea externă în anul 
2017, acest plan urmând a fi actualizat la fiecare trei luni. Prin ordinul IGP nr. 397 din 3 
octombrie 2017 a fost aprobată  și procedura de operare standard „Comunicarea externă”.  

Menționăm că în Raportul de progres pentru anul 2018, a fost omisă raportarea realizării acestei 
acțiuni, deși termenul de realizare este unul continuu – până în anul 2019. La fel, în vederea 
asigurării realizării subacțiunii în mod plenar – și anume a implementării Concepției de 
comunicare externă, Asociația Promo-LEX recomandă publicarea atât a planului actualizat la 
fiecare trei luni, cât și a rapoartelor de progres privind gradul de realizare a Planului de dezvoltare 
a comunicării în cadrul Poliției. 

 
1.3.5. Crearea Consiliului de coordonare şi monitorizare a asistenţei externe la nivelul 

Inspectoratului General al Poliției în vederea consolidării capacităţii de absorbţie a 
asistenţei financiare externe. 

Indicatori de performanță: Consiliu creat, Capacităţi de absorbţie a asistenţei financiare externe în 
dinamică pozitivă, Instruirea personalului antrenat în proces 

Termen de realizare: Semestrul II, 2016 

În anul 2016 a fost inițiată elaborarea Regulamentului de coordonare și monitorizare a asistenței 
externe acordate Poliției de către partenerii de dezvoltare și crearea Consiliului de coordonare și 
monitorizare a asistenței externe.  

Totodată, potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12 august 2019 la solicitarea de informații 
înaintată de către Asociația Promo-LEX, „din cauza existenței divergențelor asupra modului de 
funcționare și gestionare a proceselor, când la acea etapă era promovată instituirea Consiliului de 
coordonare și monitorizare a asistenței externe la nivelul MAI, ca un filtru de evidență unitară a 
tuturor proiectelor de asistență externă destinate MAI și subdiviziunilor din subordine, această 
subacțiune a fost considerată desuetă”. 

Pornind de la faptul că termenul pentru această activitate a fost stabilit pentru semestrul II al 
anului 2016, iar eforturile de realizare a acestei subacțiuni nu au continuat, constatăm faptul că 
Consiliul de coordonare și monitorizare a asistenței externe la nivelul IGP nu a fost creat, cu atât 
mai mult, nu au fost consolidate capacitățile de absorbție a asistenței financiare externe și 
personalul care trebuia să fie antrenat în proces nu a fost instruit. În concluzie, apreciem 
subacțiunea nr. 1.3.5 drept nerealizată. 
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Luând în considerare faptul că această inițiativă nu a avut o finalitate până în prezent, 
recomandăm MAI și IGP să examineze oportunitatea reluării activității de creare a acestui 
consiliu și de consolidare a capacităților de absorbție a asistenței financiare externe. 

 
1.4. Reorganizarea sistemului de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice 
1.4.1. Elaborarea şi aprobarea Strategiei de ordine şi securitate publică 

Indicator de performanță: Document de politici elaborat şi aprobat 

Termen de realizare: 2016–2017 

Pe parcursul anului 2016 Strategia naţională de ordine și securitate publică pentru anii 2017 – 
2020 a fost elaborată și definitivată, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 354 din 31.05.2017 a fost 
aprobată împreună cu Planul de acţiuni privind implementarea acesteia. 

Astfel, Asociația Promo-LEX apreciază această activitate drept realizată. 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea Strategiei naționale de ordine și securitate 
publică, 6 subacțiuni au fost realizate parțial, 104 subacțiuni sunt în proces de realizare și 21 de 
acțiuni au fost realizate. 

Graficul nr. 6. Nivelul implementării 
Strategiei naționale de ordine și securitate publică în anul 2018 

104

6

21

Nivelul implementării Strategiei naționale de ordine și securitate 
publică în anul 2018

În proces de realizare Parțial realizate Realizate

 

Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept 
realizată și recomandă autorităților implementatoare continuarea punerii în practică a Strategiei 
naționale de ordine și securitate publică, îndeosebi în urma reorganizărilor ce urmează a fi 
efectuate. 

1.4.2. Delimitarea clară a competenţelor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii 
publice între Inspectoratul General al Poliției şi Departamentul Trupelor de 
Carabinieri 

Indicator de performanță: Cadru de reglementare în domeniu elaborat şi aprobat 

Termen de realizare: Semestrul II, 2016 

La 8 noiembrie 2018 a fost aprobată Legea nr. 219 cu privire la Inspectoratul General de 
Carabinieri (IGC), care a intrat în vigoare la 12.12.2018. Potrivit art. 2, alin. (1) din legea 
menționată, Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate specializată a statului, cu statut 
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militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra 
drepturile şi libertățile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de menținere, 
asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi descoperire a infracțiunilor şi 
contravențiilor (…). 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției şi statutul polițistului, poliția 
este o instituție publică specializată a statului, în subordinea MAI, care are misiunea de a apăra 
drepturile şi libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de menținere, asigurare şi 
restabilire a ordinii şi securității publice, de prevenire, investigare şi descoperire a 
infracțiunilor şi contravențiilor. 

Astfel, competențele operaționale de bază în domeniul ordinii și securității publice sunt divizate 
între Poliție și Carabinieri potrivit celor trei tipuri de misiuni executate: 

- menținerea ordinii și securității publice; 
- asigurarea ordinii și securității publice; 
- restabilirea ordinii și securității publice. 

Prin Legea nr. 219/2018 au fost incluse prevederi care au drept scop final delimitarea 
competențelor operaționale. Totuși, până în anul 2021, adică la etapa inițială, sarcinile de 
asigurare și restabilire a ordinii publice sunt atribuite atât Poliției, cât și Carabinierilor și sunt 
realizate independent sau prin sprijinul operațional reciproc. 

Restabilirea ordinii publice urmează să devină misiunea principală a Carabinierilor începând 
cu anul 2021, în acest sens fiind inclusă în dispozițiile finale ale Legii nr. 219/2018 prevederea de 
la art. 37, alin. (3) potrivit căreia „atribuțiile ce țin de restabilirea ordinii publice prevăzute la art. 
21, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției şi statutul polițistului, cu 
modificările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2021”. Acesta prevede atribuția Poliției 
de asigurare a ordinii publice cu ocazia întrunirilor, manifestărilor cultural-sportive şi a altor 
activități similare, precum şi de restabilire a ordinii publice în situațiile prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Menținerea ordinii publice urmează să devină misiunea principală a Poliției.  

Luând în considerare faptul că începând cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la Inspectoratul 
General de Carabinieri și până în anul 2021, când competențele IGC vor fi clar delimitate, sarcinile 
de asigurare și restabilire a ordinii publice revin atât Poliției, cât și Carabinierilor, considerăm 
necesar ca activitatea acestora sau procesul de transfer al competențelor să se efectueze potrivit 
unui plan comun de acțiuni sau unei foi de parcurs, prin care să fie transmise gradual și cât mai 
eficient capacitățile de restabilire a ordinii publice. 

Este salutabil că IGP și IGC au semnat un acord de cooperare, acesta fiind valabil până la 1.01.2021, 
care are printre obiective - asigurarea calității și eficienței acțiunilor de menținere, asigurare și 
restabilirea a ordinii publice în condițiile unui sistem dual de ordine și securitate publică și care 
stabilește atribuțiile fiecărei instituții și modul de desfășurare a cooperării. 

În concluzie, Promo-LEX apreciază că cadrul legal a fost elaborat și aprobat cu întârziere în 
raport cu termenul de realizare aprobat în Planul de activitate pentru implementarea SDP, dar 
până la intrarea în vigoare completă a Legii nr. 219/2018 și modificarea cadrului normativ aferent, 
nu putem constata că competențele de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice sunt 
clar delimitate. În acest sens, apreciem subacțiunea 1.4.2 ca realizată parțial. 
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1.4.3. Desconcentrarea activităților de menținere şi asigurare a ordinii publice la nivelul 
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției 

Indicatori de performanță: Cadru normativ în domeniul menținerii şi asigurării ordinii publice 
ajustat, Capacități sporite ale subdiviziunilor teritoriale de menținere şi asigurare a ordinii publice 

Termen de realizare: 2016–2017 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, cadrul de reglementare privind 
structura și efectivul-limită al serviciilor centrale și al celor desconcentrate ale IGP va fi aprobat 
în complex cu reorganizarea structurilor centrale ale MAI. Deși proiectul Hotărârii Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și a efectivului 
acestuia a fost publicat pentru consultări publice la 6 noiembrie 201723, acesta nu a fost inclus în 
ordinea de zi a ședinței Guvernului nici în 2017, nici în 2018. 

Proiectul în cauză oferea posibilitatea subdiviziunilor specializate de creare a serviciilor publice 
desconcentrate regional sau repartizate administrativ-teritorial, instituite conform specificului 
unor sectoare şi direcții concrete de activitate. În acest context, a fost elaborată și aprobată 
Metodologia privind regionalizarea structurilor polițienești. 

Astfel, Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept nerealizată, iar în legătură cu 
tergiversarea aprobării Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP, și ca efect 
tergiversarea implementării activităților asumate prin Strategia de Dezvoltare a Poliției, Acordul 
de finanțare pentru Reforma Poliției, Acordul de Asociere Republica Moldova – UE, recomandăm 
reluarea activității de consultare publică a proiectului Regulamentului și aprobarea în termene 
proxime a acestuia. 

 

1.4.4. Perfecționarea cadrului legal privind organizarea întrunirilor publice 

Indicator de performanță: Cadru legal de ajustare în domeniu elaborat şi aprobat 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 – semestrul I 2017 

Proiectul Legii privind întrunirile a fost supus consultării publice la 4.02.201624. Potrivit notei 
informative, acest proiect de lege avea drept scop soluționarea unor aspecte problematice care 
vizează aplicarea de către Poliție a Legii nr. 26 din 22 februarie 2008 privind întrunirile. Proiectul 
cumula prevederile unui proiect de lege asemănător promovat de MAI din anul 2013, care a fost 
coordonat cu instituțiile interesate și cu societatea civilă,  ale căror propuneri și obiecții s-au 
regăsit parţial în proiect, precum şi amendamente noi propuse pentru articolele 3, 10, 12, 18. 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP, în etapa de avizare a proiectului de lege 
menționat, Ministerul Justiției a prezentat obiecții și propuneri conceptuale, ce genera 
inoportunitatea promovării ulterioare a proiectului. La sfârșitul anului 2017 proiectul se afla în 
proces de lucru, în cadrul INP al IGP, nefiind luată o poziție oficială de renunțare la acesta. 

Potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12.08.2019 la solicitarea de informații din partea 
Asociației Promo-LEX, la 12.02.2018, INP a depus un raport pe numele șefului IGP, prin care s-a 
solicitat dispunerea examinării oportunității de promovare în continuare a proiectului de lege sau  
stoparea proiectului din motivele enunțate în avizul Ministerului Justiției. Prin rezoluția dispusă s-
a renunțat la promovarea proiectului în cauză. 

Menționăm că până în prezent, Legea privind întrunirile a fost amendată prin Legea nr. 220 din 8 
noiembrie 2018, prin care a fost introdusă sintagma „Inspectoratul General de Carabinieri”, acesta 
                                                           
23 https://bit.ly/2YHo7po  
24 https://bit.ly/2KfAYLB  

https://bit.ly/2YHo7po
https://bit.ly/2KfAYLB


25 

 

având atribuții similare cu Inspectoratul General de Poliție, și prin Legea nr. 238 din 8 noiembrie 
2018, prin care a fost modificată prevederea privind condițiile dreptului de organizare a 
întrunirilor de către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și de către persoanele în 
privința cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară. 

Pornind de la atestarea faptului renunțării la promovarea proiectului de lege pentru modificarea 
Legii privind întrunirile publice și luând în considerare termenul de realizare a acestei activități, 
Promo-LEX constată faptul că subacțiunea nr. 1.4.4 nu a fost realizată. 

1.4.5. Expertizarea şi ajustarea cadrului legal privind aplicarea forței fizice şi mijloacelor 
speciale de către poliție, precum şi asigurarea protecției personalului 

Indicator de performanță: Raport de expertiză elaborat 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 – semestrul I 2017 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP, la 21.12.2016 a fost aprobată Hotărârea 
Guvernului nr. 1377 cu privire la modificarea și completarea HG nr. 474 din 19.06.2014 „Cu privire 
la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor 
aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora”, care a avut drept scop completarea 
Nomenclatorului cu noi mijloace speciale de apărare activă și pasivă, adaptate la necesitățile 
actuale, și stabilirea modalităților de aplicare a acestora.   

Iar prin Ordinul interdepartamental al MAI/MJ/MF/CNA/SIS/SPPS nr. 4/44/17-0/6/1/4 din 
11.01.2018, a fost aprobat Ghidul privind intervenția profesională în exercițiul funcției25, care a 
intrat în vigoare la 1 aprilie 2018. Ghidul are drept scop uniformizarea practicilor și tehnicilor 
corecte de pregătire, organizare și executare a măsurilor privind aplicarea forței fizice, a 
mijloacelor speciale și a armei de foc. Este plauzibil că Ghidul privind intervenția profesională în 
exercițiul funcției a fost aprobat printr-un ordin interdepartamental, astfel existând un cadru legal 
comun și o înțelegere comună privind principiile și condițiile intervenției profesionale în exercițiul 
funcției în cadrul SIS, MAI, CNA, SPPS, Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Serviciului de Stat 
de Curieri Speciali, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Inspectoratului Ecologic de Stat și 
Serviciului Piscicol. Considerăm că în etapa inițială, aplicarea Ghidului trebuie să fie însoțită și de o 
monitorizare a aplicării uniforme a acestuia. 

Menționăm că Ghidul a fost elaborat în vederea implementării acțiunii „Aprobarea Ghidului cu 
instrucțiuni detaliate, clare și precise privind gestionarea aplicării forței fizice în exercițiul 
funcțiunii”, prevăzută de Planul național de acțiuni de implementare a Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană.  

Asociația Promo-LEX apreciază subacțiunea nr. 1.4.5 drept realizată parțial, deoarece nu a fost 
elaborat un raport de expertiză a cadrului legal privind aplicarea forței fizice și a mijloacelor 
speciale de către poliție, precum și asigurarea personalului, respectiv, fiind dificilă inclusiv 
evaluarea cadrului legal aprobat, sub aspectul plenitudinii măsurilor efectuate. 

1.4.6. Elaborarea procedurilor operaționale standard privind reglementarea tacticii de 
intervenție 

Indicatori de performanță: Proceduri operaționale elaborate şi aprobate 

Termen de realizare: 2017–2018 

Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2016, Academia „Ștefan cel 
Mare” a MAI a elaborat proiectele a trei proceduri operaționale standard privind intervenția 
polițienească cu aplicarea măsurilor coercitive cu caracter represiv.  

                                                           
25 https://bit.ly/2TkjC2t  

https://bit.ly/2TkjC2t
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Totodată, în 2017, subdiviziunile IGP a aprobat 25 POS privind intervenția Poliției. În 2018 au fost 
aprobate trei proceduri standard de operare în domeniul tacticii de intervenție, care vizează: 1) 
reținerea; 2) reținerea persoanei în flagrant delict și 3) aplicarea dispozitivelor de tip electroșoc.  

Potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12.08.2019 la solicitarea de informații din partea 
Asociației Promo-LEX, până în 2018 au fost elaborate 12 proceduri operaționale standard privind 
intervenția profesională a Poliției. După aprobarea prin ordin interdepartamental a Ghidului 
privind intervenția profesională în exercitarea funcției, IGP consideră că nu este necesară 
elaborarea altor proceduri standard de operare în domeniul tacticii de intervenție, întrucât 
Ghidul prevede cu lux de amănunte intervenția profesională a angajaților. 

Totuși, Promo-LEX evidențiază că, potrivit pct. 3 din Ghidul privind intervenția profesională în 
exercitarea funcției, Ghidul nu prevede o descriere exhaustivă a tuturor situațiilor previzibile ce se 
pot produce pe domeniul intervenției profesionale. Prevederile Ghidului constituie linii 
directoare pentru a asigura un mod de acțiune care să permită rezolvarea eficace a situațiilor de 
intervenție profesională. Astfel, Promo-LEX consideră că aprobarea Ghidului nu exclude 
necesitatea aprobării procedurilor de operare standard în domeniul tacticii de intervenție.  

De asemenea, evidențiem faptul că aprobarea procedurilor în domenii de intervenție/reacționare 
este prevăzută în calitate de indicator de progres potrivit Planului de acțiuni al Poliției pentru anul 
2019, aprobat prin Ordinul IGP nr. 35 din 28.01.2019, activitatea având ca termen de realizare 
decembrie 2019. 

Cât privește carabinierii, prin Ordinul DTC nr. 218 din 25.09.2018 au fost aprobate Instrucțiunile 
privind elaborarea şi aplicarea procedurilor operaționale în cadrul DTC al MAI. Conform graficului, a 
fost inițiată elaborarea a 32 de proceduri pe diferite domenii de competență, care urmau a fi 
aprobate după aprobarea Regulamentului Inspectoratului General de Carabinieri. 

Pornind de la faptul că indicatorul prevăzut de planul de acțiuni pentru implementarea subacțiunii în 
cauză este unul general și nu prevede numărul procedurilor de operare standard care urmau a fi 
elaborate de fiecare instituție implementatoare din cadrul MAI (IGP, Departamentul Trupelor de 
Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare), Asociația Promo-LEX nu se poate pronunța asupra 
gradului de realizare a acestei subacțiuni. 

Luând în considerare faptul că Strategia de Dezvoltare a Poliției prevede elaborarea și aprobarea 
procedurilor operaționale standard, considerăm necesar ca managementul subdiviziunilor IGP să 
asigure instruirea personalului din subordine, să monitorizeze aplicarea POS și eficiența activității 
Poliției ca urmare a aplicării procedurilor operaționale standard. 

1.4.7. Crearea condițiilor adecvate pentru instruirea continuă a efectivului unităților 
specializate în menținerea ordinii publice 

Indicatori de performanță: Infrastructură dezvoltată, Condiții adecvate pentru instruirea continuă 
create 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției, odată 

cu înființarea și dezvoltarea CIPAL (2019–2020), vor fi create condiții adecvate pentru instruirea 
continuă a efectivului unităților specializate în menținerea ordinii publice. Totodată, în 2017, a 
fost inaugurată sala de forță a BPDS ,,Fulger”,  reparată și echipată cu inventar sportiv 
performant26, unde au fost organizate și desfășurate ședințe practice de instruire la tactica de 
intervenție, cu participarea subdiviziunilor specializate și teritoriale ale Poliției, în vederea 
perfecționării capacității de luptă și implementării procedurilor și tacticilor la controlul 
mulțimilor. 

                                                           
26 Suportul Guvernului Turciei și al Agenției Turciei pentru Colaborare și Coordonare a Proiectelor (TIKA). 



27 

 

În 2018 a fost modernizat Poligonul multifuncțional (str. Lermontov, nr. 12A),  destinat instruirii şi 
perfecționării prin simulare a diferitor situații de intervenție polițienească, fiind amenajate spații, 
organizate ateliere şi module. Poligonul de instruire şi perfecționare permite simularea a peste 
500 de situații-tip cu care se confruntă zilnic polițiștii şi alți angajați ai organelor de forță în 
activitatea de serviciu. Totodată, conducerea MAI a transmis în gestiune Academiei „Ștefan cel 
Mare” tehnică nouă de instruire în valoare de peste 150000 de lei, destinată dotării Poligonului 
multifuncțional de instruire practică. 

În cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri, a fost renovat blocul centrului de instruire, 
inclusiv trei săli de studiu, cantina și alte încăperi, s-a înființat o sală de reabilitare psihologică, 
identificându-se surse financiare pentru dotarea sălii. Este renovată și amenajată sala de sport a 
Centrului, creându-se condiții de pregătire fizică și intervenție profesională. 

Asociația Promo-LEX constată că atât subacțiunea, cât și indicatorul sunt formulate într-un mod 
general, fără a putea fi măsurate, fiind dificilă aprecierea gradului de realizare a subacțiunii nr. 1.4.7. 
 

1.4.8. Consolidarea capacităților de intervenție prin dotarea cu echipament şi tehnică 
specială a subdiviziunilor Poliției responsabile de menținerea şi asigurarea ordinii 
publice 

Indicatori de performanță: Raport de evaluare a necesităților elaborat; Echipament şi tehnică 
specială achiziționate 

Termen de realizare: 2017–2020 

Pe parcursul anilor 2016–2018, au fost achiziționate mai multe echipamente, mijloace speciale și 
bunuri, după cum urmează: 

2016 2017 2018 

• 2  autospeciale pentru acțiuni de 
intervenție în cadrul măsurilor de 
restabilire a ordinii publice  
• 49 de mijloace de transport 

specializate pentru menținerea 
ordinii publice 
• 10 laboratoare mobile 

specializate pentru acțiuni de 
intervenție și reacționare la 
destabilizarea ordinii publice  
• 3 laboratoare criminalistice 

mobile dotate cu echipament modern 
pentru investigarea infracţiunilor 
grave sau de rezonanţă  
• 5 automobile destinate 

investigării infracțiunilor de gravitate 
medie  
• uniformă de serviciu pentru 

efectivele structurilor specializate: 
sezon vară – toamnă – 100% și 85% – 
sezon iarnă  
• 1680 buc. veste de protecţie 

• 276 de automobile pentru 
asigurarea reacționării 
rapide, transportarea 
persoanelor aflate în custodia 
Poliției, cercetarea la fața 
locului, documentarea 
accidentelor rutiere, 
transmise subdiviziunilor 
Poliției  
• 2053 de unități de tehnică 
de calcul  
•  73463 de unități de 
echipament și mijloace 
speciale27  
•  179 de veste antiglonț  
 

• 14 282 de unități de 
echipament și mijloace 
speciale28  
• 189 de automobile, inclusiv 
107 pentru patrulare și 
reacționare operativă la 
solicitările cetățenilor, 5 pentru 
transportarea persoanelor aflate 
în custodia Poliției, 16 destinate 
cercetării la fața locului  
• 303 terminale radio de 
comunicare în standard TETRA 
 Pentru BDPS „Fulger”: 

• 53 de echipamente antitero  
• 350 de uniforme de 
intervenție și 300 de 
antrenament; încălțăminte de 
iarnă (100% din efectiv)  
• 52 de stații portabile 
,,Motorola” și 3 stații pentru 
automobile,  compatibile cu 

                                                           
27 Muniții, centuri tactice cu huse pentru cătușe, balonașe cu gaz, tocuri pentru pistol, lanterne, cătușe, mănuși tactice, 
veste antiglonț etc., oferite ofițerilor de sector, angajaților poliției implicați în transportarea persoanelor aflate în 
custodia poliției, angajaților din izolatoarele de detenție provizorie, ofițerilor de patrulare și reacționare operativă. 
28 Centuri multifuncționale, centuri tactice cu huse pentru cătușe, balonașe cu gaz, tocuri pentru pistol, lanterne, cătușe, 
mănuși tactice, veste antiglonț, echipament pentru intervenții antitero etc. 
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individuală, inclusiv 90 de veste 
antiglonţ; 1257 de veste antişoc 
pentru bărbați; 334 de veste antişoc 
pentru femei 

sistemul unic de comunicații 
TETRA, utilizat de MAI  
• 3 autoturisme  ,,Dacia-
Duster” și 3 autobuze 

 

Potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12.08.2019 la solicitarea de informații din partea 
Asociației Promo-LEX, capacitatea de intervenție a angajaților INP a fost modificată considerabil ca 
urmare a dotării cu echipamente și mijloace speciale, fiind posibilă reacționarea, asigurarea și 
intervenția în timpul întrunirilor în masă, conform datelor prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 2. Numărul întrunirilor în masă și numărul participanților la aceste întruniri, în cadrul 
cărora a fost asigurată ordinea publică de către poliție, conform datelor furnizate de INP al IGP 

 Numărul întrunirilor în masă Numărul participanților 

2016 19 061 7 294 810 

2017 13 350 4 280 808 

2018 14 825 5 058 438 

 

De asemenea, potrivit răspunsului IGP, datorită echipării cu mijloace de transport dotate cu stații 
radio de diferite modele, cu sisteme de semnalizare sonoră, sisteme de monitorizare video și 
sistem „Auto Uragan”, a fost atestată o scădere a infracțiunilor săvârșite în locurile publice. 

Graficul nr. 7. Numărul infracțiunilor săvârșite în locurile publice 
conform datelor furnizate de INP al IGP 

 

 

Totodată, Promo-LEX evidențiază că deși achiziționarea și dotarea cu echipamente speciale a 
început în anul 2016, se pare că până în prezent nu a fost elaborat un raport de evaluare a 
necesităților, or, în lipsa acestuia, devine dificilă evaluarea nivelului de dotare cu echipament şi 
tehnică specială a subdiviziunilor Poliției responsabile de menținerea şi asigurarea ordinii publice. 
În plus, recomandăm IGP să prezinte rezultatele privind capacitatea de intervenție ca urmare a 
dotării cu echipament și tehnică specială, cel puțin la finalul implementării acestei acțiuni. 
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1.5. Consolidarea capacităților Poliției în domeniul securității rutiere 
1.5.1. Dezvoltarea capacităților de prevenire a accidentelor rutiere 

Indicatori de performanță: Capacități de prevenire a accidentelor rutiere îmbunătățite 

Termen de realizare: 2017–2018 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, prin Ordinul IGP nr. 380 din 2 
decembrie 2016, în cadrul direcției de specialitate a Inspectoratului Național de Patrulare (INP) al 
IGP, a fost instituit Centrul de monitorizare a traficului rutier, având drept scop fluidizarea 
traficului rutier, prevenirea ambuteiajelor pe drumurile publice și prevenirea accidentelor rutiere. 
Acesta asigură colectarea informațiilor privind traficul rutier, evenimentele rutiere care au loc și 
informarea publicului privind situația creată pe drumurile naționale. 

În scopul dezvoltării capacităților de prevenire a accidentelor rutiere, în 2017 a fost realizat 
Studiul privind dezvoltarea capacităților Poliției în domeniul siguranței rutiere. Autorul studiului a 
formulat concluzia generală: „Republica Moldova poate să își îndeplinească obiectivul de reducere 
cu 50% a numărului persoanelor decedate și al celor rănite grav, pentru perioada 2010 – 2020, cu 
condiția dezvoltării capacităților de prevenire și combatere a indisciplinei rutiere, pentru 
menținerea trendului descendent înregistrat în ultimii doi ani”. Recomandările studiului au stat la 
baza achizițiilor de echipamente și bunuri în anul 2017 (echipament laser de măsurare şi 
înregistrare a vitezei autovehiculelor în trafic, echipament laser pentru documentarea accidentelor 
grave, etilometre, sisteme de iluminat portabile cu generatoare electrice, autoturisme, 
autovehicule de tip van, mijloace de transport pentru sporirea mobilității echipelor de patrulare), 
precum și a realizării altor activități în domeniul siguranței rutiere (cursuri de instruire pentru 
formarea abilităților de utilizare a echipamentelor, lansarea Serviciului ,,Infotrafic", inclusiv prin 
intermediul aplicației ,,Telegram"). 

Totodată, prin Ordinul MAI nr. 376 din 14 decembrie 2017, a fost aprobat Conceptul de analiză a 
riscurilor pe porțiunile de drum cu un număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic. De 
asemenea, și în 2018 au fost achiziționate echipamente și mijloace speciale pentru îmbunătățirea 
managementului documentării accidentelor rutiere (unități de tehnică de calcul, o autospecială 
mobilă, aparate de testare alcoolscopică de tip „Drager 6820”). 

Potrivit Programului de Dezvoltare Strategică, unul dintre rezultatele scontate este realizarea a 
minimum patru campanii de informare și a două spoturi sociale cu scopul de a îmbunătăți 
comportamentul șoferilor în trafic. În acest sens, recomandăm includerea informației privind 
campaniile de prevenire a accidentelor rutiere în raportarea acestei subacțiuni. 

Asociația Promo-LEX constată că atât subacțiunea, cât și indicatorul sunt formulate într-un mod 
general, fără a putea fi măsurate, respectiv, aprecierea obiectivă a gradului de realizare a subacțiunii 
nr. 1.5.1 este imposibilă. 

Luând în considerare multitudinea activităților care sunt în desfășurare în vederea consolidării 
capacităților Poliției în domeniul securității rutiere cu suportul diferitor parteneri, recomandăm 
instituțiilor implementatoare a Strategiei de Dezvoltare a Poliției axarea și, respectiv, raportarea 
activităților desfășurate orientate spre dezvoltarea capacităților de prevenire a accidentelor 
rutiere. 
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1.5.2. Îmbunătățirea calității documentării accidentelor rutiere soldate cu victime 

Indicatori de performanță: Date statistice privind calitatea documentării accidentelor rutiere în 
dinamică pozitivă, Echipament procurat 

Termen de realizare: 2017–2020 

Graficul nr. 8. Numărul accidentelor rutiere, al persoanelor decedate și traumatizate în anii 2010–
201829 

 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, în 2017 a fost achiziționat echipament 
necesar pentru o documentare mai bună a accidentelor în traficul rutier, în special a celor care au 
produs victime (2 seturi de echipament laser pentru documentarea accidentelor grave, 10 
etilometre, sisteme de iluminat portabile cu generatoare electrice, seturi de etiloteste) și, respectiv, 
au fost instruiți 84 de angajați în vederea formării abilităților de utilizare a aparatului pentru 
măsurarea concentrației de alcool în aerul expirat.  

Potrivit Programului de Dezvoltare Strategică, unul dintre rezultatele scontate ale acestei 
subacțiuni este dotarea a 100% din structurile de documentare a accidentelor rutiere cu 
autoturisme și echipamente necesare. În acest sens, recomandăm instituțiilor implementatoare 
evidențierea nivelului de dotare a structurilor de documentare a accidentelor rutiere în cadrul 
raportului anual. 

În plus, potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP în anul 2018,  agenții 
constatatori ai Centrului unic de monitorizare și coordonare al INP au întocmit 37251 de procese-
verbale cu privire la contravenție, dintre care 106 (0,28%) au fost contestate  și 18 procese-
verbale cu privire la contravenție au fost clasate de instanța de judecată conform art. 36, alin. (2) 
din Codul contravențional. 

 

 

                                                           
29 Sursa: statistica.gov.md, Raportul INP privind situația accidentară pentru perioada 1.01.2018–31.12.2018. 
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Tabelul nr. 3. Numărul contravențiilor înregistrate conform art. 242 din Codul contravențional, al 
proceselor-verbale contestate în instanța de judecată și, respectiv, al celor anulate, conform datelor 
furnizate de IGP 

Anii Numărul 

contravențiilor 

înregistrate  

Numărul proceselor- 

verbale contestate în 

instanța de judecată 

Numărul  proceselor-

verbale anulate 

2017 18 934 789 (4,16%) 128 (16,22%) 

2018 18 446 755 (4,08%) 52  (6,88%)  

 

Analizând datele prezentate în tabel, Asociația Promo-LEX poate constata că se atestă o scădere a 
numărului de procese-verbale anulate de către instanțele de judecată în cauzele contravenționale 
privind încălcarea regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu 
cauzarea de vătămări corporale ușoare conform art. 242 din Codul contravențional. Totuși, vom 
remarca faptul că aceste date nu reflectă imaginea completă privind calitatea documentării 
accidentelor rutiere soldate cu victime, or, art. 264 al Codului penal este cel care prevede cazul 
încălcării regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către 
persoana care conduce mijlocul de transport și, respectiv, cauzează vătămări medii ale integrității 
corporale sau ale sănătății. În acest sens, nu au fost prezentate date statistice privind calitatea 
documentării accidentelor rutiere cu vătămări medii ale integrității corporale sau ale sănătății ori 
soldate cu decese. 

Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX atrage atenția instituțiilor 
implementatoare asupra necesității includerii datelor statistice privind calitatea documentării 
accidentelor rutiere în raportul de progres pentru implementarea acestei subacțiuni, așa cum este 
prevăzut de indicatorul de performanță al acesteia. 

 

1.5.3. Elaborarea şi implementarea unui concept privind constatarea amiabilă a 
accidentelor rutiere ce nu au produs victime 

Indicator de performanță: Concept elaborat, aprobat şi implementat 

Termen de realizare: Semestrul II  2017 

Prin Legea nr. 16 din 15.02.2019, s-au modificat Legea cu privire la asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art. 2, 8, 14 ș.a.; Codul contravențional – 
art. 26, 31'1, 242, 446, unde au fost introduse prevederi privind procedura de constatare amiabilă a 
accidentului de autovehicul (art. 181). Deși Legea nr. 16 din 15.02.2019 a intrat în vigoare la 
08.03.2019, pentru procedura de constatare amiabilă în cazul deținerii poliței de asigurare pentru 
răspundere civilă auto internă, prevederile legii se aplică după expirarea a 6 luni de la data intrării 
în vigoare – 08.09.2019, iar pentru certificatul de asigurare „Carte verde” (în cazul autovehiculului 
aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate) – după expirarea a 24 de 
luni – 08.03.2021. Astfel, constatăm că implementarea definitivă a acestui concept va avea loc 
începând cu martie 2021. 

Scopul constatării amiabile este simplificarea procesului în cazul unui accident rutier fără 
victime, soldat doar cu daune materiale nesemnificative şi soluționarea situației fără intervenția 
Poliției. Procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul este o soluție de 
constatare a faptelor, circumstanțelor şi a persoanei vinovate de producerea accidentului, 
alternativă procedurii aplicate de către angajații organelor afacerilor interne, ai unităților de 
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pompieri şi ai procuraturii, aplicabilă doar cu condiția exprimării benevole a voinței părților de a 
recurge la aceasta. 

Luând în considerare cele menționate, termenul stabilit pentru implementarea acestei activități, 
dar și indicatorul de performanță stabilit, Asociația Promo-LEX concluzionează că subacțiunea 
este realizată parțial, deoarece implementarea totală a modificărilor la Legea cu privire la 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule va avea loc în 
2021. 

 
1.5.4. Dezvoltarea conceptului de analiză a riscurilor pe porțiunile de drum cu un număr 

ridicat de accidente datorate condiţiilor de trafic 

Indicatori de performanță: Concept de analiză a riscurilor elaborat, Rapoarte de analiză a riscurilor 
elaborate şi publicate 

Termen de realizare: Semestrul I, 2017 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP în anul 2017, prin Ordinul MAI nr. 376 
din 14.12.2017 a fost aprobat Ghidul metodologic cu privire la procesul realizării analizei de risc pe 
porțiunile de drum cu un număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic. Ghidul stabilește 
procedura și modul de efectuare a analizei de risc pe porțiunile de drum cu un număr ridicat de 
accidente datorate condițiilor de trafic și utilizarea rezultatelor analizelor realizate. 

Potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12.08.2019 la solicitarea de informații din partea 
Asociației Promo-LEX, Inspectoratul Național de Patrulare al IGP, în comun cu Centrul de analiză a 
informației al INI, au elaborat trei rapoarte de analiză a accidentelor rutiere înregistrate pe 
teritoriul țării. La începutul anului 2019 INP al IGP a colectat și a sistematizat informația privind 
tronsoanele de drum cu frecvență sporită a accidentelor rutiere, identificate în perioada 2014 – 
2018, în vederea definirii și semnalizării acestora în calitate de „Puncte negre”30. Conform analizei 
realizate, au fost identificate 30 de tronsoane de drum cu frecvență sporită a accidentelor rutiere 
în 10 raioane31. 

Luând în considerare informațiile disponibile pentru publicul larg și cel de-al doilea indicator, 
Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea menționată a fost realizată parțial, deoarece  a 
fost omisă publicarea rapoartelor de analiză a riscurilor pe porțiunile de drum cu un număr ridicat 
de accidente datorate condițiilor de trafic. În acest sens, recomandăm IGP elaborarea și publicarea 
rapoartelor de analiză a riscurilor. 
 
1.5.5. Sporirea mobilității echipelor de prevenire şi combatere a evenimentelor rutiere 

Indicator de performanță: echipament necesar achiziționat 

Termen de realizare: 2018–2019 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP în vederea asigurării mobilității 
echipelor de prevenire şi combatere a evenimentelor rutiere, în anul 2017, pentru subdiviziunea 
specializată au fost achiziționate 10 mijloace de transport Skoda Octavia și 7 unități laser de tip 
LTI 20-20 TruCAM, ultimele fiind supuse procedurii de omologare/standardizare. 

Începând din august 2018, ca urmare a aprobării prin Ordinul MAI nr. 266 din 01.08.2018 a 
procedurii de măsurare legală, echipamentul laser de măsurare a vitezei LTI 20-20 TruCAM 

                                                           
30 Sector de drum cu o lungime de maximum un kilometru, pe care într-o perioadă de 5 ani s-au înregistrat minimum 5 
accidente grave, soldate cu 5 victime. 
31 Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Ceadâr-Lunga, Drochia, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Sângerei, Soroca, Ștefan Vodă, 
Telenești, Ungheni. 
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este utilizat de angajații INP în cadrul activităților de prevenire și aplicare a legii pe domeniul 
siguranța traficului rutier. 

În martie și iulie 2018, au avut loc două sesiuni de instruire, practice și teoretice, pentru 72 de 
angajați din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale INP pentru formarea abilităților de utilizare a 
echipamentului laser de măsurare şi înregistrare a vitezei autovehiculelor în trafic (TruCAM LTI 
20-20), cu implicarea experților din România.  

Asociația Promo-LEX constată că în lipsa unui raport privind necesitățile entității de echipament 
pentru sporirea mobilității echipelor de prevenire și combatere a evenimentelor rutiere, aprecierea 
gradului de realizare a acestei subacțiuni devine dificilă, or, nici indicatorul de performanță nu este 
unul măsurabil. În acest sens, recomandăm instituțiilor implementatoare raportarea realizării 
subacțiunii în valoarea procentuală a nivelului de dotare cu echipament raportată la necesitățile 
reale. 
 
1.5.6. Îmbunătățirea managementului documentării accidentelor rutiere prin utilizarea 

tehnologiilor informaționale 
Indicator de performanță: Management al documentării accidentelor rutiere asigurat prin 
intermediul utilizării tehnologiilor informaționale 

Termen de realizare: 2018–2020 

Potrivit rapoartelor de progres privind implementarea SDP, în anul 2017 a fost achiziționat 
echipamentul QuickMap 3D pentru îmbunătățirea calității documentării accidentelor în traficul 
rutier. Softul de colectare a datelor de pe teren QuickMap 3D (QM3D) oferă agenților de 
constatare flexibilitatea necesară pentru cartografierea scenei și a locului accidentului. Acest 
instrument urma a fi aplicat după realizarea procesului de omologare a instrumentarului 
achiziționat.  

Totodată, în anul 2018 a fost elaborată procedura de măsurare legală pentru aparatul de 
măsurare a concentrației de alcool în aerul expirat Drager 7510, care urma a fi aprobată până la 
finele lunii ianuarie 2019.  

Potrivit Programului de Dezvoltare Strategică, rezultatul scontat este un sistem de documentare 
a accidentelor rutiere prin intermediul tehnologiilor informaționale operaționalizat și 100% de 
angajați din subdiviziunile pentru siguranța traficului rutier instruiți în aplicarea noului model 
operațional. 

 
 
1.6. Creșterea eficienței activității prin aplicarea conceptului de performanță egală a 

Poliției 
1.6.1. Îmbunătățirea infrastructurii şi a capacităților logistice ale Poliției în vederea 

realizării atribuțiilor stabilite prin lege  

Indicator de performanță: Infrastructură dezvoltată 

Termen de realizare: 2017–2020 
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Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP în anii 2017-2018, s-a realizat: 
  
Realizări: 2017 Realizări: 2018 

- documentația de proiect și deviz 
pentru renovarea a 10 sectoare de 
poliție (s. Cetireni, r. Ungheni, s. 
Costești, r. Râșcani, s. Fetești, Hincăuți 
și Zăbriceni din r. Edineț, s. Bujor, r. 
Hâncești; SP1 nr. 1, s. Sărata Nouă și 
Sărăteni, r. Leova; s. Zârnești, r. Cahul);  

- documentația de proiect și deviz 
pentru renovarea a 20 de sedii ale 
sectoarelor de poliţie ale 
inspectoratelor de poliţie teritoriale,  a 
10 izolatoare de detenție provizorie 
(IDP) din cadrul subdiviziunilor 
Poliției, precum și a sediului INSP; 

- au continuat lucrările de 
construcție a noului sediu al 
Inspectoratului de Poliție Criuleni32; 

- lucrări de îmbunătățire a 
infrastructurii sediilor în cadrul BPDS 
„Fulger”, IP Bender.  

- a continuat reparația capitală a noului sediu al IP Criuleni, iar 
pentru operaționalizarea deplină a IDP, au fost alocate resurse 
financiare pentru achiziționarea mobilierului și echipamentului 
necesar; 

- a continuat reparația la edificiile amplasate în mun. Chișinău 
pe str. Sf. Andrei, nr. 61, str. Bucuriei, nr. 14, str. O. Goga, nr. 33, str. 
Putna, nr. 10, str. Tiraspol, nr. 11/1, str. Columna, nr. 130, str. 
Mateevici, nr. 10, str. Mesager;  

- au continuat lucrările de reparație capitală începute în 2017 la 
SP nr. 1 al IP Sângerei; 

- au început acțiunile de modernizare capitală la IP Telenești și 
reparația acoperișului la sediul IP Anenii Noi;  

- au început lucrările de reparaţie a 14 sedii ale sectoarelor de 
poliţie: SP nr. 1 al IP Căușeni, SP nr. 4 al IP Râșcani din mun. 
Chișinău (lucrări de construcție modulară), precum și a sediilor 
sectoarelor de poliţie ale IP Basarabeasca, Cimişlia, Donduşeni, 
Floreşti, Soroca, Anenii Noi, Ceadâr-Lunga, Teleneşti, Drochia, 
Şoldăneşti, Comrat şi Făleşti;  

- au fost recepţionate 17 proiecte de modernizare a sectoarelor 
de poliţie, contractate din anul 2017;  

- a fost elaborată documentaţia de proiect, verificată şi 
expertizată pentru 39 de sedii din 29 de raioane ale ţării;  

- au fost semnate 10 contracte de antrepriză pentru 10 IDP 
(Anenii Noi, Cahul, Căușeni, Cimișlia, Edineț, Hâncești, Orhei, Râșcani, 
Sângerei, Ungheni) și au început lucrările la toate obiectivele;  

- au fost achiziționate serviciile de elaborare a documentației de 
proiect și deviz privind reconstrucția IDP Soroca și Comrat și 
construcția IDP Bălți, precum și elaborat devizul de cheltuieli 
privind modernizarea IDP Chișinău. 

 
Asociația Promo-LEX constată că atât subacțiunea, cât și indicatorul sunt formulate într-un mod 
general, fără a putea fi măsurate,  respectiv, aprecierea obiectivă a gradului de realizare a 
subacțiunii nr. 1.6.1 este dificilă. Mai mult decât atât, subacțiunea nr. 5.1.5 – Dezvoltarea 
infrastructurii sediilor sectoarelor de poliție şi a inspectoratelor de poliție conform standardelor în 

domeniu – vizează de asemenea dezvoltarea infrastructurii, fiind raportate aceleași activități. În 
acest sens, este de neînțeles includerea a două activități similare, cu același termen de realizare, în 
cadrul unor obiective diferite în Planul de acțiuni. 
 
1.6.2. Elaborarea procedurilor operaţionale standard privind activitatea Poliției 

Indicatori de performanță: Proceduri operaționale standard elaborate, aprobate şi aplicate 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit rapoartelor de activitate pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției, până în 
anul 2019 au fost aprobate 89 de 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. 

Potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12.08.2019 la solicitarea de informații din partea 
Asociației Promo-LEX, procedurile operaționale standard se aduc la cunoștința angajaților prin 
ședințe de pregătire profesională sau ședințe operative de specialitate destinate grupurilor-țintă. 

                                                           
32 Finanțat din surse bugetare. 
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Instruirea angajaților se desfășoară în cadrul subdiviziunii prin diverse modalități, sub formă de 
teste sau prin simularea situațiilor și învățarea practică a procedurilor de intervenție. La finele 
anului procedurile operaționale standard sunt incluse în evaluarea cunoștințelor la 
compartimentele de bază ale pregătirii profesionale, unde fiecare salariat al Poliției este evaluat 
conform criteriilor de apreciere și cunoștințelor dobândite. 

Astfel, Asociația Promo-LEX concluzionează că pe lângă elaborare și aprobare, procedurile 
operaționale standard necesită a fi aplicate, iar monitorizarea aplicării uniforme a acestora trebuie 
să fie asigurată de către șefii de subdiviziuni. În vederea eficientizării și stimulării aplicării 
procedurilor operaționale standard, ar fi oportună și recomandabilă instituirea unui mecanism de 
verificare a aplicării și cunoașterii procedurilor operaționale standard de către persoanele 
responsabile. 

1.6.3. Consolidarea managementului operațional prin stabilirea clară a domeniului în 
vederea creării unui sistem complex pentru asigurarea suportului decizional, bazat 
pe un sistem informațional integrat al managementului operațional 

Indicatori de performanță: Competențe stabilite, Sistem complex pentru asigurarea suportului 
decizional implementat 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP în anul 2017, au fost realizate 
următoarele: 
1) a fost aprobat Ordinul MAI nr. 80 din 23 martie 2017 cu privire la Regulamentul privind 
interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor 
Interne;  
2) a fost încheiat contractul cu privire la acordarea serviciilor de consultanță în vederea realizării 
„Raportului de analiză de necesități în vederea elaborării de recomandări pentru modernizarea 
cadrului de management operațional integrat la nivel de sistem al afacerilor interne din punct de 
vedere funcțional și organizatoric, precum și de ajustare a cadrului normativ”, fiind prezentate ca 
livrabile inclusiv: 

- Raport privind analiza de necesități în vederea elaborării de recomandări pentru 
modernizarea cadrului de management operațional integrat la nivel de sistem al 
afacerilor interne;  

- Plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor formulate în Raport;  
- Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Management 

Operațional;   
- Proiectul Metodologiei-cadru de analiză a riscurilor;  
- Proiectul Ghidului de planificare a acțiunilor de intervenție.  

Menționăm că Inspectoratul de Management Operațional a fost constituit prin Hotărârea 
Guvernului nr. 120 din 27.02.2019, în calitate de autoritate administrativă din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, cu formă de organizare juridică de inspectorat, pe baza 
Serviciului dirijare operațională şi inspectare (structură fără personalitate juridică) din 
subordinea MAI. Conform Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 
Inspectoratului de Management Operațional, autoritatea exercită coordonarea, monitorizarea şi 
controlul managementului operațional şi organizațional în domeniile de competență ale MAI. 
Potrivit pct. 10 din Regulament, Inspectoratul realizează inclusiv funcția de suport decizional – 
prin asigurarea fundamentării deciziilor conducerii MAI în procesul de realizare a 
managementului integrat al forțelor și mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 
 
Totodată, potrivit informațiilor furnizate în cadrul interviului, în prezent, o parte din livrabilele 
prevăzute de „Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor formulate în raportul 
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privind analiza de necesități privind modernizarea cadrului de management operațional integrat la 
nivel de sistem al afacerilor interne” au fost realizate: 
- Hotărârea Guvernului nr. 120 din 27.02.2019 cu privire la Inspectoratul de Management 

Operațional;  
- Ordinul MAI nr. 80 din 23 martie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

interoperabilitatea componentelor managementului operaţional al Ministerului Afacerilor 
Interne; 

- Ordinul MAI nr. 14 din 18 ianuarie 2018 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind 
pregătirea și desfășurarea instruirii prin exerciții a personalului subdiviziunilor Ministerului 
Afacerilor Interne”; 

- Ordinul MAI nr. 16 din 19 ianuarie 2018 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind creșterea 
capacității de reacție a subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”;  

- Ordinul MAI nr. 318 din 9 octombrie 2018 „Cu privire la managementul fluxului informațional 
din sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne”; 

- Hotărârea Guvernului nr. 119 din  27.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
1206/2016 cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine 
Publică; 

- Ordinul MAI nr. 396 din 28 iunie 2019 „Privind consolidarea activității de analiză a informațiilor 
și evaluare a riscurilor în Ministerul Afacerilor Interne”; 

- operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică, 
situat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75; 

- dezvoltarea mecanismului de funcționare a Grupului comun analitic constituit prin HG nr. 
1206 din 02.11.2016 cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de 
Ordine Publică. 

Precizăm că deși activitatea analizată este una continuă, instituțiile implementatoare au omis să 
raporteze realizarea acestei acțiuni în anul 2018. 
 
1.6.4. Reorganizarea structurilor de suport operativ în cadrul Inspectoratului General al 

Poliției 
 
Indicatori de performanță: Structuri de suport operativ reorganizate 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

 

Potrivit rapoartelor pentru implementarea SDP, la 22.07.2016, în cadrul ședinței Consiliului 

coordonator al IGP, a fost pusă în discuție Viziunea de concept privind reorganizarea 

structurilor de suport operativ în cadrul IGP, cadrul de reglementare privind structura și 

efectivul-limită, precum și procedura de reorganizare a structurilor de suport operativ urmând a 

fi realizate în complex cu reorganizarea structurilor centrale ale MAI. 

Pe parcursul anului 2018 au fost instituite și/sau optimizate mai multe entități, după cum 
urmează:  
- au fost reorganizate serviciile de presă și relații publice din cadrul inspectoratelor de poliție;  
- a fost creat dispeceratul regional „Centru”;  
- a fost instituită secția prevenire și combatere a spălării banilor a INI;  
- au fost optimizate sectoarele de poliție în cadrul inspectoratelor de poliție teritoriale, de la 203 

la 173 de sectoare de poliție;  
- au fost regionalizate serviciile chinologice din cadrul inspectoratelor de poliție și dispeceratele 

Nord, Centru, Sud și Chișinău;  
- au fost create secția supraveghere contravențională în cadrul INP și serviciul supraveghere 

contravențională în cadrul batalionului de patrulare Sud;  
- au fost lichidate batalionul nr. 4 al brigăzii de patrulare a INP al IGP şi plutonul Căi ferate al 

batalionului nr. 1 al BP a INP al IGP; 
- a fost lichidată secția supraveghere contravențională din cadrul Brigăzii de patrulare a INP.  
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Asociația Promo-LEX constată că similar altor activități care necesită reorganizarea IGP, 
realizarea acestei subacțiuni este condiționată de aprobarea Regulamentului privind organizarea 
și funcționarea IGP. Deși unele structuri ale Poliției au fost reorganizate, create sau optimizate, o 
reformă ca atare a Inspectoratului General de Poliție poate fi efectuată doar prin reorganizarea 
acestuia, care întârzie să se întâmple deja de trei ani. În acest sens, Asociația Promo-LEX apreciază 
subacțiunea 1.6.4 drept realizată parțial. 

În legătură cu tergiversarea aprobării Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și, 
ca efect, tergiversarea implementării activităților asumate prin Strategia de dezvoltare a Poliției, 
Acordul de finanțare pentru reforma Poliției, Acordul de Asociere Republica Moldova – UE, 
recomandăm reluarea activității de consultare publică a proiectului Regulamentului, aprobarea în 
termen proxim a acestuia și reorganizarea structurilor de suport operativ. 

 
1.6.5. Regionalizarea unor structuri ale Poliției în vederea asigurării suportului operativ 

şi administrativ al inspectoratelor de poliţie 
 
Indicatori de performanță: Structuri regionale create şi operaţionale 

Termen de realizare: 2016–2017 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP, în anul 2017 a fost aprobată Viziunea 
de concept privind regionalizarea activității Poliției, care include Metodologia privind 
regionalizarea structurilor polițienești, precum și studiul analitic. 
Pe parcursul anului 2017 au fost regionalizate structurile de suport din cadrul Direcției de Poliție 
a mun. Chișinău și al Direcției de Poliție UTA Gagauz-Yeri și a fost aprobat Regulamentul privind 
organizarea și funcționarea Direcției de Poliție a mun. Chișinău, care urma să servească drept 
model pentru elaborarea regulamentelor direcțiilor regionale. 
În anul 2018 au fost reorganizate serviciile de presă și serviciul chinologic din cadrul 
inspectoratelor de Poliției și dispeceratele regionale, cu următoarea structură:  
- Dispeceratul Regional Nord – 20 de posturi;  
- Dispeceratul Regional Centru – 20 de posturi;  
- Dispeceratul Regional Chișinău – 24 de posturi;  
- Dispeceratul Regional Sud – 12 posturi.  
 
De asemenea, la finele anului 2018 a fost elaborat și aprobat Regulamentul-cadru privind 
organizarea și funcționarea subdiviziunilor de investigații ale Inspectoratului Național de 
Investigații și ale direcțiilor de poliție, prin care s-a reglementat modul de organizare și 
funcționare a cinci unități de investigații la nivel republican, precum și s-a stabilit competența 
teritorială a acestora. 

Asociația Promo-LEX constată că, similar altor activități care necesită reorganizarea IGP, 
realizarea regionalizării este condiționată de aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
funcționarea IGP. Deși unele structuri ale Poliției au fost reorganizate și regionalizate, o reformă ca 
atare a Inspectoratului General de Poliție poate fi efectuată doar prin reorganizarea acestuia. În 
acest sens, Asociația Promo-LEX apreciază subacțiunea 1.6.5 drept realizată parțial. 

În legătură cu tergiversarea aprobării Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și, 
ca efect, tergiversarea implementării activităților asumate prin Strategia de Dezvoltare a Poliției, 
Acordul de finanțare pentru reforma Poliției, Acordul de Asociere Republica Moldova – UE, 
recomandăm reluarea activității de consultare publică a proiectului Regulamentului, aprobarea în 
termen proxim a acestuia și regionalizarea unor structuri de suport operativ și administrativ al 
inspectoratelor de poliție. 
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1.6.6. Ajustarea periodică a structurilor Poliției în raport cu evoluția standardelor 
europene şi tendințele fenomenului infracțional 

 
Indicatori de performanță: Rapoarte analitice privind fenomenul infracțional elaborate; Structură 

ajustată periodic 

Termen de realizare: 2016–2019 

 
Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, în cadrul DRU este creat și 
funcționează serviciul de specialitate, iar capacitățile serviciului urmează a fi consolidate odată 
cu modificarea cadrului de reglementare privind structura și efectivul-limită ale serviciilor 
centrale și ale celor desconcentrate ale IGP. 

În 2018 au fost elaborate 51 de rapoarte de analiză tactică și 139 de analiză operațională. După 
evaluările realizate au fost instituite și/sau optimizate mai multe entități, după cum urmează:  

- instituită Secția prevenire și combatere a spălării banilor în cadrul INI al IGP;  
- optimizat numărul sectoarelor de poliție în cadrul IP teritoriale (de la 203 la 173 SP); 
- regionalizate serviciile chinologice din cadrul IP și dispeceratele Nord, Centru, Sud și Chișinău; 
- creată Secția detenție și escortă, în cadrul Serviciului Poliției judecătorești a IGP, care 

urmează să asigure o politică instituțională unitară pentru implementarea, la nivelul 
structurilor instituite, a recomandărilor formulate în domeniul respectării drepturilor omului;  

- creată Secția coordonare activități poliție comunitară, în cadrul Direcției generale de 
securitate publică a IGP, care va avea scopul general de a asigura implementarea activității 
polițienești comunitare, monitorizarea și instruirea angajaților Poliției în domeniul vizat. 

Asociația Promo-LEX apreciază că cronologia activităților planificate trebuie respectată, or, în lipsa 
unei reorganizări a Inspectoratului General de Poliție, a structurilor sale operative și a 
regionalizării unor structuri din cadrul inspectoratelor de poliție, ajustarea periodică a structurii 
nu va oferi rezultatul scontat și nu va corespunde evoluției standardelor europene. 

Totodată, menționăm că indicatorii de performanță sunt generali și nemăsurabili, ceea ce va face 
dificilă aprecierea obiectivă a gradului de realizare a acestei subacțiuni. 
 
1.7. Consolidarea capacităților Poliției de participare la misiunile internaționale şi 

operațiunile Uniunii Europene de gestionare a situațiilor de criză 
1.7.1. Elaborarea cadrului departamental de reglementare a participării Poliției la 

misiunile internaționale şi operațiunile Uniunii Europene de gestionare a situațiilor 
de criză 

Indicator de performanță: Cadru de reglementare departamental elaborat şi aprobat 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit rapoartelor pentru implementarea SDP, la 20.06.2017 a fost aprobată Dispoziția MAI nr. P-
II/8-103 privind instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea cadrului normativ, iar la 
16.02.2018, prin Ordinul MAI nr. 233, a fost aprobat Regulamentul privind recrutarea, 
selectarea, pregătirea, desemnarea şi participarea personalului MAI la misiuni şi operații 
internaționale.  

Menționăm că Regulamentul privind recrutarea, selectarea, pregătirea, desemnarea și participarea 
personalului MAI la misiuni și operații internaționale se referă la tot personalul MAI (angajați ai 
aparatului central, ai autorităților administrative sau ai instituțiilor din subordinea MAI). Totodată, 
este necesar să precizăm că, potrivit informațiilor furnizate de IGP, până în vara anului 2019 niciun 
angajat din cadrul Poliției nu a participat la vreo misiune internațională sau operațiune a UE de 
gestionare a situațiilor de criză. 
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Luând în considerare cele menționate și faptul că nu a fost publicat un raport al Grupului de lucru 
pentru elaborarea cadrului normativ privind totalitatea actelor care trebuie elaborate și aprobate 
pentru participarea Poliției la misiunile internaționale și operațiunile UE, va fi dificilă evaluarea 
gradului de realizare a acestei subacțiuni. În acest sens, recomandăm evaluarea plenitudinii cadrului 
departamental de reglementare existent în vederea participării Poliției la misiunile și operațiunile UE 
și publicarea sau includerea în cadrul Raportului de progres anual a rezultatelor acestei evaluări. 
 
1.7.2. Elaborarea mecanismului privind asigurarea misiunilor internaționale şi 

operațiunilor Uniunii Europene de management al crizelor 

Indicator de performanță: Mecanism elaborat şi implementat 

Termen de realizare: 2016–2017 

Potrivit Raportului pentru implementarea SDP în anul 2017, a fost elaborată Viziunea MAI 
privind participarea la misiuni și operații internaționale şi aprobată prin Ordinul MAI nr. 233 din 
3 august 2017, care cuprinde activitățile clare și concrete pentru patru ani de implementare a 
obiectivului. Menționăm că Viziunea MAI privind participarea la misiuni și operațiuni 
internaționale nu este disponibilă în spațiul public. 

În scopul stabilirii relației de colaborare, a avut loc o ședință cu reprezentanții Ministerului 
Apărării, pentru a oferi, în perspectivă, posibilitatea angajaților MAI de a fi instruiți în cadrul 
Centrului de instruire în domeniul misiunilor de menținere a păcii, aflat în subordinea 
Ministerului Apărării. Paralel, au fost inițiate discuții cu omologii din România, transmise 
solicitări în vederea acordării asistenței MAI în domeniul misiunilor/operațiunilor internaționale 
(MA, OSCE în Republica Moldova, DCAF).  

Asociația Promo-LEX constată că un mecanism privind asigurarea misiunilor internaționale și a 
operațiunilor UE de management al crizelor nu a fost elaborat și implementat, or, existența unei 
Viziuni pentru o perioadă de patru ani nu este similară existenței unui mecanism stabilit și 
implementat. Astfel, Asociația Promo-LEX apreciază subacțiunea 1.7.2 drept nerealizată și 
recomandă implementarea acesteia, chiar dacă termenul de realizare a expirat. 
 
1.7.3. Elaborarea şi aprobarea curriculei de instruire a personalului selectat pentru 

participare la misiuni internaționale 

Indicatori de performanță: Curriculă aprobat; Instruiri organizate şi desfășurate 

Termen de realizare: 2016–2017 

În perioada 2 septembrie – 24 noiembrie 2018, un reprezentant al DTC a participat la Cursul 
Superior Internațional la Școala de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” din satul Roşu, comuna 
Chiajna, județul Ilfov, România. În perioada 19-23 noiembrie 2018, 33 de militari carabinieri au 
fost instruiți la cursul pentru participarea la misiuni internaționale.  

Totodată, a fost aprobat Curriculumul de pregătire de bază a carabinierilor pentru 
participarea la misiuni internaţionale. Menționăm că și Programul de Dezvoltare Strategică al MAI 
pentru 2017–2019 prevede în calitate de obiectiv consolidarea capacităților carabinierilor pentru 
participarea la misiunile internaționale și operațiunile UE de gestionare a crizelor, și nu prevede 
nicio activitate de susținere a participării Poliției la misiunile internaționale și operațiunile UE. 

Asociația Promo-LEX evidențiază, că este salutabil faptul susținerii participării carabinierilor la 
misiunile internaționale, însă până în prezent nu au fost luate măsuri privind participarea Poliției la 
misiunile internaționale și operațiunile UE de gestionare a situațiilor de criză. De asemenea, nu a fost 
elaborat un curriculum de instruire a polițiștilor cu același scop. Astfel, apreciem că subacțiunea 
1.7.3 nu a fost realizată. Recomandăm implementarea tuturor acțiunilor planificate, chiar dacă 
termenul de realizare a unor subacțiuni a expirat. 
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Obiectivul 2: Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului 

în activitatea Poliției 

 
Obiectivul 2, de asemenea, are drept scop primordial sporirea accesului la servicii polițienești de 
calitate, dar accentul se pune pe respectarea drepturilor omului în activitatea Poliției. Cantitativ, 
obiectivul conține practic cele mai puține acțiuni (2) și subacțiuni (8). Potrivit constatărilor Promo-
LEX, jumătate din subacțiuni (4) au fost preconizate a fi implementate în perioada 2016 – 2018. 
Dintre acestea, în opinia Asociației, doar două (50%) au fost realizate, altele două nefiind realizate. 
 
 
2.1. Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente, abuz şi discriminare în activitatea 

Poliției  
2.1.1. Crearea condiţiilor pentru desfășurarea procedurilor în cadrul urmăririi penale în 

conformitate cu prevederile legale 

Indicatori de performanță: Condiţii create 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, în scopul asigurării condițiilor 
necesare desfășurării procedurilor prevăzute de legislația procesual-penală a organelor de 
urmărire penală aflate în componența subdiviziunilor teritoriale ale Poliției în 2017, au fost 
realizate următoarele activități: 

-  au fost achiziționate și transmise 46 de mijloace de transport; 
- au fost achiziționate și transmise angajaților încadrați în cadrul structurilor de urmărire 

penală un proiector video, calculatoare, imprimante; 
- au fost aprobate Standardele comune de organizare, funcționare și dotare a 

subdiviziunilor de investigații, urmărire penală și criminalistice ale Poliției. 

Pe parcursul anului 2018, s-a reușit instalarea unor sisteme de înregistrare electronică (audio 
şi/sau video) a audierilor în patru IDP ale Poliției (Edineț, Hâncești, Ungheni și Căușeni), care, 
potrivit Normelor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), reprezintă pentru deținuți o garanţie suplimentară 
importantă împotriva relelor tratamente.  

În subsidiar, în proiectele de modernizare a IDP, a fost prevăzută și amenajarea spaţiilor pentru 
întrevederea persoanelor reţinute, arestate, condamnate, în condiţii de confidenţialitate, cu 
avocaţii, precum și pentru examinarea medicală în condiţii de confidenţialitate. 

Totodată, menționăm că Consiliul Național pentru Prevenirea Torturii, în raportul anual pentru 
201833, a identificat problemele și impedimentele pe care le întâmpină reprezentanții 
inspectoratelor de poliție, evidențiind următoarele: 

- accesul limitat sau chiar lipsa unui mecanism accesibil reprezentanților inspectoratului în 
vederea documentării persoanelor reținute care nu dețin acte de identitate sau sunt 
persoane apatride, cetățeni străini fără acte de identitate sau a celor care își însușesc o altă 
identitate;  

- neadmiterea la Penitenciarul nr. 13 și nr. 5 a persoanelor reținute după ora 17.00 și în 
zilele de odihnă sau de sărbătoare, având ca efect plasarea în continuare în izolatoare de 
detenție provizorie și, respectiv, generarea situațiilor de menținere în IDP mai mult de 72 
de ore;  

                                                           
33 Raportul anual de activitate. Situația privind prevenirea torturii, 2018. Consiliul pentru Prevenirea Torturii 
(Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii), p. 47. Vezi: https://bit.ly/2OCbIn5  

https://bit.ly/2OCbIn5
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- numărul mare de funcții vacante;  
- transferarea responsabilității/atribuțiilor cu referire la activitatea izolatoarelor către șefi și 

serviciul de management operațional, cu atribuții multiple și, respectiv, lipsa unui manager 
distinct responsabil de activitatea IDP, fapt ce denaturează un control efectiv al activității 
nemijlocite a izolatoarelor;  

- lipsa de promptitudine din partea avocaților de la Consiliul Național de Asistență Juridică 
Garantată de Stat și, pe alocuri, numărul insuficient de avocați; 

- neasigurarea cu mâncare și apă potabilă a deţinuţilor în timpul escortării din penitenciare 
către instanţele de judecată;  

- asigurarea insuficientă cu carburanți și personal de supraveghere pentru 
transportarea/escortarea reținuților/deținuților în penitenciare, fapt ce conduce, de 
asemenea, la depășirea termenului de deținere de 72/24 de ore;  

- lipsa personalului medical în cadrul izolatorului, care conduce la împiedicarea substanţială 
a asigurării examinării medicale atât la etapa de parvenire, cât și la etapa de ieșire a 
deţinuţilor/reţinuţilor din izolator. 

În concluzie, Asociația Promo-LEX constată că în lipsa unui studiu privind necesitățile sau condițiile 
care trebuie create, este dificil a aprecia în ce măsură eforturile instituțiilor implementatoare, și 
anume cele legate de achiziționarea unor bunuri, sunt suficiente pentru realizarea indicatorilor 
stabiliți. 

 
2.1.2. Îmbunătăţirea condiţiilor în locurile de deţinere provizorie ale Poliției în 

conformitate cu standardele Uniunii Europene 

Indicatori de performanță: Raport de evaluare elaborat; Condiţii îmbunătăţite 

Termen de realizare: 2017–2020 

Raportul instituțional cu privire la condițiile de detenție a fost elaborat în anul 2017 ca urmare a 
aprobării Dispoziției șefului IGP nr. 34/1-62 din 3.03.2017, prin care a fost instituit grupul de 
lucru. În perioada 6 – 24 martie 2017, grupul de lucru instituțional a vizitat și a evaluat toate 
izolatoarele de detenție provizorie din cadrul unităților structurale ale Poliției, inclusiv cele a căror 
activitate a fost sistată integral sau parțial. 

Potrivit informației prezentate în raport, în cadrul subdiviziunilor Poliției funcționează 31 IDP,  
dintre care 18 sunt amplasate în totalitate la suprafața solului, 10 – la demisol și 3 – în subsol. 
Planurile arhitecturale ale IDP indică existența a 285 de celule, cu o capacitate de cazare de 703 
locuri. Vizitele efectuate la fața locului de către angajații IGP au scos în evidență faptul că 50% din 
totalul celulelor existente potrivit documentației nu funcționează, ușile spațiilor de cazare 
fiind sigilate, întrucât acestea nu mai corespund minimului de condiții prevăzute de normele 
internaționale și europene în materie. 

Totodată, prin Raportul instituțional cu privire la condițiile de detenție, s-au propus mai multe 
soluții privind îmbunătățirea condițiilor de deținere, precum și ajustarea algoritmului de 
funcționare al IDP, prin instituirea de IDP regionale, în număr de 15, noua hartă optimizată a 
IDP urmând a fi instituită în funcție de mai mulți factori determinanți: starea clădirilor; 
amplasamentul (la suprafață, în demisol, în subsol); suprafața sediului; capacitatea de cazare; 
poziționarea geografică; factorul demografic etc.  

În acest context, în scopul stabilirii unui set unitar de reguli aplicabile în procesul de modernizare 
a izolatoarelor de detenție provizorie, prin Ordinul șefului IGP nr. 527 din 28.12.2017, au fost 
aprobate Normele minime obligatorii pentru spațiile de detenție și autospecialele destinate 
transportării persoanelor deținute aflate în custodia Poliției, care sunt necesare procesului de 
elaborare a documentației pentru reparația capitală, modernizarea, modificarea, transformarea și 
extinderea spațiilor de cazare a persoanelor deținute, aflate în custodia Poliției. Acestea urmează a 
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fi aplicate doar pentru IDP supuse procesului de reparație capitală și nu pentru situația actuală a 
IDP. 

Pe parcursul anului 2017, au fost inițiate activități preparatorii pentru îmbunătățirea condițiilor de 
detenție, fiind elaborată documentația de proiect și deviz pentru renovarea a 10 IDP. Pe parcursul 
anului 2018, au fost instalate sisteme de monitorizare video în 4 IDP (IP Edineț, Căușeni, 
Ungheni și Hâncești).  

Totodată, potrivit Raportului special privind situația persoanelor reținute și aflate în custodia 
Poliției34, în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate de Oficiul Avocatului Poporului în IDP din 
țară în anul 2018, s-a constatat faptul că condițiile de detenție în majoritatea cazurilor nu 
corespund standardelor naționale și internaționale. În mare parte, încăperile izolatoarelor de 
detenție provizorie sunt situate în continuare în subsolurile edificiilor inspectoratelor de poliție, 
totuși, comparând condițiile de detenție din cadrul IDP în perioada 2010–2018, Oficiul Avocatului 
Poporului a constatat o îmbunătățire semnificativă, însă nu în măsura respectării standardelor 
internaționale.  

Consiliul pentru Prevenirea Torturii, în Raportul anual de activitate35, la fel a evidențiat condițiile 
în locurile de detenție din cadrul instituțiilor subordonate IGP MAI în anul 2018, făcând referință la 
condițiile de trai, igiena și accesul la baie al persoanelor deținute, la apă și mâncare, activități 
zilnice, accesul la servicii și asistența medicală oferită reținuților, care nu corespund standardelor 
internaționale în domeniu. 

Asociația Promo-LEX salută eforturile de îmbunătățire a condițiilor în locurile de detenție provizorie 
ale Poliției și recomandă continuarea desfășurării activităților în acest sens, asigurarea conformității 
condițiilor cu standardele europene, dar și asigurarea accesului entităților de monitorizare a 
condițiilor de detenție. 

2.1.3. Îmbunătățirea condițiilor de transportare a persoanelor reținute/arestate în 
procesul urmăririi penale 

Indicatori de performanță: Unități de transport şi echipament necesar achiziționat 

Termen de realizare: 2018–2020 

Prin ordinul IGP nr. 527 din 28.12.2017, la nivelul Poliției au fost aprobate Normele minime de 
dotare și utilare a autospecialelor destinate transportării persoanelor deținute aflate în custodia 
Poliției, care stabilesc ansamblul cerințelor minime aplicabile în procesul elaborării documentației 
de atribuire pentru achiziționarea și/sau reutilarea unităților de transport destinate pentru 
transportarea deținuților.  

Astfel, pe parcursul anului 2017, s-a reușit achiziționarea a 20 unități de transport pentru 
transportarea deținuților, iar în anul 2018 – a 5 unități. În anul 2017 10 unități de transport au fost 
reutilate, conform normelor aprobate, iar alte 5 au fost reutilate în anul 2018.  Acestea sunt dotate 
cu sisteme moderne de climatizare, ventilare, iluminare artificială adaptate la suprafața boxelor, 
centuri de siguranță, iar pentru prevenirea cazurilor de tortură, rele tratamente și abuz din partea 
angajaților Poliției față de persoanele escortate, precum și asigurarea unui climat de securitate 
pentru angajații Poliției implicați în misiuni de escortate, unitățile de transport au fost dotate și cu 
echipament de monitorizare video. 

Totodată, potrivit Raportului special privind situația persoanelor reținute și aflate în custodia 
Poliției36, în timpul vizitelor preventive efectuate în cadrul a 24 IDP, reprezentanții Oficiului 

                                                           
34 Raportul special privind situația persoanelor reținute și aflate în custodia poliției, p. 44. Vezi:  https://bit.ly/2YIlyaQ  
35 Raportul anual de activitate. Situația privind prevenirea torturii, 2018, Consiliul pentru Prevenirea Torturii 
(Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii), p. 56-61. Vezi: https://bit.ly/2OCbIn5    
36 Raportul special privind situația persoanelor reținute și aflate în custodia poliției, p. 60-61. Vezi:  
https://bit.ly/2YIlyaQ  

https://bit.ly/2YIlyaQ
https://bit.ly/2OCbIn5
https://bit.ly/2YIlyaQ
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Avocatului Poporului au stabilit că în 10 raioane/municipii mijloacele de transport necesare 
escortării persoanelor reținute se află într-o stare deplorabilă şi necesită să fie înlocuite cu 
automobile noi, care să corespundă rigorilor tehnice şi normative în materie, în patru raioane 
asemenea mijloace de transport lipsesc, iar IDP sunt nevoite să apeleze la unitatea de gardă pentru 
transportarea reținuților. Astfel, chiar dacă unor IP teritoriale le-au fost atribuite mijloace de 
transport (de tip microbuz), acestea nu sunt încăpătoare şi nu dispun de spațiu pentru bunurile de 
uz personal. De asemenea, rapoartele privind vizitele preventive indică asupra insuficienței de 
locuri în mijloacele de transport, asupra faptului că nu există separare între locurile destinate 
deținuților şi cele prevăzute pentru escortă, precum şi că nu este clară modalitatea de separare a 
deținuților după gen (femei şi bărbați) şi după vârstă (minori şi adulți) pe durata transportării. 

Potrivit Raportului anual de activitate al Consiliului pentru Prevenirea Torturii în anul 201837, în 
perioada de referință, CpPT a constatat că nu există încă o practică uniformă de transportare a 
deținuților cu respectarea standardelor minime de transportare. Deși pentru unele IDP-uri au fost 
achiziționate mijloace noi de transport, totuși, în altele continuă să fie utilizate mijloacele vechi de 
transport, care nu oferă un minim standard pentru transportare. Majoritatea deținuților au 
denunțat faptul că în timpul escortării nu au acces la baie, iar transportul poate dura câteva ore; nu 
sunt asigurați cu apă și hrană pe perioada escortării, care poate dura și o zi întreagă (plecarea se 
face la ora 06:00, înainte de dejun, iar returul se poate face chiar și după cină, în anumite cazuri). 
Din motive de planificare defectuoasă a resurselor la nivel instituțional (economisirea 
carburanților, lipsa personalului pentru escortare), transportarea reținuților se realizează uneori 
după anumite grafice, fapt ce impune deseori menținerea în detenție provizorie a persoanelor cu 
depășirea termenului de 72 de ore. 

Asociația Promo-LEX apreciază eforturile de îmbunătățire a condițiilor de transportare a 
persoanelor reținute și recomandă continuarea implementării acestei subacțiuni, cu luarea în 
considerare a concluziilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii și ale Oficiului Avocatului Poporului. 
 
2.1.4. Asigurarea respectării standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului 

în efectuarea reținerii şi a altor măsuri operative 

Indicatori de performanță: Numărul plângerilor referitoare la acțiunile de abuz din partea 
polițiștilor în descreștere cu 20% până în 2020 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit indicatorilor de progres stabiliți prin Programul de Dezvoltare Strategică, numărul 
plângerilor referitoare la acțiunile de abuz din partea polițiștilor trebuie să descrească cu 15% 
până în 2019 și numărul condamnărilor la CEDO privind cazurile de rele tratamente, abuz și 
discriminare în spațiile de detenție provizorie să fie în descreștere. 

Conform rapoartelor de progres pentru  implementarea SDP,  în anul 2017 a fost elaborat Planul 
de acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării față de 
persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017 – 2020, aprobat prin HG nr. 748 din 
20.09.2017. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
37 Raportul anual de activitate. Situația privind prevenirea torturii, 2018, Consiliul pentru Prevenirea Torturii 
(Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii), p. 58. Vezi:  https://bit.ly/2OCbIn5  
 
 

https://bit.ly/2OCbIn5


44 

 

 
 
 

Graficul nr. 9. Numărul funcționarilor Poliției vizați în sesizările cu privire la pretinsele cazuri de 
tortură, tratament inuman sau degradant, examinate de Procuratura Generală 

 

 
 
Deși numărul funcționarilor Poliției vizați în sesizările cu privire la pretinsele cazuri de tortură, 
tratament inuman sau degradant este în creștere, îndeosebi cel al polițiștilor INP, numărul 
sesizărilor este în scădere, în anul 2017 fiind examinate de către Procuratura Generală 319 
sesizări, iar în 2018 – 258 de sesizări care aveau drept subiect de investigație funcționarii 
Poliției38. 
 

Graficul nr. 10. Numărul cauzelor penale pornite în privința angajaților Poliției, 
potrivit rapoartelor de activitate ale Procuraturii Generale pentru anii 2017–2018 

 

 
 
În graficul nr. 10 se atestă o ușoară descreștere a numărului cauzelor penale de tortură, 
tratament inuman sau degradant pornite în anul 2018 în raport cu anul 2017 (–6,07%). În 
schimb, numărul cauzelor penale de abuz de putere sau abuz de serviciu este în creștere 
(+16,6%). 
                                                           
38 Potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12.08.2019 la o solicitare de informații din partea Asociației Promo-LEX. 
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Tabelul nr. 4. Numărul sentințelor pronunțate de instanțele de fond în baza art. 1661 din Codul 
penal39 

Anul Numărul total 
al sentințelor  

Tipul 
sentințelor 

Numărul 
sentințelor 

Numărul persoanelor/ 
tipul sancțiunii  

 
 

 
2017 

 
 

 
10 

 
 
 
Condamnare  

1 1 polițist – închisoare cu 
executare 

4 6 (5 polițiști) – închisoare 
cu suspendare 

 
Încetare 

1 1 polițist (aplicarea Legii 
amnistiei) 

Achitare 4 4 (3 polițiști) 
 
 
 
2018 

 
 

 
17 

Condamnare 3 6 (2 polițiști) – închisoare 
cu executare 

3 4 polițiști – închisoare cu 
suspendare 

2 2 (1 polițist) – amendă40 
Încetare 4 5 polițiști 
Achitare 5 8 polițiști 

 
Potrivit Tabelului nr. 4, atât în anul 2017, cât și în anul 2018, doar 10% dintre polițiștii ale căror 
dosare penale ajung în instanța de judecată au fost condamnați la închisoare cu executare. 
Totodată, 40% din polițiști au primit sentință de încetare sau achitare în anul 2017, 65% – în 2018. 

Conform Raportului anual de activitate al Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) în anul 
201841, în cadrul vizitelor preventive efectuate de către membrii CpPT pe parcursul anului 2018 
nu au fost observate abuzuri sistematice din partea angajaților IGP al MAI. Cu toate acestea, 
CpPT a identificat cel puțin 16 cazuri (în jur de 5% din totalul cazurilor analizate) ce conțineau 
semne sau alegații privind actele de tortură aplicate persoanelor reținute / deținute în IDP Ștefan 
Vodă, IDP Ocnița, IDP Basarabeasca și IDP Drochia. Semnele de tortură sau alegațiile privind 
actele de tortură identificate în înscrisurile din Registrul de evidență a traumatismelor și altor 
maladii ale deținuților din cadrul IDP-urilor sus-menționate și declarațiile persoanelor deținute în 
IDP țineau de:  

1) aplicarea disproporționată a forței fizice de către angajații Poliției în etapa de reținere a 
persoanelor și provocarea unor vătămări corporale celor reținuți;  

2)  aplicarea  disproporționată de către angajații Poliției a forței fizice și / sau a altor tipuri de 
leziuni persoanelor în timpul detenției în IDP.   

Potrivit CpPT, abuzurile din partea angajaților față de persoanele reținute / deținute sunt 
determinate inclusiv de pregătirea insuficientă sau de necunoașterea de către polițiști a situațiilor 
și a procedurilor operaționale de aplicare a forței fizice / a mijloacelor speciale și a armei de foc. 

În concluzie, Asociația Promo-LEX condamnă abuzurile efectuate de către polițiști față de 
persoanele reținute și recomandă managementului instituțiilor implementatoare să asigure 
reacționarea promptă la toate alegațiile privind cazurile de tortură, tratament inuman ori 
degradant sau privind orice alte abuzuri comise de către angajații Poliției. De asemenea, Promo-LEX 

                                                           
39 Sursa: Raport privind activitatea Procuraturii pentru anul 2018. Vezi: https://bit.ly/2Yny5RD 
40 Prin Legea nr. 157/26.07.2018, în vigoare din 14.10.2018, de la sancțiunile alin. (1) și (2) ale art. 1661 din Codul penal 
a fost exclusă sintagma „sau cu amendă în mărime de la... până la...”. Astfel, din data intrării în vigoare a modificărilor nu 
mai poate fi aplicată amenda ca sancțiune penală pentru infracțiunile de tratament inuman și degradant. 
41 Raportul anual de activitate. Situația privind prevenirea torturii, 2018, Consiliul pentru Prevenirea Torturii 
(Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii), p. 44-46.  Vezi: https://bit.ly/2OCbIn5  

https://bit.ly/2Yny5RD
https://bit.ly/2OCbIn5
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recomandă să fie continuate eforturile pentru a se asigura respectarea standardelor internaționale 
în domeniul drepturilor omului la efectuarea reținerii sau la alte măsuri operative. 

2.1.5. Stabilirea unui parteneriat între Inspectoratul General al Poliției şi reprezentanţii 
societăţii civile în scopul monitorizării şi evaluării cazurilor de rele tratamente, 
abuz şi discriminare în activitatea PolițieiPoliției 

Indicatori de performanță: Parteneriat stabilit; numărul de rapoarte de evaluare elaborate şi 
publicate 

Termen de realizare: 2016–2018 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, în anul 2016 au fost mai multe 
tentative de realizare a activității prevăzute: 

- Întocmirea unui chestionar privind aprecierea situaţiei de facto la capitolul rele 
tratamente, abuz şi discriminare în activitatea Poliției, urmând să fie identificat un donator 
care ar realiza sondajul de opinie. Până în vara anului 2019 nu a fost efectuat niciun sondaj. 

- Includerea unui modul separat pe pagina oficială a IGP destinat publicării și diseminării 
informațiilor referitoare la relele tratamente, abuz și discriminare în activitatea Poliției. 
După crearea unei pagini web noi, acest compartiment nu se mai regăsește. 

- Drept urmare a propunerii Procuraturii Generale de identificare a altor mecanisme de 
monitorizare a cazurilor de rele-tratamente, abuz și discriminare decât ”grupuri mixte” 
propuse de IGP, IGP a constatat inoportunitatea implementării acestei acțiuni și a 
solicitat acordul încetării activității grupului coordonator pe marginea obiectivului 
propus. 

Totuși, în anii 2017 și 2018 izolatoarele de detenție provizorie din cadrul Poliției au fost supuse 
procesului de monitorizare din partea mai multor instituții / organizații responsabile de 
asigurarea și respectarea drepturilor omului în locurile de detenție – Avocatul Poporului 
„Ombudsman”42, Mecanismul Național de Prevenire a Torturii43 (MNPT), fiind elaborate 
rapoarte de evaluare a condițiilor de detenție provizorie. 

Totodată, în anul 2017 Clinica Juridică Universitară a realizat Raportul privind monitorizarea 
respectării drepturilor persoanelor reținute în cadrul inspectoratelor de poliție din nordul 
Moldovei44.  

În anul 2018 a fost semnat Acordul de cooperare cu Fundația „Soros-Moldova” și MAI 
privind susținerea reformării calitative a sistemului justiției penale din Republica Moldova și 
elaborarea de politici instituționale referitoare la sporirea responsabilității și transparenței 
activității angajaților Poliției în etapa urmăririi penale, precum și ralierea mecanismelor și 
practicilor utilizate de către Poliție în etapa pre-judiciară la standardele și practicile 
internaționale referitoare la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.   

Pe baza Acordului de parteneriat semnat între IGP și IDOM, reprezentanții organizației au 
mai realizat 12 vizite de monitorizare a IDP (11 preventive, una repetată), obiecțiile și 
recomandările fiind prezentate IGP și subdiviziunilor aflate în subordine, prin intermediul 
rapoartelor de monitorizare elaborate în acest sens45. Menționăm că activitatea de monitorizare 
a spațiilor de detenție este prevăzută și de Planul de acțiuni privind reducerea relelor 
tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției,  activitatea 
având drept termen de realizare perioada 2017–2020. 

                                                           
42 Raport special privind situația persoanelor reținute și aflate în custodia poliției. Vezi: https://bit.ly/2YIlyaQ  
43 Raport anual de activitate, 2017. Vezi: https://bit.ly/2GMamzI; Raport anual de activitate, 2018. Vezi: 
https://bit.ly/2OCbIn5  
44 https://bit.ly/2GLtzBu  
45 Raport privind prevenirea relelor tratamente. Vezi: https://bit.ly/2Ksp2Fh  

https://bit.ly/2YIlyaQ
https://bit.ly/2GMamzI
https://bit.ly/2OCbIn5
https://bit.ly/2GLtzBu
https://bit.ly/2Ksp2Fh
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Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept realizată, fiind semnate acorduri de 
parteneriate cu reprezentanți ai societății civile și fiind asigurată monitorizarea și evaluarea 
cazurilor de rele tratamente în izolatoarele de detenție provizorie. Deși termenul de realizare a 
subacțiunii în cauză a expirat, Promo-LEX recomandă continuarea eforturilor desfășurate în anii 
2017–2018. 
 

2.2. Revizuirea statutului ofițerilor de investigații şi ofițerilor de urmărire penală 
2.2.1. Stabilirea rolului, locului şi atribuţiilor subdiviziunilor de urmărire penală din 

cadrul Poliției în contextul reformei sectorului judiciar 

Indicatori de performanță: Grup de lucru comun creat, Concept elaborat şi recomandări formulate 

Termen de realizare: 2016–2017 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP, în anul 2016 a fost instituit un grup de 
lucru interinstituţional, cu scopul de a elabora conceptul cu genericul „Stabilirea rolului, locului şi 
atribuţiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul Poliției în contextul reformei sectorului 
judiciar”. În cadrul unei ședințe, s-a constatat că acțiunea propusă este derivată dintr-o activitate 
a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–201646 și că realizarea ei este 
posibilă doar după o activitate desfășurată în acest sens la nivel interministerial, în conformitate 
cu Strategia de reformă a sectorului justiţiei.  

Conform studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală efectuat în 201247, a 
fost relevat faptul că sistemele organelor de urmărire penală din Republica Moldova, în mare 
parte, corespund exigențelor şi standardelor internaționale formulate48 concluzionându-se că 
“nu se consideră necesară nici optimizarea numărului organelor de urmărire penală, nici 
optimizarea structurii şi atribuțiilor lor, unificarea practicii şi elaborarea proiectelor de 
modificare a unor acte legislative, pentru sporirea eficacității lor”. 

În definitiv, s-a ajuns la concluzia că activitatea grupului de lucru instituit era inoportună în 
acel moment, fapt despre care urma să fie informat Consiliul de coordonare al MAI pentru 
implementarea SDP 2016–2020. 

Luând în considerare cele evidențiate supra, Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea nr. 
2.2.1 nu a fost realizată.  

 

2.2.2. Dezvoltarea standardelor ocupaţionale pentru ofiţerii de investigaţii şi de urmărire 
penală 

Indicatori de performanță: Standarde elaborate şi aprobate 

Termen de realizare: 2016–2017 

Deși standardele ocupaționale pentru ofițerii de investigații și de urmărire penală erau elaborate și 
avizate încă în anul 2016, acestea au fost aprobate abia la 14.05.2018 prin Ordinul MAI nr. 165. 
În 2016 se propunea ca standardele ocupaționale să fie puse în aplicare odată cu intrarea în 
vigoare a Legii nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, adică de la 25.05.2017, iar în 2017 a fost motivat prin faptul că 
procesul de aprobare a fost suspendat drept urmare a reorganizării instituționale demarate la 
nivelul MAI și IGP. 

                                                           
46 Aprobată prin Legea nr. 231 din 25.11.2011. 
47 Studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea optimizării acestora. Vezi: 
https://bit.ly/33gzOa3  
48 Recomandarea nr. (95)12 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre privind administrarea justiţiei penale, 
adoptată de Comitetul Miniştrilor la 11 septembrie 1995, la a 54-a reuniune a delegaţilor miniştrilor. 

https://bit.ly/33gzOa3
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Asociația Promo-LEX apreciază că subacțiunea privind dezvoltarea standardelor ocupaționale 
pentru ofițerii de investigații și de urmărire penală a fost realizată cu întârziere și recomandă 
evaluarea periodică a utilizării și a respectării standardelor ocupaționale în activitatea de serviciu a 
ofițerilor de investigații și a ofițerilor de urmărire penală. 

2.2.3. Adaptarea cadrului legal privind activitatea specială de investigații la standardele 
comunitare 

Indicator de performanță: Proiect de lege elaborat şi înaintat spre aprobare 

Termen de realizare: 2016–2018 

Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, pentru realizarea subacțiunii 
respective la nivelul IGP, prin Ordinul IGP nr. 356 din 17.10.2016, a fost instituit un grup de 
lucru interinstituţional, iar în componența acestuia au fost incluși reprezentanți ai IGP, BMA, 
DPF şi ai Academiei „Ștefan cel Mare”. Grupul de lucru respectiv a venit cu propunerea de a-și 
înceta activitatea, după ce s-a constatat că există un grup de lucru interministerial creat prin 
Decizia Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din 10 iunie 2015 şi prin 
Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 288 din 3.07.2016, precum și un proiect de lege pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 
21.07.1995, Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Legea nr. 59 din 29.03.2012 
privind activitatea specială de investigații). 

La 31.07.2017 proiectul elaborat49 a fost înaintat de Ministerul Justiției pentru consultări publice, 
grupul interministerial încetându-și activitatea în august 2017.  

De subliniat că până în vara anului 2019 modificările propuse prin respectivul proiect de lege 
nu au fost aprobate. Astfel, Promo-LEX apreciază această subacțiune drept nerealizată, or, ea 
vizează adaptarea cadrului legal privind activitatea specială de investigații. În acest sens, 
recomandăm MAI să examineze oportunitatea de a relua activitatea de promovare a modificărilor 
legale necesare pentru activitatea specială de investigație. 

                                                           
49 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigație). 
Vezi: https://bit.ly/2YFxSZu  

https://bit.ly/2YFxSZu
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Obiectivul 3: Consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului 

de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de 

gen, drogurilor și contrabandei cu armament, falsificarea și spălarea banilor. 

 

Obiectivul 3 urmărește sporirea capacităților Poliției în combaterea criminalității și în asigurarea 
securității publice. Conține două acțiuni și 12 subacțiuni. Potrivit constatărilor Promo-LEX, 
majoritatea subacțiunilor (66,7%) au fost planificate pentru perioada 2016–2018. 

Referitor la gradul de realizare a activităților preconizate, Promo-LEX a identificat că, din opt 
subacțiuni supuse aprecierii, realizate pot fi considerate doar trei (37,5%), alte două  (25%) sunt 
nerealizate, două (25%) – parțial realizate, iar o altă subacțiune (12,5%) – dificil de evaluat. 

 
3.1. Dezvoltarea capacităților structurilor responsabile de combaterea criminalității 

organizate şi transfrontaliere 
3.1.1. Achiziționarea de echipament şi tehnică specială pentru investigarea calitativă a 

tuturor categoriilor de infracțiuni 

Indicator de performanță: Echipament achiziționat 

Termen de realizare: 2017–2019 

Pe parcursul anului 2017, în scopul evaluării comprehensive a capacităților structurilor de 
investigații și criminalistice, precum și pentru determinarea modului și a condițiilor de 
eficientizare a activității acestora, la solicitarea IGP au fost realizate două studii de fezabilitate: 
„Consolidarea și dezvoltarea capacităților structurilor de investigații ale Poliției în combaterea 
criminalității organizate și celei transfrontaliere prin regionalizare” și „Capacitățile și necesitățile 
subdiviziunilor tehnico-criminalistice și de expertiză judiciară ale Poliției”. Astfel, în perioada 
2017–2018 au fost achiziționate următoarele: 

 

Asociația Promo-LEX recomandă instituțiilor implementatoare să prezinte în rapoartele anuale de 
progres și valoarea procentuală a dotării cu echipament și tehnică specială pentru investigarea 
calitativă a tuturor categoriilor de infracțiuni în toate subdiviziunile IGP.  
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3.1.2. Implementarea măsurilor necesare pentru acreditarea subdiviziunilor tehnico-
criminalistice conform standardelor internaţionale în domeniu 

Indicatori de performanță: Laboratoare acreditate 

Termen de realizare: 2016–2017 

Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, pentru acreditarea Centrului tehnico-
criminalistic și expertize judiciare (CTCEJ) al Poliției, în anul 2016 au fost elaborate și aprobate 18 
proceduri generale, 28 de proceduri tehnice, 13 cerințe de competență, 13 programe de instruire, 
cinci instrucțiuni și manualul calității Centrului tehnico-criminalistic și expertiză judiciară al IGP, 
care descrie sistemul de management al calității și politica CTCEJ. 

La 19 mai 2017, CTCEJ al IGP a depus la organismul național de acreditare MOLDAC o solicitare 
pentru obținerea acreditării. Cererea a fost acceptată și înregistrată cu nr. 24 din 19.05.2017. Prin 
Decizia Centrului Național de Acreditare MOLDAC nr. 36 din 26.02.2018 cu privire la acreditare, 
Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției a fost acreditat în șase domenii 
de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, investigații în domeniul informaticii 
și examinarea tehnică a documentelor.  

În contextul acreditării Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, Asociația Promo-LEX 
apreciază această subacțiune drept realizată. 
 
3.1.3. Consolidarea capacităților subdiviziunilor tehnico-criminalistice şi de investigații la 

nivel regional 

Indicatori de performanță: Condiții de activitate create în conformitate cu standardele UE; Capacități 
consolidate 

Termen de realizare: 2018–2020 

Deși termenul de realizare a acestei acțiuni este 2018–2020, activitățile privind dotarea 
subdiviziunilor tehnico-criminalistice și de investigații au început încă în anul 2016, în mare parte, 
pentru a asigura implementarea acreditării CTCEJ. Termenul de realizare a subacțiunii stabilite în 
Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției a rezultat din 
regionalizarea subdiviziunilor Poliției, care trebuia să aibă loc până în anul 2017.  

Astfel, în vederea consolidării capacităților subdiviziuziunilor tehnico-criminalistice și de 
investigații la nivel regional, au fost desfășurate următoarele activități: 
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Menționăm că atât în cadrul acestei subacțiuni, cât și în cadrul subacțiunii 3.1.1 a fost raportată 
achiziționarea acelorași bunuri. Recomandăm evitarea unei asemenea practici sau modificarea 
indicatorilor de performanță, în sensul menționării concrete a domeniului de achiziție a bunurilor. 

Totodată, Asociația Promo-LEX reiterează că atât reorganizarea IGP, cât și regionalizarea 
structurilor din subordinea IGP trebuie să aibă loc în termen proxim, altfel implementarea eficientă a 
acestei subacțiuni este incertă. Totodată, evidențiem că și subacțiunea, și indicatorul de performanță 
sunt formulate la modul general, fără a dispune de previzibilitatea necesară, ceea ce va face dificilă 
evaluarea gradului de realizare a acestei activități. 

3.1.4. Îmbunătățirea procedurii legale privind eliberarea şi retragerea permiselor de 
portarmă 

Indicatori de performanță: Proiect de lege pentru amendarea Legii nr. 130 din 8 iunie 2012 privind 
regimul armelor şi al munițiilor cu destinație civilă, elaborat şi înaintat spre aprobare 

Termen de realizare: 2016–2017 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP, Legea nr. 130 din 08.06.2012 privind 
regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost amendată în anul 2017 de două ori: 

- prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative50, art. 1 al Legii nr. 130/2012, alin. (4), potrivit căruia „modul de solicitare, 

                                                           
50 Vezi: https://bit.ly/33fUtLs  

https://bit.ly/33fUtLs
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acordare, suspendare şi retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru 
agenţii economici se stabileşte de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta 
lege”; 

- prin Legea nr. 251 din 01.12.2017 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative51 au fost operate modificări și completări la Legea nr. 130 din 08.06.2012 
privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă și la Codul de executare.  
Prevederile modificate ce țin de procedura de eliberare și retragere a permiselor de 
portarmă sunt:  
a)  introducerea noțiunii de permis de armă provizoriu;  
b) modificarea art. 7, alin. (3) privind atribuirea competenței de eliberare a permisului de 
procurare și a permisului de armă pentru armele cu țeavă lisă serviciului abilitat al MAI; 
c) completarea art. 7 cu alin. (1), care prevede retragerea și anularea permisului de armă, 
inclusiv provizoriu, și, după caz, a permisului de procurare a armelor, dacă persoanele 
care dețin arme letale și neletale supuse autorizării se află în una din situațiile prevăzute 
de alin. (2) al aceluiași articol. 

Luând în considerare indicatorul de performanță stabilit și faptul că Legea nr. 130/2012 a fost 
modificată, inclusiv în ceea ce ține de procedura de eliberare și retragere a permiselor de 
portarmă, concluzionăm că indicatorul de performanță pentru această subacțiune a fost atins. 
Totuși, aprecierea obiectivă a gradului de realizare a subacțiunii 3.1.4 este dificilă, 
deoarece activitatea ce ține de îmbunătățirea procedurii legale privind eliberarea și retragerea 
permiselor de portarmă este formulată la modul general.  

Menționăm că procedurile de eliberare și retragere a permiselor de portarmă sunt reglementate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
regimul armelor și al munițiilor, care are drept scop asigurarea aplicării uniforme a prevederilor 
Legii nr. 130/2012. 

Asociația Promo-LEX constată că, până în vara anului 2019, aceasta nu a fost modificată/ajustată 
prevederilor noi ale legii. În acest sens, recomandăm instituțiilor implementatoare să examineze 
oportunitatea de a revizui hotărârea de guvern menționată, în vederea ajustării Regulamentului la 
prevederile în vigoare ale legii. 

3.1.5. Perfecționarea aplicației privind registrul electronic de evidență a armelor 

Indicator de performanță: Program specializat procurat şi instalat 

Termen de realizare: 2017–2018 

Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, prin Hotărârea Guvernului nr. 609 din 
03.07.2018, a fost aprobată Concepția Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat 
al armelor”. Registrul de stat al armelor va conține date privind armele deținute în posesie de 
către persoanele fizice și juridice, operațiunile cu arme şi muniții, armele casate şi distruse, armele 
sustrase sau pierdute, despre armurieri și despre tirurile de tragere. 

La 15 noiembrie 2018 a fost aprobat Ordinul MAI nr. 351 din 15.11.2018  cu privire la constituirea 
unui grup de lucru care va elabora caietul de sarcini pentru proiectarea Sistemului informațional 
automatizat „Registrul de stat al armelor” (software) (SIA RSA) și va coordona procesul de 
implementare a acestuia. 

Pentru elaborarea caietului de sarcini, a fost contractată o companie IT52, iar ulterior, la 
26.12.2018, a fost înaintat un raport către Grupul de lucru pentru achiziții al IGP, pentru a iniția 

                                                           
51 Vezi: https://bit.ly/33fUtLs  
52 https://bit.ly/2yHJzAo  

https://bit.ly/33fUtLs
https://bit.ly/2yHJzAo
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procedura de selectarea și achiziționare a serviciilor de contractare a unei companii IT pentru 
elaborarea softului SIA RSA în baza Caietului de sarcini elaborat pentru proiectarea SIA RSA, 
precum și pentru coordonarea procesului de implementare a acestuia și asigurarea mentenanței, 
pentru realizarea acestui obiectiv. La 26.06.2019 contractul privind elaborarea softului SIA RSA a 
fost atribuit53. 

Ținând cont de termenul de realizare a acestei subacțiuni, Asociația Promo-LEX constată că 
subacțiunea nr. 3.1.5 nu a fost realizată. Deși termenul este expirat, recomandăm continuarea 
procedurii de contractare a companiei care va elabora softul SIA RSA, recepționarea sistemului ce 
urmează să fie elaborat și asigurarea instalării acestuia. 
 
3.1.6. Ajustarea cadrului legal privind delegarea către Poliţie a competențelor de aplicare 

a măsurilor urgente de protecție în cazul infracțiunilor de violență domestică în 
familie 

Indicator de performanță: Proiect de lege pentru amendarea Legii nr. 45 din 1 martie 2007 cu privire 
la prevenirea şi combaterea violenței în familie, elaborat şi înaintat spre aprobare 

Termen de realizare: 2016–2017 

Prin Legea nr. 196 din 28.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative,  
au fost aprobate un șir de modificări și completări, inclusiv prevederi privind eliberarea ordinului 
de restricție de urgență54 ca măsură provizorie de protecție a victimei violenței în familie, aplicată 
de poliție, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din locuința familiei și stabilirea 
unor interdicții de prevenire a repetării /comiterii acțiunilor violente.  

Prevederile referitoare la instituirea ordinului de restricție de urgență au intrat în vigoare în 
martie 2017, iar la 15 martie 2017, prin Ordinul IGP nr. 134, a fost aprobată Instrucțiunea 
metodică privind intervenția Poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie. 

Potrivit informației prezentate de către IGP55, în anul 2017 au fost eliberate 2 161 de ordine de 
restricție de urgență în privința agresorilor familiali, iar în anul 2018 – 3 877, dintre care 414 
ordine de restricție (11%) au fost încălcate. 

Pornind de la activitățile realizate până în prezent, raportate la indicatorul de performanță și 
termenul stabilit, Asociația Promo-LEX concluzionează că subacțiunea nr. 3.1.6 a fost realizată. 
 
3.1.7. Îmbunătățirea capacităților de intervenție ale Brigăzii de Poliție cu Destinație 

Specială „Fulger” în combaterea formelor de crimă organizată, terorism şi 
extremism conform competențelor specifice 

Indicatori de performanță: Instruiri organizate; Echipament achiziționat; Infrastructură creată şi 
dezvoltată 

Termen de realizare: 2018–2019 

Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2018 angajații Brigăzii de 
Poliție cu Destinație Specială (BDPS) „Fulger” au participat la șase exerciții /antrenamente, 11 
instruiri și vizite de studiu, brigada fiind dotată cu echipament. 

                                                           
53 https://bit.ly/2YQq0UQ  
54 Art. 121 din Legea nr. 45 din 1.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. 
55 Informație prezentată de către IGP în cadrul Conferinței de presă din 15.03.2019 „Doi ani de la emiterea de către 
Poliție a primului ordin de restricție de urgență în privința violenței în familie”. https://bit.ly/2YNRyGm  

https://bit.ly/2YQq0UQ
https://bit.ly/2YNRyGm
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Exerciții/ 

antrenamente 

- eliberarea ostaticilor în timpul evenimentelor sportive, în comun cu 
subdiviziunile MAI, la Complexul Sportiv „Zimbru”;  
- antitero ,,Bucovina–2018” de nivel regional, în or. Lipcani, raionul Briceni;  
- reacționarea în situații de urgență pentru soluționarea unei situații de criză 
la Ambasada SUA în Republica Moldova;  
- ,,Carpathians Blue Shield 2018”, or. București, România; 
- planificarea, organizarea și realizarea misiunilor de protecție și pază a 
demnitarilor desfășurate la Baza Militară de Instruire a Armatei Naționale de 
la Bulboaca;  
- atelier practic pentru reprezentanții unităților speciale de intervenție din 

statele balcanice și Republica Moldova, organizat în or. Viena, Austria.  

Instruiri/vizite 

de studiu 

- ,,Dezvoltarea liderilor forțelor speciale”, cu suportul Ambasadei SUA în 
Republica Moldova, la sediul brigăzii;  
- sesiunea 106 „Programul de dezvoltare a structurilor de forță în aplicarea 
legii”, în cadrul Academiei ILEA, or. Budapesta, Ungaria;  
- cursuri de perfecționare „Negocierea în situații de criză” și „Intervenția 
profesională”, Academia „Ștefan cel Mare”;  
-  cursuri privind „Acordarеa primului ajutor mediсal”, organizate în 
partеnеriat cu Agеnția Turceasсă pеntru Сoopеrarе și Dеzvoltarе TIKA în 
Rеpubliсa Moldova și cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova; 
- ,,Probleme transversale relatate la MMA în aria misiunii”, desfășurat în or. 
Slupsk, Polonia;  
- vizită de studiu pentru preluarea bunelor practici în domeniul asigurării 
ordinii și securității publice, or. Beijing, China;  
- expoziţia internațională ,,Armament şi Securitate – 2018”, or. Kiev, Ucraina; 
- „Terorismul internațional – factor de risc la adresa securității spațiului 
Schengen”, or. Buzău, Romania;  
- vizită de lucru la Serviciul Acțiuni Speciale al IP Iași, România. 

Echipament 

achiziționat 

- 53 de veste antiglonț, 53 de veste multifuncționale și echipament pentru 
intervenții antitero (Ord. IGP nr. 26 din 24.01.2018);  
- 350 de uniforme de intervenție și 300 pentru antrenament;  
- încălțăminte de iarnă (100% din efectiv);  
- 52 de stații portabile ,,Motorola” și trei stații pentru automobile, compatibile 
cu sistemul unic de comunicații TETRA utilizat de MAI.  
În anul 2018, brigăzii i-au fost transmise trei autoturisme de model ,,Dacia-
Duster” și trei autobuze.  

Considerăm că în vederea evaluării capacităților de intervenție a BDPS Fulger, urmare a măsurilor 
întreprinse în sensul îmbunătățirii acestora, era oportună elaborarea unui studiu de evaluare a 
capacităților de intervenție ale Brigăzii și respectiv a necesităților acestora, similar Raportului de 
Evaluare a capacităților Poliției în domeniul rutier din 2017. 

3.1.8. Îmbunătățirea calității formării profesionale a ofițerilor de investigații prin 
identificarea unui grup de formatori din cadrul subdiviziunilor subordonate şi 
asigurarea instruirii acestora conform standardelor internaționale 

Indicatori de performanță: Formatori identificați şi instruiți 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit rapoartelor pentru implementarea SDP, în anul 2016 au fost identificați 15 angajați în 
calitate de formatori. În perioada 11.04.–15.04.2016 a fost efectuată testarea formatorilor. OSCE s-
a angajat să asigure suportul financiar pentru desfășurarea instruirii formatorilor. 

Astfel, pe parcursul anului 2017, 16 formatori au organizat 19 cursuri de instruire (15 pentru 
ofițeri și patru pentru conducători) cu participarea a 340 de angajați (ofițeri de investigaţie – 199, 
conducători – 64), iar pe parcursul anului 2018 au fost organizate și desfășurate șapte cursuri de 
instruire  pentru ofițerii de investigații, în cadrul cărora au fost instruiți 113 angajați. 
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Asociația Promo-LEX recomandă instituțiilor implementatoare evaluarea anuală a nivelului de 
pregătire a ofițerilor de investigații instruiți de către formatorii identificați și publicarea datelor 
statistice privind rezultatele acestor evaluări. 
 

3.2. Extinderea competențelor Poliției în domeniul prevenirii şi combaterii spălării 
banilor proveniți din activități de criminalitate organizată 

3.2.1. Elaborarea şi aprobarea proiectelor pentru amendarea cadrului legislativ și 
normativ în vederea reglementării competențelor Poliției în prevenirea și 
combaterea fenomenului spălării banilor 

Indicator de performanță: Cadrul legislativ-normativ armonizat 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

În anul 2016, un grup de lucru creat pentru realizarea activității a identificat și a supus discuțiilor 
cadrul legal care urmează a fi amendat pentru extinderea competenței Poliției în prevenirea și 
combaterea fenomenului spălării banilor, și anume: 

- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului; 
- Strategia de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului 2013–2017; 
- Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție; 
- Legea pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor; 
- Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate; 
- Codul contravențional și Codul de procedură penală. 

Astfel, s-a propus realizarea subacțiunii în formula extinderii competențelor Poliției doar pentru 
constatarea și anchetarea infracțiunilor de spălare a banilor pentru crimele aflate în competența 
MAI, fără imixtiunea în împuternicirile și competențele existente de recepționare și operare a 
informațiilor prezentate de entitățile raportoare deținute de Serviciul de prevenire și combatere a 
spălării banilor din cadrul CNA. 

Totodată, în anul 2016 s-a decis amânarea executării acestui punct, deoarece Republica Moldova se 
afla într-un proces de evaluare națională a riscurilor până în luna aprilie 2017. La 22.12.2017 a fost 
aprobată o nouă Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării 
terorismului, în vigoare din 23.02.2018.  

Totuși, proiectul elaborat de către IGP privind acordarea competențelor Poliției în prevenirea și 
combaterea fenomenului spălării banilor pentru crimele aflate în competența MAI, fără imixtiunea 
în împuternicirile și competențele existente de recepționare și operare a informațiilor prezentate 
de entitățile raportoare deținute de Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor din 
cadrul CNA, a fost avizat negativ de CNA, astfel nefiind aprobate modificările la cadrul legislativ și 
normativ. 

Menționăm că, potrivit Raportului de evaluare56 realizat în cadrul Proiectului Twinning „Suport în 
consolidarea capacităților operaționale ale organelor de aplicare a legii din Republica Moldova în 
domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”, există un acord de cooperare între MAI și 
CNA, care prevede că părțile vor colabora inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării de 
bani și a finanțării terorismului,. Colaborarea constă dintr-un schimb de informații, de date 
statistice și de experiență, întâlniri și traininguri. Experții nu au putut însă identifica modul în care 
acest acord este implementat. 

                                                           
56 Assessment of the current state of play in terms of decision-making, internal procedures as well as interagency co-
operation, coordination and communication related to investigation of criminal cases of corruption, 2018, p. 57. Vezi: 
https://cna.md/public/files/Assessment-ReportActivity21-Twinning5e678.pdf  

https://cna.md/public/files/Assessment-ReportActivity21-Twinning5e678.pdf
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Potrivit răspunsului IGP la o solicitare de informații, nr. P-II/143 din 12.08.2019, din august 2018 
– când Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor al INI a devenit operațional – și până la 
sfârșitul anului 2018, au fost inițiate mai multe investigații, în rezultatul cărora au fost pornite 3 
cauze penale, dintre care o cauză pe faptul spălării banilor și 2 cauze pe faptul evaziunii fiscale. 

Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea privind 
modificarea cadrului legislativ și normativ nu a fost realizată. 

Astfel, recomandăm instituțiilor implementatoare să reexamineze necesitatea de a extinde 
competențele Poliției pe acest segment și, după caz, să identifice  soluții eficiente pentru a asigura în 
mod plenar prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor în infracțiunile aflate în 
competența MAI. 

3.2.2. Crearea în cadrul Inspectoratului General al Poliției a structurii specializate de 
combatere a spălării banilor 

Indicator de performanță: Structură specializată creată şi operaţională 

Termen de realizare: 2017 

Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, prin Ordinul MAI nr. 100 din 
22.03.2018 cu privire la modificarea Ordinului MAI nr. 71 din 22.02.2013, a fost creată Secția 
prevenire și combatere a spălării banilor a INI, iar prin Ordinul IGP nr. 180 din 22.03.2018 a 
fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Secției prevenire și combatere a spălării 
banilor a INI al IGP. 

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Secției prevenire și combate a spălării 
banilor al IGP, aceasta este o subdiviziune specializată din cadrul Inspectoratului Național de 
Investigații, ce are competență pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, având ca obiectiv 
prioritar prevenirea, descoperirea și, după caz, investigarea infracțiunilor de spălare a 
banilor și a celor asociate acestora, lichidarea cauzelor și condițiilor ce favorizează săvârșirea 
infracțiunii de spălare a banilor pentru a asigura protejarea persoanei, a societății și a statului 
împotriva acțiunilor ilegale în acest domeniu. 

De asemenea, printre atribuțiile Secției prevenirea și combaterea spălării banilor sunt: 
- asigurarea cooperării interinstituționale a Poliției și a Serviciului Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor, în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și al căutării, sechestrării, gestionării și confiscării 
produselor infracțiunii, exprimată prin încheierea acordurilor bilaterale;  

- acordarea suportului la investigarea cazurilor de criminalitate organizată care 
implică și spălarea banilor; 

- coordonarea activităților, inclusiv din punct de vedere conceptual, pentru toate 
subdiviziunile de investigații speciale din cadrul Poliției ce vor depista sau vor investiga 
infracțiunile comise de grupările criminale organizate, care implică și cazuri de spălare 
a banilor. 

Considerăm că, prin menționarea expresă a competenței Secției prevenire și combatere a spălării 
banilor a INI de investigare a infracțiunilor de spălare a banilor și a celor asociate acestora, 
Regulamentul de organizare și funcționare a secției excedează competența materială stabilită de 
Codul de procedură penală (CPP) Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit art. 269 CPP, organul de 
urmărire penală al CNA efectuează urmărirea penală în privința infracțiunii prevăzute la art. 243 
din Codul penal „Spălarea banilor” și, potrivit art. 266 CPP, organul de urmărire penală al MAI 
efectuează urmărirea penală pentru orice infracțiune care nu este dată prin lege în competența 
altor organe de urmărire penală. Așadar, recomandăm revizuirea Regulamentului Secției prevenire 
și combatere a spălării banilor a INI în vederea ajustării acestuia la cadrul legal existent. 
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Totodată, reiterăm recomandarea către instituțiile implementatoare să reexamineze necesitatea și 
oportunitatea extinderii competențelor pPoliției în domeniul investigării infracțiunilor de spălare 
a banilor și, după caz, să identifice soluții eficiente pentru a preveni și a combate în mod plenar 
fenomenul spălării banilor, inclusiv pentru infracțiunile aflate în competența MAI. 

Luând în considerare cele menționate, apreciem  că subacțiunea ce prevede crearea în cadrul IGP 
a unei structuri de combatere și prevenire a spălării banilor a fost realizată parțial, deoarece 
structura a fost instituită în cadrul INI al IGP și aceasta nu dispune de funcția de investigare a 
infracțiunilor de spălare a banilor, iar funcția de combatere a spălării banilor este limitată. 

 

3.2.3. Consolidarea capacităților Poliției în domeniul combaterii spălării banilor rezultați 
din activități de crimă organizată 

Indicatori de performanță: Activități de instruire organizate 

Termen de realizare: 2017–2018 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, în anul 2017 angajații PolițieiPoliției 
au participat la: 

- instruiri privind terorismul şi răsturnarea, combaterea terorismului şi a criminalității 
transnaționale, controlul asupra exporturilor de arme; 

- reuniunea regională a experților în domeniul neproliferării armelor de distrugere (ADM) în 
masă; 

- conferința regională de coordonare în domeniul combaterii terorismului, extremismului 
violent în Europa de Sud-Est; 

- a șasea întrunire a grupului operațional antiterorism SELEC;  
- exercițiul internațional antiterorist „STRONG BORDER 2017”;  
- exercițiul internațional de instruire și securitate, cu salvarea personalului Ambasadei SUA 

luat ostatic.  

În anul 2018 au fost organizate următoarele evenimente:  
- instruire privind investigarea infracțiunilor de spălare a banilor;  
- schimb de experiență a unui angajat al Poliției, organizat sub egida CEPOL, cu tematica 

„Acumularea celor mai bune practici în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor 
economice, prevenirea spălării banilor și evaziunea fiscală”, care a avut loc în or. Tbilisi, 
Georgia;  

- ședințele de lucru/atelierul „Desfășurarea evaluării în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor”, organizate de către Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor cu 
asistența expertului OSCE la Chișinău.  
De asemenea, INI a constituit un punct focal de concentrare a informațiilor, fiind desemnat 
responsabil de coordonarea la nivelul MAI a procesului de evaluare desfășurat de 
Comitetul MONEYVAL. 

Din succesiunea activităților planificate observăm că inițial trebuiau să fie extinse competențele 
Poliției în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, să fie instituită în cadrul IGP structura 
specializată de combatere a spălării banilor, iar ulterior capacitățile Poliției în acest domeniu să fie 
consolidate. Totuși, luând în considerare faptul că au fost organizate activități de instruire privind 
combaterea spălării banilor, Asociația Promo-LEX apreciază sub-acțiunea nr. 3.2.3 drept 
realizată. Menționăm că atât activitatea, cât și indicatorul de performanță sunt formulate în mod 
general, fără a fi specificate numărul activităților de instruire desfășurate, durata acestor instruiri 
și numărul de persoane instruite. 
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3.2.4. Extinderea cooperării internaționale prin schimb de date şi informații în domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului 

Indicatori de performanță: Parteneriate stabilite, Sistem funcțional de schimb al datelor şi 
informațiilor 

Termen de realizare: 2017–2018 

Potrivit alin. (4) și (5) ale art. 17 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la nivel internațional Serviciul Prevenirea și 
Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) poate efectua, din oficiu sau la solicitare, expedierea, 
recepționarea ori schimbul de informații și de documente cu autoritățile competente din alte țări 
(jurisdicții), iar în cadrul cooperării naționale și internaționale SPCSB și organele cu funcții de 
supraveghere a entităților raportoare efectuează schimbul informațional din propria inițiativă sau 
la cerere. Respectiv, subdiviziunile specializate ale IGP nu pot face schimb de informații în 
acest domeniu decât prin intermediul SPCSB.  

Totuși, potrivit rapoartelor de progres, atât în 2017, cât și în 2018 schimbul de informaţii s-a 
realizat permanent prin intermediul canalelor securizate din cadrul CCPI al IGP sau prin 
intermediul Direcției Relații Internaționale și Asistență Externă (DRIAE). Totodată, în urma 
solicitării Unității Rețelelor Teroriste din cadrul Secretariatului General al OIPC Interpol, a fost 
desemnat un ofițer de contact în domeniul combaterii terorismului. Astfel, prin intermediul CCPI, 
pe canalul INTERPOL, în anul 2017 au fost examinate 98 de interpelări  de la autoritățile similare 
din alte state pentru efectuarea schimbului de informații în domeniul prevenirii și combaterii 
spălării banilor și finanțării terorismului, iar în anul 2018 – 184 de materiale care vizează acțiunile 
de terorism.   

Ținând cont de faptul că au fost stabilite anumite parteneriate, Asociația Promo-LEX constată că 
subacțiunea nr. 3.2.4 a fost realizată parțial și reiterează către instituțiile implementatoare 
recomandarea de a reexamina necesitatea și oportunitatea extinderii competențelor Poliției în 
domeniul investigării infracțiunilor de spălare a banilor și, respectiv, extinderea cooperării 
internaționale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanțării terorismului, în 
condițiile în care SPCSB al CNA este punctul de contact național pentru schimburile de informații. 
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Obiectivul 4: Crearea unui serviciu polițienesc modern în conformitate cu cele mai bune 

standarde şi practici ale Uniunii Europene şi internaționale, în măsură să răspundă proactiv 

şi în mod egal la nevoile cetățenilor şi ale societății în ansamblu 

 

Obiectivul 4 conține subacțiuni orientate spre modernizarea serviciului polițienesc în conformitate cu 
standardele europene și internaționale. Este un obiectiv general ce conține trei acțiuni și 20 de 
subacțiuni. Potrivit constatărilor Promo-LEX, circa jumătate dintre subacțiuni urmau să fie 
implementate în perioada 2016–2018. Din nouă subacțiuni, considerăm că doar două (22,2%) au fost 
realizate, iar patru (44,4%) – nerealizate. Altele două au fost calificate drept parțial realizate, iar în 
cazul unei activități, Promo-LEX nu a putut oferi calificative în virtutea incertitudinilor depistate. 

Totodată, evidențiem că alte două subacțiuni (4.1.1 și 4.1.2) au fost implementate înainte de 
expirarea termenului. 

 
4.1. Implementarea Conceptului de poliţie comunitară în cadrul structurilor 

Inspectoratului General al Poliției 
4.1.1. Elaborarea şi aprobarea Conceptului de poliţie comunitară 

Indicator de performanță: Concept elaborat şi aprobat 

Termen de realizare: 2016–2020 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 100 din 30.01.2018, au fost aprobate Concepția și Planul de acțiuni 
pe anii 2018–2020 privind activitatea polițienească comunitară (APC). 

Totodată, menționăm că în anul 2016 prin ordinul IGP a fost aprobat un concept de pilotare al 
activității polițienești comunitare în cinci sectoare de poliție (or. Sângerei (SP nr. 1 Sângerei), 
raionul Cahul, s. Zârneşti (SP nr. 3 Zârneşti), raionul Anenii Noi, s. Bulboaca (SP nr. 4 Bulboaca), SP 
nr. 3 al IP Buiucani, or. Comrat (SP nr. 1)), precum și foaia de parcurs pe anul 2016 pentru 
implementarea APC în Republica Moldova. Totodată, în decembrie 2018 a fost realizată evaluarea 
rezultatelor pilotării, concluziile fiind următoarele: 

1) În urma efectuării sondajelor la începutul și la finalul perioadei de implementare, au 
fost prezentate următoarele rezultate: la capitolul siguranța în localitate, la Comrat 
aceasta a scăzut cu (–13,9%), iar la Sângerei a crescut cu (+ 10%). Au declarat că sunt 
satisfăcuți de activitatea Poliției la Comrat cu (+ 10,5%) mai mult și la Sângerei cu (+ 
19,4%) mai mult . Au apreciat prezența Poliției în comunitate la Comrat în același fel 
(constant), iar la Sângerei cu (+ 5,2%) mai mult. Au apreciat receptivitatea Poliției la 
Comrat cu (+ 2,7%) mai mult, iar la Sângerei cu  (– 21%) mai puțin57. 

2) Numeroasele campanii de informare desfășurate la nivel central fac dificilă organizarea 
unor campanii de informare de interes local. 

3) Activitatea polițienească comunitară este apreciată ca un surplus la cea de bază privind 
descoperirea, aducerile forțate, asigurarea ordinii publice, însărcinările ofițerilor de 
urmărire penală, constatarea contravențiilor etc. 

4) La nivel local, activitatea polițienească comunitară este în continuare subapreciată de 
conducere în favoarea activității poliţieneşti clasice. 

5) Angajații nu utilizează pe deplin instrumentele activității polițienești comunitare. 
6) Au loc  intens acțiuni cu voluntarii în poliţie, prin implicarea acestora în activități de 

suport. 

                                                           
57 Sondajele din celelalte localități nu sunt incluse în Raportul privind evaluarea pilotării activității polițienești 
comunitare din 28.12.2018. 
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7) Existența unor funcții vacante la sectoarele de poliție face dificilă prezența permanentă în 

comunitate, pentru că trebuie acoperite atribuțiile angajaților care lipsesc. 

8) Implicarea activă a cetățenilor în rezolvarea problemelor de ordine şi siguranță publică, 

comunicarea permanentă prin diferite metode şi instrumente schimbă în bine perceperea 

Poliției în comunitate. 

9) Nerealizarea obiectivului de atașare la fiecare sector de poliție a echipelor de patrulare-
reacționare va complica extinderea implementării activității polițienești comunitare după 
modelul sectoarelor-pilot de poliție în care aceste echipe au avut un aport considerabil. 

Pe baza celor menționate supra, Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea 4.1.1 a fost 
realizată și recomandă implementarea Conceptului național de activitate polițienească 
comunitară, luându-se în considerare concluziile evaluării rezultatelor pilotării. 

4.1.2. Elaborarea planului de acțiuni privind implementarea Conceptului de poliție 

comunitară. 

Indicator de performanță: Plan elaborat și aprobat 

Termen de realizare: 2017–2020 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 100 din 30.01.2018, au fost aprobate Concepția și Planul de acțiuni 
privind activitatea polițienească comunitară (APC) pe anii 2018–2020.  

În acest sens, Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea 4.1.2 a fost realizată și recomandă 
implementarea Planului de acțiuni 2018–2020 privind activitatea polițienească comunitară și 
publicarea rapoartelor de progres pe pagina web a Poliției. 

 

4.1.3. Stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector 

Indicator de performanță: Cadru normativ intern ajustat 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 – semestrul I 2017 

Potrivit raportării acestei subacțiuni în cadrul implementării SDP și în cadrul implementării 
Conceptului de Poliție Comunitară, în vederea organizării activității sectoarelor de poliție în 
contextul reformei subdiviziunilor Poliției, a fost elaborat şi aprobat Ordinul IGP nr. 260 din 
04.06.2018 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea provizorie a 
activității Sectoarelor de poliție”. 

Menționăm că stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector și delimitarea de competențele 
angajaților din cadrul altor subdiviziuni ale Poliției poate fi efectuată doar împreună cu alte acte 
departamentale sau normative care ar reglementa atribuțiile altor angajați și care se pare că nu au 
fost revizuite. Mai mult, deoarece Instrucțiunea privind organizarea provizorie a activității 
Sectoarelor Poliției este elaborată în conformitate cu cadrul legal în vigoare, care nu a fost 
modificat în acest sens, documentul nu prevede decât norme de ordin general privind atribuțiile 
sectorului de poliție și ale șefilor sectoarelor de poliție, fără a elucida aspectele privind 
competențele ofițerilor de sector și cele ale reprezentanților diferitor structuri ale Poliției privind: 

- constatarea şi investigarea infracţiunilor şi a contravenţiilor; 
- identificarea și urmărirea infractorilor; 
- reacționarea la apelurile cetățenilor și patrulare; 
- aducerea silită a persoanelor. 

Mai menționăm că, potrivit unei concluzii a Raportului de evaluare a pilotării activității polițienești 
comunitare nr. 262 din 28.12.2018, activitatea polițienească comunitară este considerată ca un 
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surplus la activitatea de bază privind descoperirea, aducerea forțată, asigurarea ordinii publice, 
însărcinările ofițerilor de urmărire penală, constatarea contravențiilor etc. Detașarea angajaților de 
problemele comunității, în mare parte, este condiționată de îndeplinirea funcțiilor improprii, cum 
ar fi aducerea forțată în diferite instanțe; participarea la servicii diurne în cadrul grupelor operative; 
participarea la descoperirea infracțiunilor fără autor. Deși activitatea de stabilire clară a 
competențelor ofițerilor de sector are drept termen de realizare semestrul al II-lea 2016 – 
semestrul I 2017, aceasta a fost reluată și în Planul de acțiuni privind activitatea polițienească 
comunitară pe anii 2018–2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 100 din 30.01.2018, fiind 
stabilit în calitate de termen de realizare trimestrul I al anului 2018 și constând din două 
subacțiuni:  

a) determinarea categoriilor de atribuții ce necesită a fi delimitate strict;  
b) elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ privind competențele 

angajaților din sectorul de poliție. 

Luând în considerare cele evidențiate, Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea privind 
stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector nu a fost realizată. Totodată, recomandăm în 
continuare realizarea efectivă și în mod eficient a acestei subacțiuni, astfel încât atribuțiile ofițerilor 
de sector să fie reglementate în mod clar, inclusiv în raport cu structurile de investigații şi de 
patrulare-reacționare, fără ca ofițerii de sector să îndeplinească sarcini nespecifice funcției; or, 
nerealizarea acestei activități pune în pericol și realizarea obiectivului privind implementarea 
Conceptului de poliție comunitară. 

4.1.4. Consolidarea capacităţilor de comunicare ale ofiţerilor de sector 

Indicatori de performanță: Instruiri desfăşurate 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, pe parcursul anului 2017, au fost 
organizate și desfășurate mai multe sesiuni de instruire pentru angajații Poliției:  

1) Cursul de instruire cu genericul „Activitatea polițienească comunitară” în perioada 31 
ianuarie – 3 februarie 2017, sub egida Ambasadei Suediei în Moldova, la care au fost 
instruiţi 50 de angajaţi ai Poliției.  

2) Atelierul cu genericul „Activitatea poliţienească comunitară” în perioada 6–8 februarie 
2017, sub egida Ambasadei Suediei în Moldova, la care au participat angajații Poliției, ai 
altor autorități58, ai ONG-urilor59, ai organizațiilor internaţionale60 şi Consiliul 
Autorităților Locale din Moldova. 

3) Atelierul „Activitatea poliţienească comunitară (APC) în localitățile-pilot” la 3 mai 2017, 
organizat de IPP cu participarea conducătorilor Direcţiei de Poliție a mun. Chişinău, ai 
inspectoratelor de poliţie Cahul, Comrat, Hânceşti, Ocniţa, Sângerei şi Ungheni, ai 
reprezentanţilor administraţiei publice locale şi ai organizaţiilor nonguvernamentale. 

Semnalăm că din informația prezentată nu se poate determina nici numărul ofițerilor de sector 
instruiți în vederea consolidării capacităților de comunicare și nici numărul de ore academice pe 
care le-a acumulat fiecare ofițer de sector. 

Totodată, în anul 2018, prin Dispoziţia IGP din 05.04.2018 „Cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea formării profesionale de bază la locul de muncă, compartimentul pregătirea generală, 
cu angajaţii subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției”, întregul efectiv al sectoarelor de 
poliţie din IP selectate pentru pilotare (Anenii Noi, Cahul, Comrat, Sângerei, Buiucani) a fost 
instruit  inițial la tematica „Activitatea Poliției Comunitare în Republica Moldova”. Prin Programul 
autorităţii poliţieneşti suedeze pentru suportul reformei Poliției din Moldova au fost instruiţi 85 

                                                           
58 Procuratura Generală, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Inspectoratul Naţional de Probaţiune. 
59 „La Strada”, Institutul de Politici Publice, Centrul de Drept al Femeilor. 
60 UNDP Moldova, SOROS Moldova. 
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de angajaţi: din cadrul IP Anenii Noi – 20, IP Buiucani – 10, IP Cahul – 20, IP Comrat – 17, IP 
Sângerei – 18. Astfel, din efectivul sectoarelor de poliţie selectate pentru pilotarea activității 
polițienești comunitare şi din cei care îi supervizează (103 angajați) au fost instruite 83%. 

Asociația Promo-LEX recomandă instituțiilor implementatoare extinderea instruirilor pentru ofițerii 
de sector din toate subdiviziunile, evaluarea periodică a capacităților de comunicare ale ofițerilor de 
sector și a impactului instruirilor realizate. 
 
4.1.5. Dezvoltarea infrastructurii sediilor sectoarelor de poliţie şi a inspectoratelor de 

poliţie, conform standardelor în domeniu 

Indicator de performanță: Infrastructură modernizată conform modelului standard 

Termen de realizare: 2017–2020 

Deși în anul 2016 a fost efectuată evaluarea stării tehnice și a regimului juridic al sectoarelor de 
poliție, fiind aprobat și costul necesităților de infrastructură și echipament pentru dotarea a cinci 
sectoare de poliție din regiuni diferite, potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP, 
„elaborarea și aprobarea standardelor unice privind arhitectura sediilor sectoarelor de poliție și 
necesarul de dotare pentru asigurarea condițiilor optime de activitate nu a fost posibil de realizat, 
reieșind din faptul lipsei viziunii unice”.  
Totuși, în anul 2018 a fost aprobată Concepția privind cerințele tehnice de funcționare a sectorului 
de poliţie (Ordinul IGP nr. 286 din 22.06.2018).  
Menționăm că toate acțiunile efectuate în anii 2017–2018 pentru dezvoltarea infrastructurii 
sediilor sectoarelor de poliție și ale inspectoratelor de poliție de către instituțiile implementatoare 
sunt indicate la subacțiunea nr. 1.6.1. Îmbunătățirea infrastructurii şi capacităților logistice ale 
Poliției în vederea realizării atribuțiilor stabilite prin lege. În acest sens, este de neînțeles 
includerea în cadrul unor obiective diferite din Planul de acțiuni a două activități similare 
cu același termen de realizare.  

4.1.6. Elaborarea Concepţiei de prevenire a criminalităţii 

Indicator de performanță: Concepţie elaborată şi aprobată 

Termen de realizare: 2017 

Concepția Prevenire a Criminalității a fost aprobată prin Ordinul șefului IGP nr. 530 din 
29.12.2017.  
Concepția stabilește instrumentele și metodele de prevenire şi de combatere a criminalității, 
asigurând apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, a intereselor publice, a securității 
naționale, dar şi înlăturarea consecințelor unor activități ilegale. 

Astfel, Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea nr. 4.1.6 a fost realizată și recomandă 
implementarea concepției și evaluarea periodică a gradului de realizare a acesteia. 

4.1.7. Organizarea activității de prevenire în conformitate cu riscurile şi tendinţele 
criminalității 

Indicatori de performanță: Măsuri de prevenire desfășurate; Rapoarte de analiză a riscului elaborate 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12 august 2019 la solicitarea de informații înaintată de 
Asociația Promo-LEX, în perioada 2017–2018 au fost întocmite 90 de rapoarte de analiză a 
criminalității. 

Atât în 2017, cât și în 2018 s-au desfășurat campanii și activități de informare și sensibilizare a 
populației, majoritatea  fiind desfășurate în parteneriat cu organizațiile nonguvernamentale. 
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Scopul campaniei                    2017                     2018 

Securitatea on-line și 

siguranța informației 

1.  Ziua Siguranței pe Internet 
2. „În spaţiul virtual pericolele sunt 
destul de reale” 

1.  „Nu-ți posta viața, trăiește-o  
2.  „Violență din click în click  
3.  „Say No”, prevenire a abuzului 
sexual al copiilor în spațiul on-line 

Prevenirea violenței în 

familie 

 

1. „Protejează familia de violență” 
2.  Flash-mob „One Billion Rising 
Moldova” 

1.  „Protejează familia de violență  
2.  Acțiuni de prevenire terțiară 
dedicată agresorilor familiali 
„Școala tăticilor nonviolenți 

Prevenirea traficului de 

ființe umane 

1. „Invizibili printre noi” 
 

1.  „Invizibili printre noi” 
2.  Acțiunea cu genericul 
„Împreună spunem nu traficului 
de ființe umane” 

Siguranța și protecția 

copiilor – prevenirea 

delincvenței juvenile, 

reducerea nivelului de 

victimizare 

1.  „Patrula de informare în acţiune 
2.  „Adolescență fără devianță”  
3. „Tinerii ambasadori provoacă 
noua generație” 

1.  „Copil școlarizat – copil protejat  
2.  „Împreună pentru prevenirea 
delincvenței juvenile” 

Promovarea politicii 

antitutun 

1.  „La început e fum, la final e scrum. 
Să respirăm sănătos pentru un viitor 
frumos!”  

 

Siguranța în trafic 

 

1. „Tu alegi cum ajungi acasă!” 
2. „Fii altfel – prudent și responsabil”  
3.  „Reduceți viteza – fiecare viață 
contează”  
4. „Siguranța copilului tău depinde de 
tine” 
5. „INP oferă cadouri copiilor din 
familii social vulnerabile”  
6.  „Știi să eviți pericolele străzii?”  
7. „În siguranță la școală, în siguranță 
acasă” 
8.  ,,Nu te lăsa condus de alcool, cineva 
drag te așteaptă acasă”  
9.  ,,Angajații Inspectoratului 
Național de Patrulare au surprins 
doamnele în trafic urându-le sincere 
felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie” 

1.  „Siguranţa în trafic, de la mic la 
mare 
2.  „Știi să eviți pericolele străzii?” 
3.  „Hai la drum, dar nu oricum” 
4.  „Fii altfel – prudent și 
responsabil!”  
5.  Proiectul „Bunicii grijulii” 
 
Acțiuni speciale precum:  
6. „Viteza”  
6.  „Nopți Albe”  
7.  „Combaterea cazurilor de 
transportare ilicită a călătorilor”  
8. ,,Pietonul”  
9. ,,Semaforul”  
10. ,,Umbriș” 
11. „Autobuz”  
12. „Pasaj feroviar” 

Prevenirea jafurilor și 

tâlhăriilor 

– 1.  „Siguranța ta contează!” 

Reducerea consumului 

de droguri și 

diminuarea riscurilor 

HIV 

1.  Flash-mob „Să învingem SIDA 
împreună!”  
2.  Flash-mob „Lumina comemorării” 

1.  „Nedetectabil–netransmisibil 
2.  „Spune nu drogurilor!” 

Supravegherea 

circulaţiei armelor cu 

destinaţie civilă – 

prevenirea incidentelor 

cu folosirea și aplicarea 

armelor de foc 

– 1.  „Acum este momentul, predă 
armamentul!” 
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Îmbunătățirea 

dialogului cu cetățenii, 

poliția comunitară, 

creșterea 

responsabilității civice 

1.  „Poliția în stradă” – mai aproape 
de cetățeni 
2.  „Din culisele Poliției” 
3. Valorifică-ți potențialul, alătură-te 
Poliției!”  
4. ,,Împreună pentru siguranța ta” 
5. Programul „Supraveghere de 
Vecinătate”  

1.  „Din culisele Poliției” 
2.  Programul „Supraveghere de 
Vecinătate”  

Altele 1.  „Nu contează ce prezic astrele, 
Contează ce zice Legea!”  
2.  „Poliția dăruiește un zâmbet 
pentru copii”   
3.  Flash-mob „Nu-ți abandona 
viitorul!”  
4.  Flash-mob „Dragostea merge 
mână-n mână cu respectul și 
încrederea” 
5.  Flash-mob „Familii fără hotare” 

1.  Campania „Adolescenţă în 
siguranţă”   
2.  Campania de caritate ,,Caravana 
de Paști”  
3.  Activitatea ,,Adevărul rostit 
despre criminalitatea organizată”  
4.  Conceptul „Aleea siguranței” 
 

 
Totodată,  în 2017 și-a început activitatea Serviciul de patrulare pe biciclete, care urma a fi prezent 
în special în zonele pietonale, de agrement și odihnă din Chișinău. În 2018 în proces de 
implementare se afla pilotarea proiectului privind patrularea pe biciclete în cadrul IP Cahul și IP 
Bălți. Suplimentar, în 2018 a avut loc transmiterea oficială a Centrului mobil de prevenire și 
informare pentru Direcţia de Poliţie a UTA Găgăuzia, iar în or. Rezina a fost inaugurat cel de-al 
doilea „Orășel al siguranței rutiere pentru copii”. 

În tabelul de mai jos este indicat numărul activităților de informare și sensibilizare, al pliantelor 
distribuite, numărul beneficiarilor și numărul raziilor polițienești desfășurate în anul 2018: 
 

Tabelul nr. 5. Numărul activităților de informare și sensibilizare 
 

Scopul activităților 

desfășurate 

Activități de 

informare și 

sensibilizare 

Numărul 

beneficiarilor 

Numărul 

pliantelor 

distribuite 

Numărul 

raziilor 

polițienești 

Siguranța și protecția 

copiilor – prevenirea 

delincvenței juvenile, 

reducerea nivelului de 

victimizare 

9 670 427 004 284 298 3 279 

Violența în familie 4 905 66 008 53 605 - 

Supravegherea 

circulaţiei armelor cu 

destinaţie civilă – 

prevenirea incidentelor 

cu folosirea și aplicarea 

armelor de foc 

3 528 46 365 41 901 - 

Prevenirea consumului 

de alcool și diminuarea 

consecințelor acestuia 

3 805 41 756 30 803 3 878 

Promovarea politicii 

antitutun 

2 881 34 690 23 213 - 
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Reducerea consumului 

de droguri și diminuarea 

riscurilor HIV 

1 791 22 613 19 371 - 

Prevenirea criminalității 

patrimoniale 

- - - 6 944 

Siguranța comunității la 

general 

- - - 7 794 

 

Potrivit datelor din Tabelul nr. 5 și în conformitate cu activitatea de prevenire a criminalității 
conform riscurilor și tendinței criminalității, putem concluziona că cel mai mare risc al 
criminalității în anul 2018 a fost delincvența juvenilă, fiind necesară asigurarea securității și 
protecției copiilor. 

Asociația Promo-LEX apreciază indicatorii de performanță ai subacțiunii respective drept generali și 
nemăsurabili, motiv pentru care evaluarea obiectivă a gradului de realizare a acesteia devine 
imposibilă. Totodată, Asociația Promo-LEX recomandă instituțiilor implementatoare dezvoltarea 
planurilor anuale de prevenire a criminalității conform riscurilor și tendințelor criminalității, 
desfășurarea campaniilor de lungă durată, independente de cele organizate împreună sau la 
inițiativa societății civile, și evaluarea obiectivă a rezultatelor activităților de prevenire desfășurate. 

 

4.2. Dezvoltarea Conceptului de activitate poliţienească bazată pe informaţii 
(Intelligence-led policing) şi extinderea acestuia pe întreg teritoriul republicii. 

4.2.1. Elaborarea Conceptului de activitate poliţienească bazată pe informaţii prin 
utilizarea expertizei internaţionale în domeniu; 

Indicator de performanță: Concept elaborat şi aprobat 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

La 14.06.2017 a fost aprobat Ordinul IGP nr. 258 „Cu privire la aprobarea Conceptului de 
activitate poliţienească bazată pe informaţii Intelligence-led policing”, potrivit căruia șefii 
subdiviziunilor IGP vor asigura studierea și respectarea de către efectivul subordonat a 
prevederilor ordinului, iar Centrul de analiză a informației al INI va asigura instruirea și 
evaluarea sistematică a angajaților subdiviziunilor competente ale IGP. Conceptul Intelligence-led 
policing (ILP) reprezintă un cadru decizional pentru manageri, bazat pe cunoașterea operativă 
(intelligence-led) a criminalității și criminalilor, a capacităților instituționale, dar și pe înțelegerea 
societății. Acest cadru decizional presupune adoptarea unor sisteme și metode de lucru specifice 
care să faciliteze fundamentarea deciziilor (strategice, tactice, operaționale) la diferite nivele 
instituționale (local, regional, național). 

Ulterior, prin Ordinul IGP nr. 324 din 27 iulie 2017, a fost aprobat Planul de acțiuni privind 
implementarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe ILP. 

Pornind de la cele menționate supra, Asociația Promo-LEX apreciază ca fiind realizată 
subacțiunea nr. 4.2.1 și recomandă implementarea eficientă a acestui concept și respectiv a 
Planului de acțiuni aprobat în acest sens. 
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4.2.2. Participarea la implementarea proiectelor twinning (înfrățire instituţională) privind 
implementarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații 

Indicatori de performanță: Proiecte elaborate şi implementate 

Termen de realizare: 2017–2019 

Potrivit rapoartelor de progres privind implementarea SDP, la această activitate s-a raportat 
doar în anul 2016 („Delegația UE urmează să anunțe concurs pentru achiziții și twinning”). 

În acest sens, Asociația Promo-LEX atrage atenția că activitatea are drept termen-limită de 
realizare anul 2019 și că există probabilitatea nerealizării acestei subacțiuni. În acest sens, 
recomandăm instituțiilor implementatoare să raporteze activitățile efectuate în fiecare an din 
perioada stabilită pentru realizare, iar în cazul lipsei acțiunilor întreprinse pe această 
dimensiune până la sfârșitul anului 2019, recomandăm examinarea posibilității de a extinde 
termenul de implementare a acțiunii. 
 
4.2.3. Reorganizarea structurilor de analiză a informației 

Indicatori de performanță: Centrul de Analiză a Informației reorganizat ca unitate centrală în 
subordinea Inspectoratului General al Poliției; Structuri regionale create şi operaționalizate 

Termen de realizare: 2017 

Potrivit rapoartelor de progres privind implementarea SDP, acțiunea în cauză urmează a fi 
realizată odată cu aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și a efectivului-limită al acestuia, în noul 
proiect de structură fiind prevăzută crearea unei subdiviziuni specializate de analiză a 
informațiilor ce va avea competența de sinteză a datelor în domeniul investigării infracțiunilor, 
securității publice etc. Totodată, în contextul regionalizării, urmează a fi create și structuri 
regionale de analiză a riscurilor.   

În acest sens, Asociația Promo-LEX apreciază subacțiunea nr. 4.2.3 drept nerealizată și 
reiterează recomandarea privind reluarea activității de consultare publică a proiectului 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și efectivul-limită al acestuia și 
aprobarea lui în termen proxim. 
 
4.2.4. Consolidarea capacităţilor de analiză a riscurilor 

Indicator de performanță: Structură specializată creată şi operaționalizată 

Termen de realizare: 2017–2018. 

Luând în considerare faptul că entitatea de analiză a informației nu a fost reorganizată așa cum era 
planificat la subacțiunea 4.2.3, deci nici capacitățile ei nu pot fi consolidate, această activitate este 
tergiversată de neaprobarea Hotărârii de Guvern referitoare  la Regulamentul privind organizarea 
și funcționarea IGP și efectivul-limită al acestuia. 

Astfel, Asociația Promo-LEX apreciază subacțiunea nr. 4.2.4 ca nerealizată. 

4.2.5. Îmbunătăţirea capacităţilor de analiză operaţională şi tactică 

Indicatori de performanță: instruiri organizate şi desfăşurate; echipament specializat achiziţionat şi 
aplicații informaționale dedicate implementate; proceduri operaţionale standard instituite privind 
colectarea informațiilor 

Termen de realizare: 2019–2020 
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Potrivit Raportului pentru implementarea SDP, pentru dezvoltarea capacităților Centrului de 
Analiză a Informației și ale unităților de analiză din cadrul subdiviziunilor, în special teritoriale, ale 
Poliției, a fost achiziționată tehnică de calcul (23 de mijloace informatice și 71 de monitoare), un 
server de date, un echipament de stocare şi păstrare a datelor de tip System Storage și un 
echipament pentru interconectarea şi administrarea reţelelor informaţionale. 

De asemenea, prin Ordinul IGP nr. 265 din 08.06.2018, a fost aprobat Conceptul de semnalare a 
amenințărilor și vulnerabilităților la adresa ordinii publice și a siguranței comunitare „Harta 
amenințărilor”61. „Harta amenințărilor” are drept scop analiza și evaluarea amenințărilor la 
adresa ordinii publice și a siguranței comunitare, prin implicarea/participarea la acest proces a 
societății civile, iar rezultatul concret și scopul final al produselor analitice furnizate de sistem 
constă în prezența masivă a ofițerilor de poliție în zonele în care au fost semnalate amenințări. Din 
data lansării (22.08.2018) și până la finele anului 2018 au fost semnalate 775 de semnalări despre 
amenințări și vulnerabilități constatate de cetățeni. 

Asociația Promo-LEX apreciază faptul că s-a inițiat realizarea subacțiunii înainte de termenul 
stabilit în Planul de acțiuni și recomandă dezvoltarea „Hărții amenințărilor” și promovarea acesteia, 
astfel încât cetățenii Republicii Moldova să o poată utiliza în mod eficient, iar semnalările efectuate 
de către ei să corespundă așteptărilor lor și, respectiv, să crească siguranța comunitară. 
 
4.2.6. Crearea, operaționalizarea şi dezvoltarea Serviciului de comunicații şi tehnologia 

informațiilor al Inspectoratului General al Poliției 

Indicator de performanță: Subdiviziune creată şi operaționalizată 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

Prin Ordinul IGP nr. 122 din 26.04.2016, au fost operate modificări în statele de organizare ale IGP, 
iar în cadrul Serviciului de analiză și logistică al IGP a fost creat Serviciul de mentenanță (trei 
posturi) în scopul atribuirii competențelor pe segmentul IT. 

Asociația Promo-LEX atrage atenția că Serviciul de comunicații și tehnologia informațiilor trebuia 
creat și operaționalizat în cadrul IGP, și nu în cadrul Serviciului de Achiziții și Logistică al IGP. Mai 
ales că este incert aspectul privind competențele pe care le are Serviciul de mentenanță și măsura 
în care ele corespund competențelor unui serviciu de comunicații și tehnologie a informațiilor. Din 
acest motiv, Promo-LEX nu poate aprecia gradul de realizare a subacțiunii în cauză. 

În plus, deoarece Regulamentul privind organizarea și funcționarea IGP și efectivul-limită al 
acestuia încă urmează a fi aprobat și, respectiv, anumite structuri ar putea fi reorganizate, 
recomandăm examinarea posibilității de a crea Serviciul de comunicații și tehnologia informațiilor în 
cadrul IGP, așa cum este prevăzut de subacțiunea 4.2.6.  

4.2.7. Crearea subdiviziunii specializate a Inspectoratului General al Poliției de asigurare a 
securităţii sistemelor informaţionale gestionate de către Poliţie şi protecţia datelor 
cu caracter personal 

Indicator de performanță: Subdiviziune creată şi operaţională 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

Prin Ordinul MAI nr. 349 din 30.12.2015, în cadrul Direcţiei inspectare efectiv s-a creat Serviciul 
protecţia datelor cu caracter personal (SPDCP), iar prin Ordinul MAI nr. 50 din 22.02.2016 s-a 
ajustat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei inspectare efectiv la 
modificările statelor de personal (introducerea atribuţiilor, drepturilor serviciului). Totuși, 

                                                           
61 https://bit.ly/2KxlPo1  

https://bit.ly/2KxlPo1
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potrivit informației furnizate de către IGP, Serviciul protecţia datelor cu caracter personal nu are 
în atribuțiile sale și securizarea sistemelor informaționale gestionate de Poliție. 
Serviciul a fost completat integral către 26 aprilie 2016. La 23 februarie 2016 a fost emis Ordinul 
IGP nr. 47 „Cu privire la aprobarea politicii de securitate în cadrul IGP”. 

Luând în considerare cele evidențiate supra, Asociația Promo-LEX apreciază subacțiunea drept 
realizată parțial, deoarece subdiviziunea creată nu are în atribuțiile sale și asigurarea securității 
sistemelor informaționale gestionate de Poliție. Totodată, recomandăm la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și a efectivului-limită al acestuia să se 
examineze posibilitatea de creare a unei subdiviziuni care ar include atât funcția de asigurare a 
securității sistemelor informaționale gestionate de Poliție, cât și protecția datelor cu caracter 
personal. 

4.2.8. Achiziționarea de echipament şi tehnică specială 

Indicatori de performanță: Echipament şi tehnică specială achiziționată 

Termen de realizare: 2017–2019 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, informația prezentată în cadrul acestei 
subacțiuni este similară informației prezentate în 2017 la pct. 1.4.8. Consolidarea capacităților de 
intervenţie prin dotarea cu echipament şi tehnică specială a subdiviziunilor Poliției responsabile 
de menținerea şi asigurarea ordinii publice. 

În acest sens, recomandăm instituțiilor implementatoare a SDP să includă doar informația privind 
achiziționarea echipamentului și a tehnicii speciale care vine să realizeze acțiunea principală – 
dezvoltarea Conceptului de activitate poliţienească bazată pe informaţii (Intelligence-led policing) 
şi extinderea acestuia pe întregul teritoriu al republicii. 

Totodată, în anul 2018 a fost achiziționat un server de date, un echipament de stocare şi păstrare a 
datelor de tip System Storage și un echipament pentru interconectarea şi administrarea reţelelor 
informaţionale. Serverul achiziționat este dedicat rulării aplicației informatice de colectare, 
sistematizare și analiză a informațiilor obținute în cadrul activităților polițienești. 
 
4.2.9. Realizarea reţelei de comunicaţii voce-date a Poliției 

Indicator de performanță: Reţea creată şi operaţionalizată 

Termen de realizare: 2019–2020 

Potrivit rapoartelor pentru implementarea SDP, în vederea realizării acestei subacțiuni, au fost 
întreprinse acțiuni premergătoare începând din 2017 și continuând în anul 2018. De asemenea, au 
fost achiziționate anumite bunuri:  

2017 2018 

- A fost instituit Comitetul de monitorizare în 
vederea implementării rețelei securizate de comunicații 
voce-date în cadrul IGP62.  
- A fost elaborat Planul de acțiuni privind 

implementarea unei rețele de voce și de comunicații de 
date securizate și a fost creat un comitet de monitorizare 
în cadrul IGP63.  
- A fost elaborat studiul de fezabilitate pentru 

determinarea locațiilor optime pentru instalarea stațiilor 
de bază în standard TETRA pentru acoperirea cu semnal 
radio a întregului teritoriu al Republicii Moldova.  

- A fost efectuat auditul site-urilor pentru toate cele 82 

de locații candidate pentru instalarea echipamentelor 

TETRA și microundă. 

- A fost efectuat auditul site-urilor care au creat intrările 

necesare pentru formularele de nominalizare la nivel de 

site. 

- Au fost evaluate sistemele existente ale IGPF și 

verificată starea tehnică a acestuia cu documentul de 

raportare prezentat. 

                                                           
62 Instituit prin Ordinul IGP nr. 402 din 09.10.2019. Vezi: https://bit.ly/2KEVS61  
63 Aprobat prin Ordinul MAI nr. 401 din 29.12.2017. Vezi:  https://bit.ly/2KJnMOl  

https://bit.ly/2KEVS61
https://bit.ly/2KJnMOl


69 

 

- Au fost stabilite tipurile și cantitățile de echipamente 
de comunicații necesare pentru implementarea 
proiectului.  
- A fost stabilit numărul și tipul de terminale radio 

necesare pentru dotarea patrulelor și echipelor de 
intervenție din cadrul Poliției.  
- A fost semnat contractul de achiziție a 

echipamentelor de comunicații de proiectare, instalare şi 
interconectare pentru realizarea reţelei de 
radiocomunicaţii în standard TETRA la cheie,  cu 
producătorul MOTOROLA. Valoarea contractului este de 6 
929 226,91 euro fără TVA. 

- A fost realizat designul detaliat al sistemului și a fost 

revizuit în mod detaliat  Studiul de fezabilitate. 

- A fost elaborat designul detaliat al amplasamentului în 

locațiile nominalizate pentru instalarea stațiilor de bază 

și a legăturilor de radioreleu. 

- Au fost realizate expertizele tehnice a 24 de locații 

candidate pentru anul 2018. 

- Au fost semnate contracte de colocare cu operatori 

naționali de telecomunicații pentru instalarea 

echipamentelor TETRA. 

-  A fost desemnat Serviciul tehnologii informaționale al 

MAI drept instituție responsabilă pentru 

implementarea Sistemului de radiocomunicații în 

standard TETRA. 

- Au fost desfășurate cursuri de instruire pentru 

personalul de administrare a rețelei. 

- Au fost obținute autorizațiile necesare pentru 

instalațiile de stații de bază și legăturile de radioreleu. 

- A fost încheiat Planul de frecvență pentru toate cele 82 

de locații candidate. 

- A fost pregătită procedura de testare detaliată a testelor 
de acceptanță în fabrică a echipamentelor de 
infrastructură.  
- Au fost testate echipamentele de infrastructură la 
fabrică în Berlin SIC – septembrie 2018.  
- A fost pus în funcțiune noul sistem. 
- A fost efectuată migrarea bazelor de date, a utilizatorilor 
și a celor 36 de stații de bază în noul sistem.  

ACHIZIȚII: 

- Au fost procurate 45 de terminale radio 
pentru BPDS „Fulger”. Terminalele radio au 
fost programate și introduse în sistemul de 
radiocomunicații TETRA.  

- Au fost livrate 190 de terminale radio 
portabile în standard TETRA și 103 terminale 
radio mobile în standard TETRA pentru 
necesitățile Poliției. 

- Au fost livrate toate echipamentele preconizate pentru 

anul 2018, plus echipamentul preconizat pentru anul 

2019 conform Acordului adițional la Contractul nr. 

273AP din 06.12.2017. 

 

Potrivit Raportului de progres privind realizarea în 201864 a Planului de acțiuni al MAI privind 
implementarea rețelei de comuncații în standard TETRA, trei activități planificate pentru realizare 
după semestrul al doilea al anului 2018 au fost îndeplinite înainte de termen. 

Următoarea schemă prezintă gradul de realizare a Planului de acțiuni potrivit Raportului de 
progres. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Raportul de progres privind implementarea rețelei de comunicații în standard TETRA în cadrul MAI conform Planului 
de acțiuni al MAI privind implementarea rețelei de comunicații în standard TETRA, aprobat prin Ordinul MAI nr. 401 din 
29.12.2018. Vezi: https://bit.ly/33uHgP9 

https://bit.ly/33uHgP9
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Graficul nr. 11. Gradul de realizare în anul 2018  
a Planului de acțiuni pentru implementarea rețelei de comunicare 

8

3
7

5

Gradul de realizare în anul 2018 a Planului de acțiuni pentru 
implementarea rețelei de comunicare în standard TETRA
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Asociația Promo-LEX apreciază pozitiv inițierea realizării subacțiunii nr. 4.2.8 înainte de termenul 
prevăzut de planul de activitate pentru implementarea SDP. 

4.2.10. Dezvoltarea sistemului informatic integrat al Poliției 

Indicator de performanță:  Sistem dezvoltat 

Termen de realizare: 2017–2020 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, în anul 2017 Serviciul tehnologii 
informaționale al MAI a elaborat documentația de proiect și deviz pentru proiectarea rețelei LAN a 
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, fiind necesară identificarea resurselor financiare pentru 
construcția acestor rețele. 

Prin Ordinul MAI nr. 248 din 24.07.2018 „Cu privire la transmiterea bunurilor materiale”, Serviciul 
tehnologii informaționale al MAI a transmis la balanța IGP 44 de proiecte tehnice de reconstrucție 
a rețelei locale de calculatoare (LAN) în unitățile teritoriale ale Poliției, cu o valoare de 2 698 
378,55 lei.  În anul 2018 s-a reușit implementarea a două din cele 44 de proiecte de execuție a 
rețelei LAN recepționate, la IP Criuleni și IP Telenești. 

În concluzie, pentru ca până la finele anului 2020 să fie implementată această acțiune, Asociația 
Promo-LEX subliniază că în perioada 2019–2020 urmează să fie implementate câte 22 de proiecte de 
execuție a rețelei LAN în fiecare an. 

4.3. Consolidarea capacităților de patrulare, reacționare şi intervenție ale Poliției la 
apelurile cetățenilor 

4.3.1. Reorganizarea Inspectoratului Naţional de Patrulare prin desconcentrarea 
structurilor de patrulare 

Indicator de performanță: Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției  
reorganizat 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 – semestrul I 2017 

Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, pe parcursul anilor 2016–2018 au fost 
realizate activități în vederea elaborării unei viziuni de concept privind reorganizarea INP. Astfel:  
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- prin Dispoziţia IGP nr. 34/3-443 din 11.12.2017, a fost instituit grupul de lucru pentru 
elaborarea structurii Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP. Proiectul 
structurii Inspectoratului Naţional de Securitate Publică prevede comasarea INP și DGSP;  

- în 2018 a fost elaborată Viziunea privind desconcentrarea activităților de ordine și securitate 
publică la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și constituirea, în cadrul 
Inspectoratului General al Poliției, a Inspectoratului Național de Securitate Publică, ordinea 
logică de realizare a acțiunilor fiind următoarea: 

1) constituirea INSP în cadrul IGP, prin fuziunea INP cu DGSP; 
2) desconcentrarea activităților de ordine și securitate publică prin punerea la dispoziția 

subdiviziunilor teritoriale ale Poliției a competențelor și efectivelor necesare gestionării 
situației la nivel local. 

Totodată, reorganizarea INP este tergiversată de neaprobarea proiectului Hotărârii de Guvern cu 
privire la organizarea și funcționarea IGP. Astfel, Asociația Promo-LEX apreciază această 
subacțiune drept nerealizată și reiterează recomandarea de reluare a activității de promovare a 
proiectului Hotărârii de Guvern menționate și, respectiv, aprobarea acesteia în termen proxim.   

4.3.2. Dezvoltarea sistemului de management integrat al apelurilor de urgenţă din 
competenţa Poliției 

Indicatori de performanță: concept de intervenţie elaborat şi aprobat; sisteme informaţionale 
dedicate operaţionale; 15 minute – timpul mediu de intervenţie a Poliției 

Termen de realizare: 2017–2018 

La 24.11.2017, prin Ordinul MAI nr. 351, s-au aprobat Conceptul privind funcționarea Sistemului 
integrat de gestionare a apelurilor de urgență (SIGAU) parvenite la Poliție și Planul de acțiuni 
privind implementarea acestuia65. 

În anul 2018, în vederea implementării acțiunii respective, au fost realizate următoarele activități: 
-  a fost realizată migrarea datelor necesare din Sistemul informațional de 

management al situațiilor de urgență al MAI (SMISU) în Sistemul informațional 
automatizat 112 (SNU 112), fiind asigurată instalarea stațiilor de lucru pentru 
Dispeceratele regionale, inclusiv pentru utilizarea SMISU și SIA 112;  

- au fost constituite Dispeceratele „Centru” și „Chișinău” pentru gestionarea forțelor 
polițienești de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor din regiunea centrală a 
țării (ca soluție temporară constituit în cadrul DP mun. Chișinău). Pentru 
operaționalizarea acestora, prin Ordinul IGP nr. 278 din 18.06.2018, a fost aprobat 
Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea dispeceratului din cadrul 
subdiviziunii teritoriale a Poliției și fișele postului-tip pentru angajații acestuia. Începând 
cu 1 iulie, dispecerii regionali operează doar în SIA 11266, apelurile de urgență 901, 902 și 
903 fiind direcționate către numărul unic 112;  

- cu scopul de a se optimiza localizarea, a fost inițiată procedura de obținere a serviciilor GPS 
de la un singur prestator de serviciu, fiind achiziționate 700 de GPS trackere (400 – în 2017, 
300 – în 2018), dintre care 400 au fost deja instalate. Pe baza acestor tehnologii, în cadrul 
intervențiilor de urgență, dispecerii vor putea identifica unităților de transport poziționate 
cel mai aproape de locul incidentului, iar în consecință se va diminua timpul de reacție;  

- la nivelul IGP a fost creat un grup de lucru responsabil de evaluarea rolului grupei 
operative de urmărire penală din cadrul subdiviziunilor teritoriale și înaintarea noilor 
propuneri de operare;  

- prin Ordinul IGP nr. 232 din 07.05.2018, a fost aprobată Instrucțiunea cu privire la 
reacția primară la apelurile de urgență, fiind stabilite principii unice. Instrucțiunea 

                                                           
65  Conceptul privind funcționarea Sistemului integrat de gestionare a apelurilor de urgență și Planul de acțiuni pentru 
implementarea acestuia. https://bit.ly/2OTLcps  
66 La 29 martie 2018 a fost lansat Serviciul Național Unic 112, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 647 din 10.07.2018 a 
fost aprobat Regulamentul de interacțiune între SNUAU 112 și serviciile specializate de urgență.  

https://bit.ly/2OTLcps
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descrie modul de preluare și înregistrare a apelurilor de urgență în dispeceratele / 
serviciile de gardă ale Poliției, precum și alocarea resurselor pentru soluționarea acestora 
conform competențelor materiale și teritoriale. Totodată, Instrucțiunea stabilește un 
număr minim de două echipe de patrulă și reacționare operative care urmau a fi constituite 
la inspectoratele de poliție și cinci pentru sectoarele mun. Chișinău și Bălți; 

- pentru asigurarea unei coordonări eficiente a forțelor polițienești implicate în diferite 
misiuni polițienești, a fost elaborată documentația de proiect și devizul pentru 
reconstrucția sediului destinată Centrului de Coordonare Misiuni al IGP; 

- pentru a asigura implementarea unor aplicații dedicate activităților de patrulare și 
reacționare operativă, se realizează elaborarea modulului „Legitimări”,  pentru 
asigurarea evidenței persoanelor și transportului auto stopat de polițiști pentru 
identificare, fiind definitivată arhitectura aplicației și fiind realizate acțiuni preparatorii 
pentru pilotare în cadrul INP.  

Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP67 și Raportului privind activitatea 
Poliției în anul 201868, conform datelor SIA „112”, timpul mediu de intervenție în 2018 (iunie–
decembrie) /media de reacționare la apelurile cetățenilor a constituit 25 de minute.  

Potrivit Raportului privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Conceptului 
privind funcționarea Sistemului integrat de gestionare a apelurilor de urgență parvenite de la 
poliție în anul 2018, timpul de reacție la apelurile de urgență s-a redus de la 42 de minute la 
nivel național la 33 de minute. 

Potrivit Raportului privind implementarea Programului de activitate al Guvernului pentru anii 
2016–201869, prezentat la 13.12.2018, timpul de reacționare la apelurile cetățenilor în Sistemul 
informațional automatizat 112 a fost redus de la 20–25 de minute la 13–18 minute pentru mun. 
Chișinău, iar pentru restul țării – de la 42 la 23 de minute. 

Totodată, potrivit răspunsului IGP la o solicitare de informații, nr. P-II/143 din 12.08.2019, în 
perioada 2015–2017 sistemul de colectare a datelor privind timpii de intervenție s-a dovedit a fi 
ineficient, deoarece datele erau completate manual de către personalul serviciilor de gardă, 
subliniindu-se că erau puternic denaturate. Timpul mediu raportat în această perioadă era între  
13 și 15 minute, însă potrivit verificărilor efectuate și evaluării situației reale, era de cca 42 de 
minute. După implementarea SIA 112, a fost înregistrată o dinamică constantă în scădere, de la 
42–43 de minute pentru anul 2018 (lunile iulie–decembrie) la 31–34 de minute în iulie 2019. 

Luând în considerare cele menționate supra, Asociația Promo-LEX atrage atenția instituțiilor 
implementatoare asupra timpului mediu de reacție la apelurile cetățenilor reflectat în diferite 
rapoarte și recomandă utilizarea acelorași date pentru aceleași perioade. 

Dat fiind faptul că această acțiune a avut un termen de realizare până în anul 2018, concluzionăm că 
indicatorul de performanță privind timpul mediu de intervenție nu a fost atins. Pornind de la faptul 
că activitatea are mai mulți indicatori de performanță, unul dintre care a fost atins, concluzionăm că 
subacțiunea nr. 4.3.2 a fost realizată parțial. Totodată, menționăm că, potrivit Matricei de 
politici, indicatorul privind reducerea timpului mediu de intervenție trebuie atins în anul 2020. În 
acest sens, recomandăm instituțiilor implementatoare continuarea eforturilor în vederea 
micșorării timpului mediu de intervenție la apelurile de urgență ale cetățenilor. 

 

                                                           
67 Raport de progres privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției în 
anul 2018, p. 31. Vezi:  https://bit.ly/2TG18ul  
68 Raport privind activitatea Poliției în anul 2018, p. 12. https://bit.ly/2KId6iM  
69 Raport privind implementarea Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2016–2018, p. 70. 
https://bit.ly/2Z5lxKi  

https://bit.ly/2TG18ul
https://bit.ly/2KId6iM
https://bit.ly/2Z5lxKi
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4.3.3. Îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare ale personalului implicat în 
managementul integrat al apelurilor de urgenţă 

Indicatori de performanță:  Instruiri organizate şi desfăşurate 

Termen de realizare: 2017–2020 

Structurile de specialitate ale IGP au organizat în perioada 11–27 iulie 2017 seminare de 
instruire cu întregul personal al serviciilor de gardă ale subdiviziunilor IGP, implicat în procesul 
de reacționare la apelurile de urgență, în total 316 angajați. 

Totodată, a fost efectuată instruirea a 42 de angajați din cadrul dispeceratelor regionale cu referire 
la utilizarea aplicației Sistemul informațional de management al situațiilor de urgență al MAI. 
După ce a fost realizată migrarea datelor necesare din Sistemul informațional de management al 
situațiilor de urgență al MAI (SMISU) în Sistemul informațional automatizat 112, în 2018 au fost 
realizate instruiri pentru 44 de polițiști privind gestionarea Sistemului Informatic Apeluri 112.  

Totodată, potrivit răspunsului IGP la o solicitare de informații, nr. P-II/143 din 12.08.2019, privind 
constatarea modului de comunicare a ofițerilor /inspectorilor operativi de serviciu din cadrul 
dispeceratelor și serviciilor de gardă ale subdiviziunilor subordonate IGP, în timpul preluării 
sesizărilor de la cetățeni, în perioada 26 mai–1 iunie 2016, au fost efectuate apeluri de control. Ca 
rezultat, au fost constatate unele abateri și inițiate anchete de serviciu. 

În acest sens, Asociația Promo-LEX recomandă repetarea periodică a acestui tip de exercițiu, în 
vederea evaluării reale a evoluției capacităților de comunicare ale personalului implicat în preluarea 
apelurilor de urgență și a impactului instruirilor desfășurate. 
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Obiectivul 5: Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, 

discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției 

 

Obiectivul 5 a fost elaborat cu scopul promovării, asigurării transparenței în activitate și a 
integrității profesionale a Poliției. Conține două acțiuni și opt subacțiuni. Doar trei subacțiuni din opt 
sunt proiectate pentru perioada 2016–2018. Dintre acestea, Asociația Promo-LEX califică una ca 
fiind realizată, iar două – parțial realizate. 

 
5.1. Promovarea şi implementarea principiului toleranță zero față de corupție în 

activitatea Poliției 
5.1.1. Identificarea domeniilor şi locurilor de muncă vulnerabile în cadrul Poliției din 

perspectiva comiterii infracțiunilor de corupție şi elaborarea de proceduri 
operaționale în vederea reglementării acestor activități 

Indicatori de performanță: Raport de evaluare elaborat; Proceduri operaționale elaborate şi 
aprobate 

Termen de realizare: 2017 

La 13.07.2016 a fost emis Ordinul IGP nr. 217 „Cu privire la instituirea Grupului de evaluare a 
riscurilor de corupție în cadrul IGP al MAI”. La 13 iulie 2016 a fost elaborat şi aprobat „Planul de 
desfășurare a procesului de evaluare a riscurilor de corupţie”. După evaluarea și analiza riscurilor 
de corupție în domeniul de activitate al Inspectoratului Național de Patrulare (INP), în comun cu 
Centrul Național Anticorupție, a fost elaborat Raportul privind rezultatele evaluării riscurilor 
de corupţie în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare70. 

Prin Ordinul IGP nr. 366, la 11 septembrie 2017 s-a aprobat Planul de integritate al INP al IGP 
pentru semestrul al II-lea al anului 2017 – semestrul I al anului 201871, fiind elaborate și 
rapoartele de monitorizare a implementării planului72. 

Potrivit Raportului de monitorizare privind implementarea planului de integritate, s-a constatat că 
din numărul total de acțiuni au fost executate integral 44 de acțiuni (73%); realizate parțial 
cinci (8%) şi nerealizate 11 (18%), evidențiind că este oportun ca INP, în comun cu IGP, să 
promoveze şi să continue activitățile inițiate pentru realizarea măsurilor restante, pentru 
promovarea şi asigurarea integrității profesionale printre angajați, inclusiv a obiectivelor de 
dezvoltare a Poliției planificate în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 587 din 12.05.2016. 

Prin dispoziția șefului IGP nr. 34/165 din 24.05.2017 „Cu privire la demararea procesului de 
evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Direcției generale urmărire penală a IGP al MAI”, a 
fost instituit Grupul de evaluare a riscurilor de corupție. Respectiv, ca urmare a Raportului privind 
rezultatele evaluării riscurilor de corupție desfășurată în Direcţia generală urmărire penală 
(DGUP) și organele de urmărire penală teritoriale73, prin Ordinul IGP nr. 371 din 17.08.2018, a fost 
aprobat Planul de integritate al Direcţiei generale urmărire penală a IGP pentru semestrul al II-lea 
al anului 2018 – semestrul I al anului 2019. 

                                                           
70 Raportul privind rezultatele evaluării riscurilor de corupție desfășurat în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, 
subdiviziune specializată din subordinea IGP. Vezi:  https://bit.ly/2YYGXZq  
71 Planul de integritate al INP al IGP pentru semestrul al II-lea al anului 2017–semestrul I al anului 2018. Vezi: 
https://bit.ly/2KIPhYe  
72 Rapoarte de monitorizare privind implementarea planului de integritate al INP al IGP pentru semestrul al II-lea 2017 – 
semestrul I 2018. Vezi: https://bit.ly/31BfUFg. Activitățile din semestrul I, 2018. Vezi: https://bit.ly/2YNa5HL  
73 Raport privind rezultatele evaluării riscurilor de corupție desfășurat în Direcția generală urmărire penală și organele 
de urmărire penală, subdiviziune specializată din subordinea IGP. Vezi: https://bit.ly/2Z289KZ  

https://bit.ly/2YYGXZq
https://bit.ly/2KIPhYe
https://bit.ly/31BfUFg
https://bit.ly/2YNa5HL
https://bit.ly/2Z289KZ


75 

 

De asemenea, în anul 2018 a început procesul de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul 
următoarelor subdiviziuni ale IGP: Direcția resurse umane, Serviciul achiziții și logistică, 
Inspectoratul național de investigații. 

În anul 2017 au fost elaborate proiectele procedurilor standard de operare privind declararea 
conflictului de interese și denunțarea influențelor necorespunzătoare, iar în anul 2018 aceste 
proceduri standard de operare au fost aprobate. 

Menționăm că art, 3132 Cod Contravențional, prevede sancțiuni corespunzătoare în cazul 
nedeclarării sau nesoluționării conflictului de interese. Totuși, pentru a stimula denunțarea 
influențelor necorespunzătoare, considerăm necesar ca omisiunea îndeplinirii obligațiiei pozitive de 
denunțare să fie însoțită de sancțiuni corespunzătoare, similar  în cazul nedeclarării conflictului de 
interese. 

Totodată, angajații Secției Anticorupție a IGP au supus chestionării 718 angajați ai Poliției din 12 
subdiviziuni ale IGP, pentru un sondaj de opinie care a evaluat percepția corupției în domeniile de 
activitate ale Poliției. Potrivit constatărilor efectuate în Raportul de cercetare privind interpretarea 
rezultatelor chestionarului anonim de evaluare a percepției corupției, toate nivelurile de funcții 
din cadrul Poliției– atât cele de conducere, cât și cele de execuție – sunt supuse riscului de corupție, 
însă o vulnerabilitate mai accentuată se atribuie funcțiilor de conducere. Cele mai răspândite 
manifestări sunt coruperea pasivă și traficul de influență, generate de nivelul insuficient al 
salarizării. De subliniat că 92% dintre respondenți au afirmat că factorul ce generează 
corupția este nivelul salarizării, 7% - solicitări/ indicația șefilor, 6% neinstruirea 
corespunzătoare a angajaților, 5, 5%- lipsa de răspundere, 3%- exemplul oferit de colegi. 

Astfel, în vederea realizării eficiente a obiectivului „implementarea principiului toleranță zero față de 
corupție”, considerăm că acțiunile ulterioare ale IGP trebuie să fie în concordanță cu rezultatul 
atestat prin intermediul chestionarelor anonime. 

În același timp, principalul motiv al neimplicării respondenților în denunțarea manifestărilor de 
corupție este neafectarea în mod direct (36%), drept motive secundare fiind invocate frica privind 
faptul că cei despre care se face sesizarea vor afla (25%) și neîncrederea că vor fi întreprinse 
măsurile necesare (25%). 

De evidențiat faptul că, așa cum se constată în același raport, domeniile de activitate din cadrul 
Poliției supuse riscului de corupție, potrivit respondenților chestionarului, sunt: urmărirea 
penală – 48%, constatarea contravențiilor – 44%, investigarea infracțiunilor – 37%, autorizarea 
permiselor portarmă – 19%. 

Luând în considerare cele expuse supra, Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune 
drept realizată parțial, deoarece domeniile și locurile de muncă vulnerabile au fost identificate 
doar în cadrul a două subdiviziuni ale Poliției (INP și DGUP), celelalte fiind preconizate a fi 
evaluate mai târziu. 
 

5.1.2. Intensificarea campaniilor de prevenire a comportamentului corupţional al 
poliţiştilor, îndeosebi în domeniile vulnerabile 

Indicatori de performanță:  Campanii de prevenire realizate 

Termen de realizare: 2017–2020 

În anul 2017 au fost organizate 81 de ședințe în cadrul subdiviziunilor Poliției privind neadmiterea 
implicării în acte de corupție sau cu caracter coruptibil, fiind desfășurate trei instruiri pe 
segmentul de integritate şi anticorupție. Suplimentar, au fost mediatizate două comunicate de 
presă cu privire la prevenirea comportamentului corupt al polițiștilor, îndeosebi în domeniile 
vulnerabile, și au fost plasate pe pagina web a Poliție. 
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Conform Dispoziției MAI elaborate de către Serviciul protecție internă și anticorupție nr. 4/29 din 
15.11.2018, în perioada 03.12.2018–09.12.2018, Secția prevenire a SPIA al MAI, în comun cu INP al 
IGP, a desfășurat Campania de sensibilizare a opiniei publice față de fenomenul corupției în 
MAI. Pentru eficientizarea activităților de prevenire a corupției, pentru creșterea gradului de 
conștientizare a angajaților Poliției şi a cetățenilor referitor la riscurile implicării în fapte de 
corupție, a fost realizat un spot video anticorupție cu mesajul Nu tolerăm corupția! Fiți integri!74, 
care a fost publicat la 17.07.2018 pe pagina de Facebook a șefului IGP şi a Poliției, iar ulterior a fost 
preluat de mass-media. Totodată, la 10 ianuarie 2019 a fost lansată Campania de informare și 
sensibilizare „NU acceptăm corupția în Poliție!”. 
 

Graficul nr. 12. Numărul cauzelor penale pornite pe acte de corupție și cele conexe corupției cu 
implicarea angajaților Poliției, potrivit datelor statistice furnizate de IGP 

 
 
Potrivit răspunsului IGP nr. P-II/143 din 12.08.2019 la solicitarea de informații din partea 
Asociației Promo-LEX, se constată că, din 2016 până în 2017 inclusiv, dinamica comiterii 
infracțiunilor de corupție și a actelor conexe actelor de corupție de către angajații IGP a avut o 
creștere semnificativă, însă în anul 2018, datorită intensificării acțiunilor de prevenire a actelor de 
corupție, s-a constatat o descreștere a numărului de infracțiuni de corupție și al celor conexe 
actelor de corupție. 

Asociația Promo-LEX menționează că, în conformitate cu formularea activității, campaniile de 
prevenire a comportamentului infracțional trebuie să fie intensificate, îndeosebi în domeniile 
vulnerabile. În acest sens, așteptările vizează și o creștere a numărului și a frecvenței campaniilor de 
prevenire a comportamentului corupt al polițiștilor, și o creștere a numărului persoanelor informate. 
 

5.1.3. Dezvoltarea sistemului electronic de constatare şi evidență a contravențiilor 
rutiere în vederea diminuării intervenției factorului uman în această activitate 

Indicatori de performanță: Cadru normativ ajustat, Sistem electronic dezvoltat 

Termen de realizare: 2018–2020 

Automatizarea procesului de depistare şi constatare a încălcărilor din domeniul traficului rutier 
comise de conducătorii de vehicule, acumularea probelor pentru soluționarea cauzei şi tragerea 
la răspundere contravențională sau penală, colectarea informației privind situația rutieră în 
zonele de supraveghere în regim de timp real este scopul Sistemului automatizat de 
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supraveghere a circulației rutiere, care a fost instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 965 din 
17.11.2014. Prin această Hotărâre de Guvern a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi 
funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”.  

Astfel, potrivit pct. 49 din Conceptul „Controlul traficului”, proba înregistrată cu unităţi fixe sau 
mobile de supraveghere, cu mijloace tehnice portabile de uz departamental, cu mijloace tehnice 
certificate sau cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic se transmite automatizat 
în Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea MAI, unde este verificată şi validată de 
către operator şi exportată în regim automatizat în Sistemul de evidenţă a cauzelor 
contravenționale şi a persoanelor care le-au săvârșit, contur al Sistemului informaţional 
automatizat „Registrul informației criminalistice şi criminologice” (SIA RICC), parte componentă 
a Sistemului informațional integrat al organelor de drept. 

În anul 2017, Curtea de Conturi a efectuat auditul privind evaluarea conformității 
managementului sistemelor de supraveghere a traficului rutier, având drept scop, inclusiv, 
stabilirea problemelor majore aferente, precum și a gradului de asigurare a securității 
informaționale a sistemului. Prin Hotărârea nr. 12 din 05.04.2017, Curtea de Conturi a aprobat 
raportul și a formulat 78 de recomandări și 53 de cerințe75, concluzionând că SASCR este 
afectat de multiple nereguli și abateri de la prevederile cadrului normativ, la origine fiind lipsa unei 
viziuni clare cu privire la modul de implementare a Sistemului și de respectare a intereselor 
legitime ale cetățenilor, atât la posesorul (MAI), cât și deținătorul (STI al MAI) acestuia, precum și o 
administrare defectuoasă generatoare de cheltuieli ineficiente. 

În scopul ajustării cadrului normativ, STI a elaborat un nou proiect de modificare a 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a 
circulației rutiere „Controlul traficului”, prin care au fost puse în aplicare și recomandările Curții 
de Conturi (Hotărârea nr. 12 din 05.04.2017). Prin Hotărârea Guvernului nr. 497 din 25.05.2018 
au fost aprobate modificări și completări la anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 965 din 
17.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului 
automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” și modificarea Concepției 
Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”. 

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1264 din 19.12.2018, au mai fost operate modificări la 
Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17.11.2018, care nu a respectat principiul transparenței 
decizionale, proiectul Hotărârii de Guvern fiind publicat pentru consultări publice la 
18.12.201876, iar la 19.12.2018 a fost aprobat în ședința de guvern. Menționăm că prin această 
Hotărâre de Guvern au fost acordate aceleași drepturi atât partenerului privat, cât și partenerului 
public, inclusiv de a avea acces la informațiile din Sistem. În acest sens, Curtea de Conturi, în 
raportul de audit, a menționat următoarele: „Semnarea contractelor cu operatorii economici s-a 
efectuat fără a ține cont că aceștia nu pot deține calitatea de participanți la SASCR, deoarece nu 
sunt abilitați conform legislației în vigoare cu atribuții în domeniul monitorizării și asigurării 
securității circulației rutiere și nu sunt în drept să execute sarcini de interes public sau care 
rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică”. 

De asemenea, în anul 2018 a fost elaborat proiectul Ordinului MAI „Cu privire la aprobarea 
instrucțiunii privind modul de înregistrare și evidență a contravențiilor”, prin același ordin fiind 
abrogat Ordinul MAI anterior (nr. 347 din 01.11.2010) „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind 
modul de înregistrare și evidență a contravențiilor, a persoanelor care le-au săvârșit și a rezultatelor 
examinării”. Pct. 15 din Instrucțiunea privind modul de înregistrare și evidență a contravențiilor  
stipulează că, în cazul contravențiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al 
mijloacelor tehnice omologate și verificate metrologic, încheierea/emiterea documentelor și 
actelor procesuale prevăzute la pct. 8, subpct. 2) – 6) are loc în formă de document electronic, pe 

                                                           
75 Raportul auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”, aprobat prin Hotărârea nr. 12 din 
05.04.2017. https://bit.ly/2NfaQma  
76 https://bit.ly/2YTmytw  
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care se aplică semnătura electronică digitală a agentului constatator, în conformitate cu 
prevederile legislației, cu ulterioara reproducere pe suport de hârtie. 

Luând în considerare cele menționate și concluziile raportului de audit privind implementarea 
Conceptului controlul traficului rutier prin încheierea parteneriatelor publice–private în perioada 
2014–2016, recomandăm instituțiilor implementatoare să supună unor consultări publice largi 
procesul de atribuire a parteneriatului public–privat și, după caz, efectuarea unei analize ex-ante a 
procesului de monitorizare a traficului rutier prin intermediul Sistemului Controlul traficului rutier.  
 

5.1.4. Reorganizarea sistemului de efectuare a achizițiilor publice în cadrul Poliției şi 
pregătirea personalului în acest scop 

Indicatori de performanță: normativ ajustat, Sistem de achiziții regionalizat, Proceduri operaționale 
elaborate şi aprobate, Personal instruit 

Termen de realizare: 2017–2020 

În anul 2017, angajații diferitor servicii  au participat la mai multe sesiuni de instruire pe 
dimensiunea achizițiilor publice, organizate de Agenția Achiziții Publice și de reprezentanți ai 
societății civile. Totodată, prin Hotărârea de Guvern nr. 705 din 11.07.2018, a fost aprobat 
Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” 
(MTender). În acest sens, Guvernul a aprobat Regulamentul privind acreditarea platformelor 
electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al 
achizițiilor publice” (MTender) (Hotărârea de Guvern nr. 985 din 10.10.2018), precum și 
Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de 
Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). 

Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP, Inspectoratul General al Poliției s-a 
aliniat politicilor naționale în domeniu și, din toamna anului 2018, realizează procedurile de 
achiziții doar prin intermediul sistemului „MTender”, care este integrat cu alte sisteme 
informaționale de stat. 

Deși reorganizarea sistemului de efectuare a achizițiilor publice în cadrul Poliției este considerată o 
acțiune desuetă, în legătură cu aprobarea Sistemului informațional automatizat MTender, 
recomandăm Inspectoratului General de Poliție să aprobe proceduri operaționale standard și să 
continue instruirea personalului implicat în procesul de achiziții, or, achizițiile sunt desfășurate 
inclusiv de subdiviziunile teritoriale ale Poliției. De asemenea, atragem atenția că subdiviziunile 
teritoriale ale Poliției nu dispun de pagină web, ceea ce face imposibilă respectarea prevederilor pct. 
18 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, aprobat 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1419 din 28 decembrie 2016, și anume publicarea planului provizoriu 
/anual de achiziții. 

5.2. Îmbunătățirea cooperării între agențiile şi structurile de combatere a corupției 
la nivel intra şi interinstituțional 

5.2.1. Consolidarea capacităților Serviciului protecție internă şi anticorupție al 
Ministerului Afacerilor Interne prin crearea structurilor responsabile pentru 
subdiviziunile subordonate Ministerului, pe segmentul combaterii corupției 

Indicatori de performanță: Structuri constituite 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

În anul 2016 era preconizată lichidarea și reorganizarea structurilor de securitate internă ale 
subdiviziunilor subordonate MAI odată cu consolidarea capacităților structurii centrale de 
protecție și anticorupție, adică odată cu intrarea în vigoare a proiectului legii privind funcționarul 
public cu statut special din MAI. Totuși, deși Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcționarul 
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public cu statut special din cadrul MAI a intrat în vigoare la 25.05.2017, modificările preconizate se 
pare că nu au avut loc. 

Totodată, potrivit rapoartelor anuale de activitate ale Serviciului protecție internă și anticorupție 
al MAI (SPIA) pentru anii 2017 și 2018, s-a constatat și necesitatea atribuirii competențelor 
materiale de exercitare a urmăririi penale în instrumentarea cazurilor de corupție săvârșite de 
angajații MAI77 și reorganizarea SPIA, prin crearea Inspectoratului protecție internă și 
anticorupție78. 

Deși proiectul de hotărâre de guvern privind reorganizarea SPIA a fost publicat pentru consultări 
publice încă la 5 ianuarie 201879, se pare că până în prezent acesta nu a ajuns pe ordinea de zi a 
guvernului pentru a fi aprobat. 

La sfârșitul anului 2017, prin Ordinul MAI nr. 403, s-a creat Secția anticorupție la nivelul Poliției, 
cu patru posturi (șef, trei funcții de execuție), ulterior fiind ajustat și Regulamentul privind 
organizarea și funcționarea Direcției inspectare efectiv, prin stabilirea competențelor structurii 
în cauză.  

La 30.05.2018 a fost aprobată fișa postului-tip pentru toate categoriile de personal din această 
entitate, cu indicarea criteriilor de selecție a candidaților.  La 29.06.2018, prin ordinul IGP, a fost 
numit șeful Secției anticorupție, ulterior, la 06.07.2018, a fost suplinită prima funcție de ofițer 
principal de investigații. 

Menționăm că atât acțiunea, cât și indicatorul de performanță face referință la constituirea 
structurilor responsabile pe segmentul combaterii corupției, fără a se limita la structura anticorupție 
doar la nivelul Poliției, motiv din care apreciem subacțiunea nr. 5.2.1 drept realizată parțial. 
 

5.2.2. Stabilirea atribuțiilor privind constatarea şi cercetarea abaterilor disciplinare 
pentru personalul polițienesc al Ministerului Afacerilor Interne şi al 
Inspectoratului General al Poliției 

Indicator de performanță: Cadru de reglementare elaborat şi aprobat 

Termen de realizare: Semestrul II 2016 

De observat că atât gradul de realizare a acestei subacțiuni, cât și măsurile luate în vederea 
realizării ei, nu au fost incluse în niciun raport de progres pentru implementarea SDP în perioada 
2016–2018. 

Totuși, prin Hotărârea de Guvern nr. 409 din 07.06.2017, a fost aprobat Statutul disciplinar al 
funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, care reglementează totalitatea regulilor de 
conduită ce alcătuiesc disciplina de serviciu. De asemenea, capitolul al VII-lea al statutului conține 
prevederi privind desfășurarea anchetei de serviciu, abaterile, sancțiunile disciplinare și termenele 
acestora.  

Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX apreciază subacțiunea nr. 5.2.2 
drept realizată. 
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78 https://bit.ly/2OX8BWP  
79 https://bit.ly/2HdEd4d  

https://bit.ly/2z3YB3z
https://bit.ly/2OX8BWP
https://bit.ly/2HdEd4d


80 

 

5.2.3. Realizarea, în comun cu Serviciul protecție internă şi anticorupție al Ministerului 
Afacerilor Interne şi Centrul Național Anticorupție, a unor programe de instruire 
pentru efectivul polițienesc în domeniul prevenirii corupției 

Indicatori de performanță:  Activități de instruire realizate 

Termen de realizare: 2017–2020 

Pe parcursul anului 2017, în domeniul anticorupție, angajații Secției prevenire a SPIA al MAI au 
organizat 34 de instruiri, la care au participat 2 554 de angajați ai autorităților administrative şi ai 
instituțiilor din subordinea MAI. În perioada 11.09.2018–11.10.2018 au fost instruiţi 2 840 de 
angajați din cadrul inspectoratelor de poliție în domeniul anticorupție, la temele Prevenirea și 
combaterea corupției, Etica și integritatea polițistului.  

Totodată, în domeniul anticorupție au fost pregătiți şi doi formatori din cadrul Inspectoratului 
Național de Patrulare. Pe parcursul anului 2018, SPIA a organizat 29 de instruiri, cu participarea a 
1 125 de angajați ai IGP. 

Este salutară organizarea și participarea la diferite instruiri și ateliere de lucru care au drept scop 
prevenirea corupției, totuși considerăm că instruirile trebuie să aibă un caracter continuu și nu unul 
ocazional sau de scurtă durată. Astfel, recomandăm instituțiilor implementatoare dezvoltarea unor 
programe de instruire pentru efectivul polițienesc, în urma cărora să fie evaluate și capacitățile 
personalului instruit pe segmentul prevenirii corupției. 

Menționăm că Matricea de Politici are în calitate de indicator de performanță pentru anul 2019 
instruirea inițială și continuă privind etica și măsurile de anticorupție realizată de CIPAL pentru un 
număr minim de 250 de participanți.  

 
5.2.4. Instituirea şi dezvoltarea sistemului de verificare a plângerilor îndreptate 

împotriva personalului Poliției privind actele de discriminare şi rele tratamente 
în activitatea Poliției 

Indicatori de performanță: Sesiuni de instruire organizate; Proceduri operaționale standard 
elaborate şi aprobate 

Termen de realizare: 2017–2020 

Pe parcursul anului 2017, direcția de profil a IGP a inițiat procesul de elaborare a procedurii 
standard de operare cu privire la realizarea anchetelor de serviciu la nivelul Poliției, iar în anul 
2018, prin Ordinul IGP nr. 407, procedura standard de operare „Inițierea și desfășurarea 
anchetelor de serviciu” a fost aprobată.  

Evidențiem că procedura respectivă vizează orice tip de plângeri, nu doar pe cele privind actele de 
discriminare și rele tratamente. Totuși, potrivit pct. 26 din procedura respectivă, în cazul în care 
ancheta de serviciu este inițiată pentru abateri disciplinare privind actele de corupție, conexe 
corupției, fapte de comportament corupt, acte de tortură, tratament inuman sau degradant, 
precum și pentru alte abateri susceptibile să pericliteze siguranța MAI, a autorităților 
administrative şi a instituțiilor din subordinea MAI, acestea urmează a fi adresate în termen de 24 
de ore, conform competenței, Serviciului protecție internă şi anticorupție al MAI, cu informarea 
obligatorie a conducerii Direcției inspectare efectiv. Astfel, procedura operațională dezvoltată nu 
se referă doar la actele de discriminare și rele tratamente. 

Totodată, în anul 2018 au fost organizate următoarele sesiuni de instruire:  

- trei instruiri cu tematica „Consolidarea capacităților Poliției în vederea reducerii relelor 
tratamente, abuzului și discriminării persoanelor aflate în custodia Poliției”, fiind instruite 75 de 
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persoane care activează în izolatoarele de detenție preventivă și în serviciile de escortă din 
regiunile de nord, centru și sud;  

- două instruiri în domeniul eticii și integrității funcționarului public, la care au fost instruiți 50 de 
angajați ai Poliției;  

- patru instruiri cu tematica „Activitatea de urmărire penală”, cu participarea a 104 angajați;  
- trei instruiri cu participarea a 73 de angajați în domeniul protecției juridice a drepturilor 

omului/minorităților naționale şi combaterii fenomenului discriminării;  
- instruire de tip pregătire de formatori în domeniul combaterii infracțiunilor motivate de ură, în 

cadrul căreia au fost pregătite 18 persoane implicate în asigurarea pregătirii inițiale și continue a 
ofițerilor de poliție din cadrul MAI, CIPAL, IGP și al Academiei de Poliție. 

Luând în considerare cele menționate supra, Asociația Promo-LEX atrage atenția că, potrivit 
Planului de activitate pentru implementarea SDP, la subacțiunea nr. 5.2.4 Ministerul Afacerilor 
Interne este subiectul responsabil de implementarea activității și deci trebuie să dezvolte procedura 
operațională standard de verificare a plângerilor împotriva personalului Poliției privind actele de 
discriminare și rele tratamente. 
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CONCLUZII GENERALE 

Din totalul activităților planificate până în anul 2018 inclusiv, trebuiau să fie realizate 45 de 
subacțiuni (54%). Asociația Promo-LEX a calificat gradul de realizare după cum urmează: 

- 13 subacțiuni – realizate (29%); 
- 13 subacțiuni – realizate parțial (29%); 
- 15 subacțiuni – nerealizate (33%), patru dintre ele fiind considerate de către 

instituțiile implementatoare drept desuete, inoportune sau s-a renunțat în mod oficial la 
realizarea acestora; 

- 4 subacțiuni (9%) sunt formulate într-o manieră generalizatoare, cu indicatori care nu 
sunt măsurabili. Cu referire la acestea, Asociația Promo-LEX nu și-a putut expune 
opinia asupra gradului de realizare. 

Totodată, evidențiem că alte două subacțiuni (4.1.1 și 4.1.2) au fost implementate înainte de 
expirarea termenului. 

Graficul nr. 13. Gradul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de 
Dezvoltare a Poliției 2016–2020  
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Asociația Promo-LEX concluzionează că cel puțin cinci subacțiuni sunt nerealizate pentru că se 
tergiversează aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și a efectivului-
limită al acestuia, ceea ce are ca efect tergiversarea implementării activităților asumate, inclusiv 
prin Strategia de Dezvoltare a Poliției, prin Acordul de finanțare pentru reforma Poliției, prin 
Acordul de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană. 

Cele mai multe subacțiuni realizate țin de aprobarea cadrului legal, normativ sau de 
reglementare, iar cele mai multe subacțiuni nerealizate se referă la reorganizarea 
instituțională. 
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RECOMANDĂRI 

 
1. Reluarea activității de consultare publică a proiectului Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea IGP și aprobarea acestuia în termen proxim. 
 

2. Reexaminarea necesității și oportunității extinderii competențelor Poliției în domeniul 
investigării infracțiunilor de spălare a banilor. 

 

3. Întreprinderea acțiunilor necesare pentru consolidarea capacităților Poliției de a participa la 
misiunile internaționale şi operațiunile Uniunii Europene de gestionare a situațiilor de criză. 

 

4. Reexaminarea necesității și oportunității promovării modificărilor la cadrul legal privind 
activitatea specială de investigații, în vederea adaptării acestuia la standardele comunitare. 

 

5. Evitarea raportării aceleiași informații în cadrul diferitor activități. 
 

6. Adaptarea sau ajustarea conform noilor necesități sau evoluții a Planului de acțiuni pentru 
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției. 

 

7. La dezvoltarea planurilor de implementare a politicilor sectoriale, includerea doar a  acțiunilor 
și activităților realizabile în termenul preconizat cu rezultate scontate, indicatori măsurabili și 
termene de executare concrete. 
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LISTA DE ABREVIERI 

 

ADM – arme de distrugere în masă 
AFP – Asociația Femeilor din Poliție 
APC – activitatea polițienească comunitară 
BPDS ,,Fulger” – Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” 
BMA – Biroul Migrație și Azil 
CCPI – Centrul cooperare polițienească internațională 
CIPAL – Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii 
CNA – Centrul Național Anticorupție  
CPP – Codul de procedură penală 
CpPT – Consiliul pentru Prevenirea Torturii 
CTCEJ – Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare 
DGSP– Direcția generală securitate publică 
DGUP – Direcția generală urmărire penală 
DRIAE – Direcția Relații Internaționale și Asistență Externă 
DRU- Direcția Resurse Umane 
DTC – Departamentul Trupelor de Carabinieri 
HG – Hotărâre de Guvern 
IDOM – Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 
IDP – izolator de detenție provizorie 
IGC – Inspectoratul General de Carabinieri 
IGP – Inspectoratul General al Poliției 
ILP – Intelligence-led policing 
INP – Inspectoratul Național de Patrulare 
INSP – Inspectoratul Național de Securitate Publică 
IP – Inspectorat Poliție 
LAN – rețea locală de calculatoare 
MA – Ministerul Apărării 
MAI – Ministerul Afacerilor Interne 
MNPT – Mecanismul Național de Prevenire a Torturii 
PDS – Programul de dezvoltare strategică a Poliției 
SDP – Strategia de dezvoltare a Poliției 
SASCR – Sistem automatizat de supraveghere a circulației rutiere 
SIA RICC – Sistemul informațional automatizat „Registrul informației criminalistice şi 
criminologice” 
SIA RSA – Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” 
SIGAU – Sistemul integrat de gestionare a apelurilor de urgență 
SMISU – Sistemul informațional de management al situațiilor de urgență 
SP – sector de poliție 
SPCSB – Serviciul și Combaterea Spălării Banilor 
SPDCP – Serviciul protecția datelor cu caracter personal 
SPIA – Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI 
STI – Serviciul tehnologii informaționale 

 


