
REZUMAT 
A.4.1 - Implementarea conceptului de activitate polițienească comunitară, prin îmbunătățirea accesului fizic și 

informațional la servicii de calitate și egale ale Poliție în întreaga țară. 
 

ANUL CRITERIUL DE 
PERFORMANȚĂ MIJLOACE DE VERIFICARE REALIZĂRI MOTIV DE 

NEREALIZARE 
2017 O notă de concept privind activitatea 

polițienească comunitară este dezvoltat în 
consultare cu societatea civilă, iar un plan 
de acțiuni implementarea activității 
polițienești comunitare este aprobat și 
publicat de către Guvernul Republicii 
Moldova. 

Evidența consultărilor cu organizațiile 
societății civile (ONG-uri), înainte de 
finalizarea Notei de Concept și a Planului 
de Acțiuni. 

Proiectul „Concepției și a Planului de 
acțiuni pe anii 2018-2020 privind 
activitatea polițieneasca comunitara” a fost 
consultat cu partenerii din societatea civilă 
prin e-mail (scrisoare nr.P-III/53 din 
20.07.2017) și în cadrul ședinței publice 
din 14.09.2017 (Dispoziția IGP nr.P-
III/108 din 12.09.2017). 
Proiectul a fost supus procedurii de 
consultare publică prin transparență 
decizională (scrisoare nr.P-III/141 din 
13.10.2017). 

 

  Notă de concept aprobată privind 
activitatea polițienească comunitară 
elaborată de IGP și publicată pe pagina 
web a IGP, după consultarea cu ONG-urile 
din RM 

Concepției și a Planului de acțiuni pe anii 
2018-2020 privind activitatea polițieneasca 
comunitara, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.100/2018 
 
Concepției și a Planului de acțiuni pe anii 
2018-2020 privind activitatea polițieneasca 
comunitara publicate pe pagina web a 
Inspectoratului General al Poliției: 
https://politia.md/  
 
https://politia.md/sites/default/files/concep
tia_si_planul_de_actiuni_pentru_anul_201
8_-
_20120_privind_activitatea_politieneasca_
comunitara.pdf  
 
https://politia.md/sites/default/files/hg_100
_pol_comunitara_-_engl.pdf  

 



ANUL CRITERIUL DE 
PERFORMANȚĂ MIJLOACE DE VERIFICARE REALIZĂRI MOTIV DE 

NEREALIZARE 
2018 O fază pilot cu durata de cel puțin 6 luni,  

în 5 sectoare de poliție selectate (dintre 
care cel puțin două în afara capitalei) este 
implementată și evaluată. 

Un raportul consolidat transmis de MAI 
privind implementarea planului de acțiuni 
și care va include evidența progresului în 
termeni de realizări pe parcursul 
implementării anuale a planului de acțiuni. 

Raportul consolidat privind implementarea 
în anul 2018 a prevederilor Planului de 
acțiuni pe anii 2018-2020 privind 
activitatea polițienească comunitară, 
întocmit, aprobat și transmis 
https://politia.md/sites/default/files/raport_
de_progres_pentru_anul_2018_implement
are_apc_hg_100-2018.pdf  
 
https://politia.md/sites/default/files/raport_
de_progres_pentru_anul_2018_implement
are_apc_hg_100-2018_eng.pdf  

 

  Raportul de evaluare a fazei pilot aprobat 
de MAI 

Metodologiei de pilotare a activității 
polițienești comunitare a fost 
aprobată prin ordinul IGP nr.337 din 
27.07.2018 „Cu privire la pilotarea 
activității polițienești comunitare” 
 
Raportul nr.262 din 27.12.2018, privind 
evaluarea pilotării activității 
polițienești comunitare, aprobat de MAI 

 

2019 Un minim de 200 de ofițeri de poliție 
instruiți în domeniul activității polițienești 
comunitare și o campanie de promovare 
publică pentru publicul larg se desfășoară 
în toate cele 42 de inspectorate de poliție. 

Un raport consolidat transmis de MAI 
privind implementarea planului de acțiuni 
și care va include (i) evidența progresului 
în termeni de realizări pe parcursul 
implementării anuale a planului de acțiuni,  

Raportul consolidat privind implementarea 
în anul 2018 a prevederilor Planului de 
acțiuni pe anii 2018-2020 privind 
activitatea polițienească comunitară, 
întocmit, aprobat și transmis 
https://politia.md/sites/default/files/raport_
de_progres_politia_comunitara_2019_ro.p
df  
 
https://politia.md/sites/default/files/en_rap
ort_de_progres_politia_comunitara_2019.
pdf 

 

  și informație calitativă și cantitativă 
privind (ii) instruirea furnizată și  

Curriculum în domeniul activității 
polițienești comunitare a fost aprobat 
prin ordinul șefului IGP nr.289 din 
17.08.2019 „Cu privire la aprobarea 
curriculumului în domeniul „Activitatea 

 



ANUL CRITERIUL DE 
PERFORMANȚĂ MIJLOACE DE VERIFICARE REALIZĂRI MOTIV DE 

NEREALIZARE 
polițienească comunitară”” 
 
Au fost instruiți în domeniul activității 
polițienești comunitare: 
1) Academia MAI „Ștefan cel 
Mare” - 29 polițiști. 
2) în cadrul Proiectului Poliției 
suedeze:  
- 8 formatori naționali; 
- 99 de manageri din Inspectoratele de 
poliție; 
- 93 polițiști din sectoarele de poliție. 
3) de formatorii naționali Conform 
curriculumului „Activitatea polițienească 
comunitară” - 240 polițiști din cadrul 
sectoarelor de poliție. 

  (iii) campanie publice de promovare a 
poliției comunitare. 

Concepția campaniei de informare pentru 
publicul larg „Activitatea polițienească 
comunitară” și Calendarul campaniei, 
aprobate prin ordinul șefului IGP nr.326 
din 06 septembrie 2019 
 
Toate cele 42 de subdiviziuni teritoriale ale 
Poliției au desfășurat acțiunile Campaniei 
de informare pentru publicul larg 
„Activitatea polițienească comunitară”, în 
cadrul cărora au fost vizate: 
- 754 localități,  
- 342 evenimente de vizionare a filmului 
documentar despre activitatea 
polițienească comunitară, cu participarea a 
12237 cetățeni, 
- 933 de întruniri cu cetățenii la care au 
participat 22491 cetățeni,  
- 174 evenimente „La o cafea cu un 
Polițist” cu tematica activitatea 
polițienească comunitară, cu participarea a 
4612 cetățeni, 

 



ANUL CRITERIUL DE 
PERFORMANȚĂ MIJLOACE DE VERIFICARE REALIZĂRI MOTIV DE 

NEREALIZARE 
- 27 de emisiuni publice, 
- 129 de comunicate în rețele de 
socializare. 
- 6199 de pliante distribuite cetățenilor 
pliante, 
- 3 spoturi video realizate. 

2020 Implementarea conceptului de activitate 
polițienească comunitară și formare 
continuă în domeniul activității polițienești 
comunitare (un minim de 200 de ofițeri de 
poliție pregătiți adițional). 

Un raportul consolidat transmis de MAI 
privind implementarea planului de acțiuni 
și care va include (i) evidența progresului 
în termeni de realizări pe parcursul 
implementării a planului de acțiuni, 
începând cu anul 2017 și va furniza 
evidență pe 

Raport consolidat cu retrospectiva anilor 
2017-2020 elaborat și transmis. 

 

  (ii) îmbunătățirea infrastructurii în cel 
puțin 90 sectoare de poliție și  

56 sectoare de poliție cu infrastructura 
îmbunătățită 

La 34 sectoare de poliție nu 
a fost îmbunătățită 
infrastructura din motivul 
planificării insuficiente a 
resurselor financiare și 
pandemiei COVID-19 

  (iii) instruirile furnizate. Au fost instruiți în domeniul activității 
polițienești comunitare: 
1) Academia MAI „Ștefan cel 
Mare” - 48 polițiști. 
2) în cadrul Proiectului Poliției 
suedeze:  
- 10 formatori naționali. 
3) Pe platforma Centrului integrat de 
pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL) 
în cadrul Programului de instruire la 
subiectul „Concepția de activitate 
polițienească comunitară și implementarea 
acesteia în RM” - 373 polițiști. 

 

 


