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CAPITOLUL I
Riscuri și amenințări la adresa ordinii publice
Pentru Republica Moldova sunt semnificative ameninţările privind criminalitatea
organizată atât din perspectiva opţiunii europene a ţării, a relaţiilor cu statele Uniunii
Europene, cooperării poliţienești, cât și a caracterului transnaţional al criminalităţii.
1. Ameninţările determinate sunt următoarele:
- Tendințele de constituire în grup a infractorilor;
- contrafacerea mărfurilor și produselor din domeniul sanitar și farmaceutic;
- producţia şi traficul de droguri sintetice;
- criminalitatea informatică;
- migraţia ilegală;
- traficul de fiinţe umane;
- spălarea de bani;
- infracţiunile în domeniul mediului – traficul ilicit cu deşeuri metalice și toxice.
2. Riscurile de ordin extern și transfrontalier la adresa ordinii și securităţii
publice sunt următoarele:
1) extinderea ariei de acţiune a grupărilor internaţionale de crimă organizată și a
infracţionalităţii transfrontaliere pe fondul conflictului din Ucraina, al menţinerii sau
agravării stărilor regionale de confuzie și incertitudine;
2) folosirea teritoriului Republicii Moldova (inclusiv a zonei din stînga Nistrului)
pentru acţiuni de criminalitate organizată, transfrontalieră, migraţie ilegală, contrabandă,
spălare de bani, contrafacere de mărfuri, infracţiuni de mediu, producere și trafic de
droguri, de persoane, armament, materiale interzise, autovehicule, etc;
3) alimentarea grupărilor de crimă organizată și antistatale cu arme, materiale
explozibile şi interzise (radiologice, biologice, chimice) pe fundalul scăderii
eficacităţii regimului de control al armelor convenţionale în Europa și al încălcărilor
Tratatului privind comerţul cu armele convenţionale;
4) folosirea teritoriului Republicii Moldova ca zonă de tranzit spre Uniunea
Europeană de elemente teroriste pentru traficul cu armament și substanţe interzise;
5) favorizarea constituirii reţelelor de contrabandă şi trafic internaţionalizate din
motive de politică fiscală sau de diferenţe între Republica Moldova, Uniunea
Europeană şi ţările din regiune, cum este Ucraina, în ceea ce priveşte cotele accizelor
și taxelor la produse de larg consum, în special la alcool, ţigări şi produse din tutun;
6) atacuri cibernetice externe asupra autorităţilor cu atribuţii privind ordinea și
securitatea publică pentru destabilizarea și anihilarea sistemului de management
instituţional și al crizelor, a sistemelor, resurselor informaţionale vitale.
3. Riscurile interne la adresa ordinii și securităţii publice sunt următoarele:
1) continuarea acţiunilor concertate de alterare a ordinii și securităţii publice prin
provocarea de fapte antinaţionale, extremiste, separatiste, xenofobe (etnic, economic,
teritorial), care perpetuează divizarea populaţiei și adâncesc neîncrederea;
2) degenerarea în acţiuni violente, pe fundalul nemulţumirilor și evoluţiilor diverse,
a adunărilor publice, spontane sau organizate, cu caracter revendicativ, de protest sau a
altor forme de expresie ale cetăţenilor în spaţiul public;
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3) amplificarea propagandei antistatale, separatiste și etnice, desfăşurarea acţiunilor
specifice războiului psihologic în scopul subminării încrederii în instituţiile statului, a
generării de confuzie şi panică;
4) menţinerea conflictului transnistrean și a stării de tensiune politică, socială,
etnică, posibilitatea declanșării acţiunilor ostile în localităţile din stânga Nistrului, a
provocărilor în zona de securitate, care ar putea genera crize de ordine publică;
5) menţinerea calităţii reduse a serviciului public, protecţiei persoanei, siguranţei
societăţii și statului din cauza subfinanţării și a deficitului de resurse ale instituţiilor cu
atribuţii de ordine publică, fapt ce nu permite modernizarea și dezvoltarea acestora;
6) extinderea actelor de corupţie, aspecte ce pot constitui motivul declanșării de
proteste violente și acţiuni îndreptate împotriva ordinii de drept, îndeosebi în cazul
faptelor cu rezonanţă publică sporită;
7) creșterea criminalităţii comune în urma accentuării declinului economic și social,
a ratei şomajului, a reducerii gradului de ocupare a tinerilor, diminuării capacităţii
populaţiei de a-și asigura minima subzistenţă;
8) numărul constant al persoanelor dependente de alcool, substanțe stupefiante, care
recurg la comiterea faptelor culpabile pentru satisfacerea dorinței de consum, precum și
apariția ostilităților și conflictelor spontane între aceste persoane;
9) lipsa pârghiilor legale de influență și control, în atribuțiile Poliției, a
comportamentului persoanelor predispuse la comiterea infracțiunilor, a persoanelor
eliberate din locurile de detenție, precum și activitatea insuficientă a autorităților cu
competențe directe în domeniu;
10) servicii de asistență din partea hackerilor, facilitează comiterea infracțiunilor
fără urme, serviciile date fiind utilizate cât mai vast și de către alți infractori;
11) forme noi de abuz asupra minorilor, care nu prezintă caracterele tipului obișnuit
de infracțiuni: „pseudo-agenți ai companiilor de modelling”;
12) comercializarea drogurilor prin internet.

CAPITOLUL II
Fenomenul infracțional
1. Tendințe în evoluția fenomenului infracțional
Subdiviziunile Poliției în perioada de referință au înregistrat 29277 infracțiuni.
Fenomenul infracțional a înregistrat o descreștere cu 9,42%, comparativ cu
perioada analogică a anului precedent (32322). Din numărul total al cauzelor penale
pornite, au fost trimise procurorului 17135 (58,53%), iar 10718 (36,61%) au fost
trimise în judecată.
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Fenomenul infracţional pe teritoriul Republicii Moldova (RM) în continuare se
caracterizează prin forme de abateri penale ușoare și mai puțin grave, ponderea acestor
fapte pe fonul infracțional general fiind de 80%, prevalând cele contra patrimoniului și
în domeniul transporturilor.
Deosebit de
grave; 647 (2%)
Grave; 5011
(17%)

Excepțional de
grave; 183 (1%)
Ușoare; 6845
(23%)

Mai puțin grave;
16591 (57%)

În raza municipiului Chișinău se înregistrează circa 44,43% din totalul
criminalităţii la nivel național.
2018
2017
2016
2015
2014

Dinamica criminalității

2014
8,94

2015
-5,6

2016
6,24

2017
-16

2018
-9,42

Diminuarea fenomenului infracțional se datorează
implementării
managementului bazat pe sistem informațional modern, ce presupune analiza și
monitorizarea situației infracționale pentru a consolida și concentra eforturile și
resursele unde este necesar, precum și implementării unor elemente ale activității de
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poliție comunitară, cum ar fi proiectul „Supravegherea de vecinătate”, perfecționării
continue și dotării angajaților Poliției, pe domeniile prioritare ale acesteia, dar și
implementării procedurilor standard de operare.
Timp de 4 ani toate categoriile de infracțiuni nu au cunoscut devieri
semnificative, rămânând în general la același nivel, însă în perioada 12 luni 2018 se
constată creștere a infracțiunilor excepțional de grave cu 17,31%, iar infracțiunile
deosebit de grave au diminuat cu 3,72%, infracțiunile grave cu 4,9%, infracțiunile mai
puțin grave cu 8,58%, cele ușoare cu 15,3%.
2014
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2017

2018
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În ceea ce privește principalele genuri de infracțiuni, cazurile de omoruri au
înregistrat creștere cu 11,97%, cazurile de vătămări intenționate grave la fel au
înregistrat creștere cu 7,29%, iar violuri, tâlhării, jafuri și huliganisme au înregistrat
diminuări care oscilează între 6 - 12%.
Analiza statistică pe cazurile de omor, vătămări intenționat grave, viol și violența
sexuală denotă o creștere esențială a acestor cazuri în mediul rural:
- omor: urban – 60 cazuri, rural 97 – cazuri;
- viol: urban – 81 cazuri, rural – 178 cazuri;
- violență sexuală: urban – 97, rural – 225;
- vătămări intenționat grave: urban – 92, rural – 114.
Creșterea omuciderilor în anul 2018 a fost determinată de următoarele cauze:
- conflictele spontane în mediul intrafamilial sau la nivelul unor grupuri
constituite ad-hoc, favorizate de consumul de alcool;
- lipsa cadrelor polițienești experimentate în special în mediile rurale;
- înregistrarea cazurilor și pornirea urmăririi penale prin prisma art.145 CP, a
persoanelor dispărute fără veste;
- lipsa lucrului profilactic cu persoanele predispuse de comitere a acestor
infracțiuni, a persoanelor ieșite din detenție, precum și a persoanelor consumatoare de
băuturi alcoolice și substanțe narcotice.
Printre infracțiunile care la fel au înregistrat creșteri se numără: traficul de ființe
umane (+6,93%), violența sexuală (+16,31%), șantaj (+61%), răpiri de transport
(+37,97%), scoaterea ilegală a copiilor din țară (+29,41%), infracțiuni legate cu
droguri (+6,13%), contrabanda (+110%).
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Pe parcursul perioadei vizate au fost identificaţi făptuitorii pe 5352 cauze penale
rămase nedescoperite din anii precedenţi.
Factorii care condiţionează săvârșirea infracţiunilor contra persoanei sunt:
- conflictele spontane intervenite în mediul intrafamilial sau la nivelul unor
grupuri constituite ad-hoc, favorizate de consumul exagerat de alcool atât de către
victimă cât şi de autori;
- neangajarea în cîmpul muncii sau studii.
Din numărul total al cauzelor penale pornite, au fost trimise procurorului 17135
(58,53%), iar 10718 (36,61%) au fost expediate în judecată.
Din numărul total de infracțiuni, 51% îi revin infracțiunilor contra patrimoniului,
17% infracțiunilor în domeniul transporturilor, câte 5% infracțiunilor contra securității
publice și celor contra sănătății publice și conviețuirii sociale.
De menționat că, conform principiului zonal, cele mai multe infracțiuni din
numărul total raportat au fost înregistrate în mun. Chișinău (10391), cu densitate a
populației de 662836 persoane (conform Recensământului populației din 2014), urmat
de raioanele zonei Nord (6596), cu densitate a populației de 826776 persoane,
raioanele zonei Centru (6712), cu densitate a populației de 919022 persoane, zona Sud
(4053), cu densitate a populației de 455066 persoane și DP UTA Găgăuzia (1351), cu
densitate a populației de 134535 persoane. Conform criteriului de divizare regională a
infracționalității se atestă că, fenomenului infracțional este centrat în mediul urban,
coraportul fiind de 61%.
Cele mai criminogene zile sunt duminica (3817), sâmbăta (3596), vineri (3460) și
joi (3265), iar orele criminogene sunt intervalul de timp 12 00 – 18 00 (6889), orele 18
00
-24 00 (6614) și intervalul de ore 0000 – 0600 (5352).
Cât privește cele mai criminogene luni în perioada anului 2018 se atestă iulie
(2754 infracțiuni), noiembrie (2729 infracțiuni) și luna decembrie (2729 infracțiuni).
Rata criminalităţii la nivel naţional în perioada analizată este de 85,47 infracțiuni
la 10 mii de locuitori. În acest context, analiza datelor atestă descreștere cu 9,45% față
de perioada analogică a anului precedent.
Totodată, cele mai afectate unități administrativ-teritoriale din punct de vedere a
ratei criminalității sunt municipiile Chișinău și Bălți, precum și raioanele Cahul,
Cantemir, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Ialoveni.
Conform ratingului privind indicele criminalității și siguranței, cu care
vehiculează presa internațională, Republica Moldova se situează pe locul 48 din 115
de țări evaluate. Cu referire la spațiul sud-est european, situația constatată în Republica
Moldova este mai bună ca în Ucraina, dar mai rea ca în Rusia, România şi Bulgaria.
Din 109 orașe europene evaluate după indicele de siguranță, Chișinăul se află pe
locul 33.
2. Căutarea infractorilor
A fost realizat un ansamblu de măsuri organizatorice şi practice orientate spre
activizarea lucrului în direcţia activităţii de căutare a infractorilor. Astfel, conform
datelor statistice, la începutul anului 2018 au fost declaraţi în căutare 6342 infractori.
În perioada a 12 luni ale anului 2018, în căutare au fost anunțați 4551 infractori,
în total declarați în căutare 10893 persoane. Au fost reținuți 3836 infractori, dintre
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care, 2530 din anul curent, 1306 din anii precedenți, iar 1439 se află în proces de
extrădare. La moment rămân în căutare în total 5451 infractori.
Din 126 persoane anunțate ca dispărute fără urmă (din anii precedenți – 77 și 49
– din anul curent), au fost stabilite 12 persoane, iar 14 dosare au fost clasate din alte
temeiuri. Au rămas în căutare 93 persoane dispărute fără veste.
În perioada de raport, din cele 30 cadavre aflate la evidență cu identitatea
necunoscută 2 cadavre au fost identificate. Au rămas neidentificate 22 cadavre, 6
dosare au fost clasate din alte temeiuri.
La capitolul căutarea persoanelor anunţaţi în căutare internaţională, au fost
anunţate în căutarea internaţională cu scop de arest şi extrădare 253 persoane, anunţați
în căutarea internaţională cu scop de localizare 401 persoane, străini anunţați în
căutarea internaţională de către organele de drept din Republica Moldova 512
persoane, extrădați 36 persoane (Italia - 12, Ungaria - 4, Franţa - 3, Bulgaria - 2,
Cehia - 2, Austria – 2, etc).
În ceea ce privește eficiența activităților de investigații, Poliţia a asigurat
stabilirea autorilor în proporţie de:
- 90,09 % pe cauzele în domeniul transporturilor;
- 81,73% pe cauzele legate de droguri;
- 80,11% pe cauzele contra familiei și minorilor;
- 76,54% pe cauzele penale contra vieţii şi sănătăţii persoanelor;
- 73,62% pe cauzele contra justiției;
- 71,74% pe cauzele contra drepturilor politice;
- 68,23% pe cauzele contra securității publice;
- 66,56% pe cauzele penale privind viaţa sexuală;
- 41,59% pe cauzele penale contra patrimoniului.
Genurile de infracțiuni cu cele mai multe fapte cu autori neidentificați sunt:
- neglijența în serviciu (0%);
- fabricarea banilor falși (3,36%);
- corupere pasivă (4%);
- traficul de ființe umane (7,41%);
- excesul de putere (9,09%);
- abuzul de putere (12,5%);
- infracțiuni informatice (16,67%);
- traficul de copii (23,53%);
- proxenetismul (25%);
- pungășie (27,04%);
- scoaterea ilegală a copiilor din țară (27,27%).
O atenţie deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul infracţiunilor
grave, deosebit şi excepţional de grave contra persoanei. Prin urmare, din totalul de
159 omucideri au fost identificaţi autorii în 103 cazuri, din totalul de 206 cazuri de
vătămări grave a integrităţii corporale, au fost identificaţi autorii în 164 cazuri, iar din
totalul de 82 atacuri tâlhăreşti înregistrate, au fost identificați autorii în 60 cazuri.
3. Criminalitatea organizată
Pe parcursul perioadei de referinţă, în temeiul a 110 cauze penale pornite în anul
2018 și 29 cauze penale pornite din anii precedenți, au fost documentate organizaţii
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criminale pe 11 cauze penale; grupuri criminale organizate pe 71 cauze penale; (274
membri); alte genuri de infracţiuni pe 56 cauze penale.
În funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunile documentate, sunt
clasificate în următoarele categorii:
- excepțional de grave – 2 (3 anul precedent);
- deosebit de grave – 52 (19 anul precedent);
- grave – 48 (51 anul precedent) ;
- mai puțin grave – 28 (23 anul precedent);
- ușoare – 18 (4 anul precedent).

4. Traficul ilicit de droguri
În perioada de referință au fost pornite 1351 cauze penale, atestându-se o creștere
comparativ cu perioada analogică a anului precedent cu 6,4 %.
Din numărul cauzelor penale, aflate în procedură, au fost anchetate şi expediate
organelor de procuratură 928, ceea ce constituie 68,7%, dintre care expediate în
judecată 868, ceea ce constituie 64%.
Conform datelor statistice au fost pornite 20 cauze penale cu implicarea
grupărilor criminale organizate în traficul ilicit de droguri, 82 cazuri cu implicarea
grupurilor formate din 2 şi mai multe persoane.
La capitolul depistării capturilor mari de droguri, în proporţii deosebit de mari sau înregistrat 367 de cazuri, în proporţii mari s-au înregistrat 58 cazuri.
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CAPITOLUL III
Rezultatele activității operaționale
1. Menținerea și asigurarea ordinii publice
1.1. Evenimente publice
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2018, pe teritoriul Republicii Moldova au fost
organizate şi desfăşurate 14825 întruniri (2696 - în mun. Chişinău), la care au
participat circa 5058438 persoane, iar la menţinerea ordinii publice au fost implicaţi
circa 85854 angajaţi ai Poliţiei.
Social-politice;
3347

Religioase; 3584

Delegaţii oficiale;
52

Deplasări a
conducerii ţării;
231

Sportive; 1102
Mitinguri, acțiuni
de protest; 554

Cultural
artistice; 6347

1.2. Siguranță la trafic
În perioada 12 luni 2018 se atestă o descreştere nesemnificativă a numărului de
accidente în trafic, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent, precum și
persoanelor care au suferit diferite traumatisme.
O ușoară creștere se atestă la numărul de persoane decedate.
Respectiv, în perioada vizată, pe teritoriul ţării au fost înregistrate 2613 accidente
rutiere (-1,02%), în care 272 persoane au decedat (-9,93%), iar 3114 au suferit diferite
traumatizate (+4,04%).
În mun. Chişinău s-au înregistrat 1289 accidente rutiere, soldate cu 53 persoane
decedate şi 1535 persoane traumatizate.
Din numărul total de accidente înregistrate, 2265 (86,68%) s-au produs din vina
conducătorilor de autoturisme
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Principalele cauze care condiționează producerea accidentelor rutiere sunt:
- viteză neajustată vizibilităţii, condiţiilor rutiere – 728 cazuri, 124 decedaţi şi 886
traumatizaţi;
- neasigurarea la schimbarea benzii / direcţiei de mers, viraj incorect – 310 cazuri,
10 decedaţi şi 390 traumatizaţi;
- neacordarea priorităţii pietonilor - 367 cazuri, 13 decedaţi şi 372 traumatizaţi;
- neacordarea priorităţii altor vehicule - 281 cazuri, 14 decedaţi şi 387 traumatizaţi;
- nerespectarea distanţei – 145 cazuri, 1 persoană decedată şi 191 traumatizaţi;
- traversarea neregulamentară de către pietoni – 175 cazuri, 13 decedaţi şi 163
traumatizaţi;
- stare de ebrietate, adormire la volan – 127 cazuri, 19 decedaţi şi 154 traumatizaţi;
- oprirea, staţionarea incorectă – 63 cazuri, 0 decedaţi şi 66 traumatizaţi;
- conducere imprudentă – 98 cazuri, 17 decedaţi şi 108 traumatizaţi.
- depăşirea limitei de viteză – 98 cazuri, 23 decedaţi şi 99 traumatizaţi.
În perioada de raport, au fost comise 127 accidente rutiere de către conducătorii
auto aflaţi în stare de ebrietate alcoolică, fapt ce atestă creştere cu 42,7% faţă de
perioada analogică a anului precedent. În urma acestora, au decedat 19 persoane, iar
altele 154 persoane au fost traumatizate.
Cu implicarea copiilor, au fost comise 365 accidente în traficul rutier, fiind
implicaţi 414 minori, dintre care 20 copii au decedat şi alţii 364 au suferit diferite
traumatisme. Astfel, se atestată o creştere la toate compartimentele accidentelor rutiere
cu implicarea minorilor în comparaţie cu perioada analogică a anului 2017.
Totodată, se atestă o creşterea cu 58,97 % a numărului minorilor culpabili în
producerea accidentelor.
Accidente rutiere produse din vina minorilor
414
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255

Implicați
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81
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98

Traumați ușor
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În perioada 12 luni ale anului 2018, IGP a continuat lansarea Serviciului
„Infotrafic”, care își desfășoară activitatea prin furnizarea în timp real, către societate,
a informației despre situația rutieră din capitală, prin intermediul telefoniei mobile,
mesageriei, reţelelor de socializare, mijloacelor de transmisie mass-media (radio,
televiziune, ecran publicitar LED, site web, etc.), despre existenţa eventualelor
obstacole în traficul rutier şi soluţii în vederea evitării acestora. În perioada
menționată, prin poșta electronică au fost transmise 19248 informații.
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1.3. Reacționare operativă
În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, în perioada de raport au
fost înregistrate 44047 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 336622
sesizări cu privire la infracţiuni.
Cu referire la timpul mediu de intervenție, în 2018, media de reacționare la
apelurile cetățenilor constituie 25 minute. Timpul mediu de aflare la fața locului este
de aproximativ 39 minute. Media zilnică de apeluri de urgență 112 de competența
Poliției este de 600 – 700 cazuri, ceea ce reprezintă pînă la 25% din numărul de
apeluri de urgență înregistrate de serviciul Național Unic 112.
2. Prevenirea și combaterea fenomenului infracțional
Prevenirea criminalității constituie o prioritate pentru toate subdiviziunile
subordonate Inspectoratului General al Poliției.
Dezvoltarea bunelor practici, a parteneriatelor la nivelul comunităţii, organizarea
şi coordonarea unor proiecte și campanii de informare la nivel naţional sunt doar
câteva dintre obiectivele Poliției.
În perioada anului 2018 au fost organizate și desfășurate 32 campanii și activități
de informare, sensibilizare și caritate.
Cele mai importante sunt: „Nu-ți posta viața, trăiește-o”; „Adolescenţă în
siguranţă”; „Siguranţa în trafic, de la mic la mare”; „Știi să eviți
pericolele străzii?”;„Siguranța ta contează!”; „Din culisele Poliției”;„O jucărie
pentru zâmbetul copiilor”; „Împreună în siguranţă cu Poliţia noastră”;,,Fii atent la
trecere!”; „Poliția în stradă”; „Alternative pentru siguranța copilului tău”; „Acum
este momentul, predă armamentul!”; „Protejează familia de violență”; „Spune nu
drogurilor!"; „Împreună spunem nu traficului de ființe umane”; „Bunici
grijulii”;,,Caravana de Paști”, „Caravana de Crăciun”, „Copil școlarizat-copil
protejat"; „Supraveghere de Vecinătate”; „Aleea siguranței” etc.
Majoritatea campaniilor și activităților de informare și sensibilizare ale populației
au fost organizate în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Help Age International”,
Asociaţia „Promo-LEX”, Asociaţia Obştească „ECO-Rezeni”, Centrul de Drept al
Femeilor, Reprezentanța din Moldova a Fundaţiei Terre des hommes, Elveţia, Centrul
Internaţional „La Strada”, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii,
Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV Reducerea Riscurilor”
Asociația Obștească „Pentru prezent și viitor”, Uniunea Națională a Studenților și
Tineretului din Moldova şi Federaţia Moldovenească de Fotbal, Agenţia Naţiunilor
Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii, Fundaţia Soros Moldova,
Iniţiativa Pozitivă, Asociația Obștească „Invento”, Asociația Vânătorilor și pescarilor
din Moldova.
Pentru asigurarea traficului rutier au fost desfăşurate operațiuni speciale după
cum urmează: „Viteza”, „Nopți Albe”, „Combaterea cazurilor de transportare ilicită a
călătorilor, ,,Pietonul”, „Girofarul”, ,,Semaforul”, ,,Umbriș”, „Autobus”, „Pasaj
feroviar”, „Căruțașii”, „Xenon”, „RADAR”, „Mac-2018”.
În scopul prevenirii și combaterii diferitor genuri de infracțiuni, au fost
organizate următoarele operațiuni speciale:
- combaterea transportului auto ilicit şi lichidarea gărilor clandestine;
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- prevenirea cazurilor de fumat în locurile interzise;
- prevenirea şi contracararea răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul ţării;
- supravegherea şi controlul stării tehnice a vehiculelor pe drumurile publice;
- prevenirea abandonului de domiciliu al copiilor;
- combaterea circuitului ilicit a mărfurilor accizate, produselor contrafăcute;
- prevenirea şi contracararea vânatului și pescuitului ilicit;
- înăsprirea controlului şi supravegherii circulaţiei armelor din circuitul civil;
- asigurarea ordinii publice şi securităţii cetăţenilor în perioada sezonului estival;
- prevenirea contrabandei la limita regiunii transnistrene;
- asigurarea ordinii sanitare în mun. Chișinău;
- profilaxia ambuteiajelor în mun. Chișinău;
- combaterea narcomaniei și narcobussinesului;
- prevenirea cazurilor şi tentativelor de suicid;
- combaterea circuitului ilegal de alcool;
- prevenirea şi contracararea ilegalităţilor în domeniul procesării cărnii;
- contracararea delictelor în domeniul producerii, comercializării cărămizii;
- combaterea ilegalităţilor în domeniul prestării serviciilor de deservire auto;
- acumularea informaţiei şi întreprinderea măsurilor necesare în domeniul
ajutoarelor umanitare şi asistenţei sociale, etc.
CAPITOLUL IV
Managementul personalului
1. Politica de resurse umane
Conform statelor de personal, efectivul limită al Poliției constituie 9216 funcţii,
dintre care 5737 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 3221 funcţii poliţieneşti de subofiţeri,
258 salariaţi civili.
Conform listei, efectivul constituie 7901 angajați, inclusiv 7687 angajaţi atestați
(5077 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 2610 funcţii poliţieneşti de subofiţeri), 214
salariaţi civili.
Suplinirea funcţiilor vacante cu angajaţi calificaţi constituie o prioritate pentru
IGP. La 31.12.2018 incompletul de personal reprezintă 246 funcţii poliţieneşti de
ofiţeri, 523 funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 26 civili.
Numărul mare de funcții vacante se atestă la următoarele subdiviziuni ale Poliției:
IP Basarabeasca 21 (26,54%), IP Călăraşi 30 (23,44%), IP Hînceşti 40 (22,22%), IP
Orhei 39 (21,91%).
În ceea ce priveşte dinamica de personal, în perioada de referință, au fost angajate
907 persoane, fiind concediați 1119 persoane, preponderent la cererea personală – 319
angajați, la împlinirea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie – 313 și transfer
în altă autoritate – 53, alte motive – 566 angajați.
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Dinamica de personal (date comparative valabile pentru perioada similară a
anilor 2015-2018).

1142

1386

1115

1119
concediați
angajați

1079

2015

1174

2016

888
2017

907
2018

Analiza fluctuaţiei de personal denotă că, indiferent de acţiunile diversificate de
recrutare a personalului, incompletul rămâne a fi o problemă stringentă.
Rezultatul procesului de recrutare este unul destul de bun, însă deficienţa
existentă se datorează în mare parte:
- lipsa potenţialilor candidaţi, în special pentru zona rurală (migraţia, lipsa
studiilor necesare şi calificării, inaptitudinea din punct de vedere medical);
- neatractivitatea profesiei de poliţist (salariu, regim de muncă, condiţiile de
muncă, imaginea poliţiei, stilul managerial în unele situaţii).
Una din cauzele principale poate fi demisionarea angajaţilor, procesul de
recrutare nefiind apt de a ţine pasul cu numărul de salariaţi ce încetează serviciul.
Totodată, conform chestionarelor completate la demisionare, rămân a fi aceleaşi
premise pentru demisionare:
- salarizarea necorespunzătoare;
- lipsa spaţiului locativ;
- regimul de muncă;
- condiţii de muncă inadecvate;
- stilul managerial al unor conducători.
Analiza resursei umane arată faptul că Poliţia are un personal tânăr, cota parte a
poliţiştilor cu vârstele între 25 - 45 ani este de circa 70%.
În Poliţia RM, din totalul poliţiştilor, procentul femeilor poliţiste este de 18,02%.
De asemenea, procentul polițiștilor absolvenţi ai unor instituţii de învățământ
superior este de 73,6%, cu studii juridice este de circa 65 la sută.
2. Pregătirea profesională
Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului subdiviziunilor la nivel
central şi teritorial a constituit o preocupare majoră a conducerii Inspectoratului
General al Poliției, privind organizarea și desfășurarea procesului de formare
profesională continuă la locul de serviciu.
În 2018, au fost organizate 170 cursuri (4285 angajați instruiți), dintre care:
- 6 cursuri de formare profesională iniţială (595 angajaţi instruiți);
- 49 cursuri de perfecţionare/specializare (1124 angajaţi instruiți);
- 109 cursuri în diverse domenii (2363 angajaţi cu statut special);
- 6 cursuri de formare managerială (203 angajați instruiți);
Domeniile de formare la aceste cursuri au vizat ordinea publică, prevenirea și
combaterea traficului de ființe umane, investigarea infracțiunilor, urmărirea penală,
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tehnologii informaţionale, intervenţia profesională, combaterea crimei organizate,
combaterea corupției, depistarea documentelor false, pregătirea psihologică, etc.
De menționat că în lipsa unui Centru de antrenament al Poliției se creează un vid
în sistemul de dezvoltare profesională al polițiștilor, iar programele de formare
profesională iniţială includ multe discipline teoretice.
La fel, lipsa tirurilor amenajate conform cerinţelor, pentru desfăşurarea şedinţelor
de instruire şi trageri cu angajaţii subdiviziunilor Poliției, muniţia limitată pentru
efectuarea tragerilor, lipsa protecţiei fonice individuale în timpul tragerilor, precum și
terenurilor special amenajate în cadrul subdiviziunilor Poliției, afectează nivelul
pregătirii profesionale a polițiștilor.
Cu suportul partenerilor externi au fost organizate 63 activități de instruire, care
au avut loc la Chișinău, la care au participat 970 de angajați ai Poliției. Cei mai
importanți parteneri în organizarea activităților de instruire sunt Ambasada SUA la
Chișinău, Ministerul Federal de Interne al Germaniei, Ministerul Afacerilor Interne al
României, Poliția Națională a Regatului Spaniei, Poliția Națională a Poloniei, Poliția
Națională a Regatului Suediei, Fundația Hanns Seidel, Programul de Cooperare
Polițienească a Parteneriatului Estic. Cele mai importante tematici în cadrul instruirilor
sunt implementarea conceptului de activitate polițienească comunitară, egalitatea
gender, tactici de intervenție, dezvoltarea abilităților manageriale, traficul de ființe
umane, instruire în domeniul chinologic, managementul de risc, etc.
Cu suportul partenerilor de dezvoltare au fost organizate următoarele activități:
- consolidarea capacităților poliției în domeniul antidrog, prin organizarea
cursurilor de instruire cu tematica „Noi substanțe psihotrope, autorii criminali și
abuzul de substanțe în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Republicii Cehe.
- exercițiu tactic cu luare de ostatici și atac terorist în timpul unui meci de fotbal,
organizat prin intermediul Programului de cooperare polițienească al Parteneriatului
Estic, cu susținerea experților din Polonia;
- consolidarea capacităților de acordare a primului ajutor medical angajaților
Poliției, instruiți de experți internaționali, eveniment organizat de Agenția turcească
pentru cooperare și dezvoltare TIKA în Republica Moldova,.
3. Ultragierea angajaților Poliției
La 18 mai 2016, Guvernul RM a aprobat proiectul de lege privind modificarea și
completarea unor acte legislative privind ultragierea și opunerea de rezistență sau
aplicarea violenței față de persoana cu funcție de răspundere (art.349 din Codul Penal
al RM și art.336, 354 din Codul Contravențional al RM).
În acest context, datele statistice analizate pe parcursul perioadei de raport indică
60 de cazuri de ultragiere în privinţa a 93 angajaţi ai Poliţiei. Din ele, 58 cazuri au avut
loc în timpul exercitării atribuţiilor de serviciului, iar 2 cazuri în afara serviciului.
Se constată că, cei mai expuşi riscului de agresiuni fizice şi ultragieri, rămân a fi
funcţionarii publici cu statut special, care în conformitate cu atribuţiile pe care le
exercită sunt implicaţi în asigurarea securităţii şi ordinii publice, investigarea
acţiunilor ilicite, reţinerea contravenienţilor şi infractorilor.
Cel mai des, cazuri de acest gen au fost înregistrate în Inspectoratul Naţional de
Patrulare, cu un număr de 13 angajaţi ultragiaţi, Inspectoratul de poliţie Soroca cu un
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număr de 12 angajaţi şi Inspectoratul de poliţie Rezina cu un număr de 10 angajaţi, în
celelalte subdiviziuni numărul angajaţilor ultragiaţi sunt înregistrate până la 5 cazuri.
CAPITOLUL V
Asigurarea legalității și integrității. Combaterea corupției.
Pentru comportamentul neadecvat al poliţiştilor în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu şi relaţia cu cetăţeanul, au fost aplicate sancţiuni disciplinare față de 151 de
angajaţi ai Poliţiei.
În anul 2018, numărul angajaţilor sancţionaţi a scăzut faţă de perioada analogică
a anului precedent.
Sancțiuni aplicate

2017

2018

Total
angajați sancționați disciplinar cu „avertisment”
angajați sancționați disciplinar cu „mustrare”
angajați sancționați disciplinar cu „mustrare aspră”
angajați sancționați”retrogradare cu un grad special”
angajați sancționați cu „retrogradare în funcție”
angajați sancționați disciplinar cu „concediere”

197
83
57
22
7
4
24

151
53
69
14
3
3
9

O analiză a disciplinei de serviciu, denotă că cele mai frecvente încălcări sunt:
- încălcarea cadrului normativ la examinarea materialelor în procedură;
- încălcarea regulilor de etică şi deontologie profesională;
- încălcarea termenului de examinare a materialelor;
- prelucrarea datelor caracter personal în lipsa temeiului legal;
- executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu;
- reacţionarea inadecvată şi necorespunzătoare la sesizările cetăţenilor;
- comportament nedemn la/în afara serviciului;
În aceeaşi perioadă, în privinţa angajaţilor Poliției au fost pornite 141 cauze
penale, în privinţa a 178 de angajaţi, printre care cel mai mare număr le revin
următoarelor infracţiuni: 31 cauze penale pentru corupere pasivă, 31 - tortura,
tratamentul inuman sau degradant, 14 - abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 12 traficul de influență, 9 - încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de
exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de
transport, 8 - falsul în acte publice, 7 - conducerea mijlocului de transport în stare de
ebrietate alcoolică, 4 - excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.
Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul poliţiştilor constituie o prioritate
pentru conducerea IGP, care manifestă „toleranţă zero” faţă de orice faptă de acest gen
şi care a intensificat activitatea de cooperare cu instituţiile abilitate, prin creşterea
schimbului de date şi informaţii în acest domeniu.
Totodată, prin Ordinul MAI nr. 403 din 29 decembrie 2017, în cadrul Direcţiei
inspectare efectiv s-a creat Secția anticorupție.
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Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire a corupţiei, precum şi întru
creşterea gradului de conştientizare a angajaţilor Poliţiei şi a cetăţenilor referitor la
riscurile implicării în fapte de corupţie, a fost realizat şi mediatizat un spot video cu
mesajul „Nu tolerăm corupţia! Fiţi integri”.
CAPITOLUL VI
Consolidarea cadrului instituţional şi funcțional al Poliției
Pe parcursul anului 2018 au fost elaborate şi promovate 14 proiecte de legi și 31
proiecte de hotărâri de Guvern. De asemenea, au fost avizate 41 proiecte de legi şi 49
proiecte de hotărâri de Guvern, 1 proiect de hotărâre a Parlamentului şi alte proiecte de
documente ale altor autorități de nivel central, precum și alte proiecte ale diverselor
autorităţi de nivel central.
În perioada anului 2018, Inspectoratul General al Poliţie a avut calitate
procesuală în cadrul a 594 acţiuni civile.
Cele mai importante inițiative legislative și normative ale Inspectoratului General
al Poliției vizează următoarele domenii:
- Legea nr.26-XVI din 22.02.2008 privind întrunirile și Codul contravențional;
- Legea nr.414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea de răspundere
civilă pentru pagube produse de autovehicule, Codul contravenţional;
- Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002;
- Regimul materialelor explozive cu destinaţie civilă;
- Încriminarea ultrajului în legea penală;
- Codul contravențional, penal și de procedură penală ale Republicii Moldova.
- Transmiterea unor bunuri imobile;
- Modul de ridicare, depozitare şi restituire a vehiculelor în procesul de constatare
a contravențiilor;
- Schimbarea identității persoanelor incluse în programul de protecție;
- Crearea Serviciului Poliţiei Judecătoreşti;
- Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei;
- Concepția Sistemului informațional automatizat „Registrul de Stat al armelor”;
- Regulamentul-cadru privind funcționarea Comisiilor de siguranță rutieră;
- Regulamentul cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civil;
- Consiliul Civil pentru monitorizarea activității Poliției;
- Concepția și Planul de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea
polițienească comunitară;
- Strategia naţională privind controlul armelor de calibru mic şi armamentul uşor
și Planul naţional de acţiuni privind armele de calibru mic şi armamentul uşor.
CAPITOLUL VII
Consolidarea relaţiilor de parteneriat
1. Cooperarea cu societatea civilă
În scopul întreprinderii măsurilor pentru înlăturarea cauzelor şi consecinţelor în
comiterea faptelor infracţionale, antisociale, în adresa Consiliilor raionale au fost
expediate 293 demersuri, 1817 sesizări către comisiile de specialitate de nivelul II, 268
demersuri în adresa instituţiilor de învăţământ, 823 demersuri în adresa organelor de
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asistență socială, 1821 demersuri către servicii de sănătate publică, 37 demersuri în
adresa biroului de probațiune și 544 demersuri altor instituții.
În cadrul cooperării Poliției cu administrația publică locală şi alte instituţii ale
statului privind au fost organizate 117 mese rotunde, 81 ateliere de lucru, 49 seminare
și 9 training-uri cu reprezentanții sectorului asociativ, ai autorităților publice locale și
serviciile desconcentrate ale acestora.
Angajații Poliției s-au convocat în ședințe de lucru cu reprezentanții comunității /
membrii comisiilor de specialitate: pe domeniul siguranței comunității (1156 ședințe),
prevenirea criminalității patrimoniale (755), prevenirea criminalității juvenile (940) și
pe domeniul prevenirii infracțiunilor săvârșite în stare de ebrietate (321).
2. Cooperarea internațională.
O atenţie primordială a fost acordată promovării imaginii Poliției pe plan
internaţional, prin diversificarea dialogului cu partenerii străini, participarea la diverse
foruri internaţionale, precum şi realizarea unor obiective de ordin major, în
conformitate cu priorităţile Planului de acțiuni al Poliției.
Pentru angajaţii Poliţiei au fost organizate 308 de deplasări în 37 țări. La aceste
evenimente au participat 713 angajați ai Poliției, care au participat la activități de
instruire, schimburi de experiență, conferințe internaționale și reuniuni operaționale.
Conducerea IGP a participat la 12 evenimente internaționale.
În scopul identificării de noi parteneriate de dezvoltare, pe parcursul anului 2018
au fost expediate solicitări privind consolidarea relațiilor de cooperare prin organizarea
de vizite de studiu, cursuri de instruiri, precum și posibilitatea oferirii asistenței în
reforma Poliției, în adresa Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova, Poliției
Naționale din Turcia, Armei de Carabinieri din Italia, Ambasadei Statelor Unite ale
Americii la Chișinău, Poliției Federale Germane, Ministerului Federal de Interne din
Austria, Inspectoratului General al Poliției Române, Poliției Naționale a Lituaniei, a
Regatului Spaniei, a Ucrainei, a Statului Israel, a Croației, Ambasadei Republicii
Letonia la Chișinău, Fundației Hanns Seidel, Centrului de Drept al Femeilor,
Delegației Uniunii Europene în Moldova, Programului Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare, UNODC, TIKA, SEESAC, Fundației-Soros, Fundației Hanns Seidel.
Totodată, în scop de cooperare internațională, au fost efectuate 19 vizite de lucru
peste hotarele ţări și petrecute 23 întrevederi cu oficialii altor state pentru
îmbunătățirea şi menţinerea relaţiilor de parteneriat.
În cadrul vizitelor și întrevederilor cu reprezentanții oficiali a partenerilor de
dezvoltare au fost abordate subiecte ce ține de cooperarea internațională, precum
consolidarea relaţiilor de parteneriat, cooperări bilaterale şi acordări de asistenţe
reciproce, investigarea grupărilor criminale organizate, stabilirea relaţiilor de
conlucrare între statele membre OIPC Interpol, implementarea proiectului
„Consolidarea capacităţilor Republicii Moldova în domeniul combaterii traficului de
fiinţe umane”, şedinţe preparatorii aferente operaţiunilor internaționale, conferințe și
grupuri de lucru pe diferite domenii, etc.
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Participarea Poliţiei la desfăşurarea operaţiunilor internaţionale:
- operaţiunea „OPSON VII”, în scopul îmbunătăţirii cooperării practice dintre
agenţiile de aplicare a legii la nivel naţional şi internaţional, agenţiile alimentare şi
companiile private, organizată sub egida Interpol şi Europol (20.12.2017-15.03.2018);
- operaţiunea „SILVER AXE III”, aferent combaterii comercializării ilegale a
pesticidelor, organizat sub egida OEP Europol (16.04.2018 – 11.05.2018);
- operațiunea petrecută de către organele de drept ale Federației Ruse cu privire la
stabilirea unităților de transport aflate în căutare internațională, organizată sub egida
Interpol, perioada 28.05.2018 – 31.05.2018;
- operaţiunea „30 DAYS AT SEA” care s-a axat pe combaterea poluării maritime
sau a oricărui tip de deșeuri care au efecte negative asupra mediului înconjurător și
sănătății umane, precum şi orice tip de substanță care aduce la încălcarea regimului de
protecție a apelor, organizat de OIPC Interpol, perioada 01 – 31.10. 2018;
- operațiunea „ECLIPSE III”, orientată pe combaterea produselor de tutungerie în
Europa de Sud-Est, organizată sub egida Centrului Sud-Est European de Aplicare a
Legii (SELEC), perioada 19 – 30.11.2018;
- operaţiunea „OPSON VIII”, aferent produselor alimentare şi băuturilor
contrafăcute care nu corespund standardelor, operaţiune comună dintre OIPC Interpol
şi OEP Europol, perioada 27.12.2018 – 08.04.2019.
3. Managementul proiectelor internaționale:
Proiectul internațional „I-CARE”. În cadrul proiectului, conexiunea la o nouă
versiune a bazei de date „ICSE”, permite realizarea mai eficientă a analizei
materialelor cu conţinut de pornografie infantilă, inclusiv include o funcţie nouă de
analiză a înregistrărilor video. Totodată, a fost inițiată procedura de conectare şi
integrare dintre bazele de date naţionale şi baza de date "ICSE" a OIPC "Interpol";
Proiectul internațional „The Cybercrime@EAP III project”. Stabilirea
amenințărilor în domeniul criminalității informatice, cibernetice și probe electronice;
Proiectului finanțat de Uniunea Europeană ,,Suport pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în RM, în cadrul căruia a fost
discutat proiectul de elaborare a ,,Ghidului drepturilor de proprietate intelectuală”, sau petrecut ateliere de lucru, instruiri în domeniul investigării cazurilor privind
încălcarea proprietății intelectuale, în special în mediul online;
Proiectul „Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de
ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor din
Republica Moldova”, implementat de Misiunea Organizației Internaționale pentru
Migrațiune (OIM) în Republica Moldova, finanțat de Biroul pentru Afaceri
Internaționale în domeniul Drogurilor și Aplicării Legii (INL) al Departamentului de
Stat SUA. Scopul acțiunii constă în consolidarea capacităților organelor de drept în
combaterea traficului de ființe umane, dar și sporirea capacităților actorilor
responsabili de prevenirea acestui fenomen, de asistență precum și de sesnsibilizare a
populației cu privire la riscurile și consecințele acestui fenomen;
Proiectul „Consolidarea capacităților Republicii Moldova în domeniul
combaterii traficului de ființe umane”, finanțat de către Centrul Internațional pentru
Dezvoltarea Politicilor de Migrațiune în cadrul Parteneriatului de Mobilitate Uniunea
Europeană-Republica Moldova, cu scop de prezentare și discutare a bunelor practici
ale Moldovei și Statelor membre ale UE privind cooperarea dintre autoritățile publice
și societatea civilă, în oferirea asistenței victimelor traficului de ființe umane,
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mecanismele de oferire a posibilităților de participare a acestora în procesul de luare a
deciziilor pe domeniu, îmbunătățirea cooperării și comunicării dintre autoritățile de
aplicare a legii și ONG la nivel local, în special în ceea ce privește identificarea și
asistența victimelor traficului de ființe umane;
4. Parteneriate de dezvoltare
Cu suportului partenerilor au fost implementate următoarele proiecte:
 Prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul
proiectului „Suport pentru reforma poliției din Republica Moldova”, prin Decizia
Centrului Național de acreditare MOLDAC nr.36 din 26.02.2018, Centrul tehnicocriminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al poliției a primit
acreditarea privind corespunderea și recunoaşterea la nivel internațional a rezultatelor
examinărilor criminalistice efectuate în laboratoarele Poliţiei din Moldova. Valoarea
totală a asistenței oferite este de 2.500.000 USD. Acreditarea instituției reprezintă unul
din obiectivele Strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020.
 Pentru serviciile ofiţerilor-criminalişti din cadrul Inspectoratelor teritoriale de
poliţie au fost procurate, echipate cu echipament modern de investigație a locului
infracțiunii, 16 automobile, care au fost procurate, cu sprijinul Guvernului Statelor
Unite ale Americii, în cadrul proiectului „Suport pentru reforma poliției în Moldova”,
implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova.
 Dotarea Direcției de poliție a mun. Chișinău cu 10 seturi de etiloteste destinate
documentării accidentelor rutiere cu suportul Guvernului Federal al Germaniei,
valoarea proiectului 38.000 euro;
 Extinderea proiectului prin procurarea celui de al patrulea Centru mobil
destinat activității de prevenire a criminalității pentru UTA Găgăuzia cu suportul
Guvernului Federal al Germaniei, valoarea proiectului 57.000 euro;
 Donarea a 20 biciclete pentru Inspectoratul național de patrulare în vederea
asigurării patrulării în parcuri și grădini publice. Valoarea proiectului 71000 euro;
 P58 - Furnizarea de echipamente specializate pentru criminaliști în domeniul
CBRN în statele membre ale Consiliului Europei din regiunea de Sud - Est și Europa
de Est, valoarea proiectului 196.539 euro;
 Crearea unui nou Sector de poliție model de politie comunitara la Sîngerei cu
suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, valoarea proiectului 200.000 $;
 Orășelul siguranței rutiere pentru copii creat în or. Rezina cu suportul
Guvernului Federal al Germaniei, valoare proiectului 60.000 euro;
Proiecte în proces de implementare:
 Consolidarea capacităților ale Inspectoratului General al Poliției de comunicare
strategica (faza III) cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, valoarea
proiectului 20.000 $;
 Faza III a Proiectului privind consolidarea capacităților lingvistice cu suportul
Ambasadei Statelor Unite ale Americii, valoarea proiectului 50.000 $;
 Programul operațional comun România-Ucraina-Moldova privind combaterea
criminalității organizate pentru poliția națională, valoarea proiectului 2.7 mln. euro;
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 Programul de asistență „Consolidarea parteneriatului comunitate-poliție,
îmbunătățirea tacticilor și metodelor de instruire a polițiștilor și creșterea capacităților
de investigare a infracțiunilor financiare”, finanțat de Guvernul Regatului Suediei, prin
contractarea unui expert pe o perioadă de 3 ani, valoarea proiectului 3 mln. euro;
 Pilotarea proiectului privind crearea Centrului de prevenire și consiliere a
populației în or. Chișinău, valoarea proiectului 57.000 euro;
 Identificarea instrumentelor de răspuns prompt la cazuri urgente - pilotarea
proiectului privind patrularea pe biciclete în cadrul IP Cahul cu suportul Ambasadei
Statelor Unite ale Americii, valoarea proiectului 36.500 euro;
 Identificarea instrumentelor de răspuns prompt la cazuri urgente - pilotarea
proiectului privind patrularea pe biciclete în cadrul IP Bălți cu suportul Ambasadei
Statelor Unite ale Americii, valoarea proiectului 36.500 euro;
 Consolidarea capacităților Poliției Republicii Moldova și susținerea
îmbunătățirii culturii traficului rutier și a competențelor poliției moldovenești pentru
pregătirea vizitelor și escortelor VIP și oprirea în siguranță a vehiculelor care prezintă
risc, cu suportul financiar al Guvernului Estoniei, valoarea proiectului 106.000 euro;
 Extinderea proiectului prin procurarea celui de al treilea Centru mobil destinat
activității de prevenire în domeniul siguranței rutiere;
 Pilotarea proiectului privind achiziționarea unei unități de transport pentru
promovarea siguranței rutiere pentru copiii din grădinițe;
 Organizarea cursurilor de instruire cu genericul „Echipele anti-conflict”, asigurate
de către Poliția Republicii Cehe;
 Creșterea capacităților moldovenești împotriva traficului de ființe umane în
conformitate cu standardele internaționale și UE, prin organizarea cursurilor de
instruire a vizitelor de studiu în domeniul TFU, cu suportul Republicii Lituania, prin
intermediul ICMPD, valoarea proiectului 80.000 euro;
 Achiziționarea echipamentului de investigare balistică pentru laboratorul de
expertiză medico-legală privind combaterea traficului și proliferarea ilicită a armelor
de calibru mic și armamentului ușor și al munițiilor, contribuind în mod semnificativ
la combaterea crimei organizate, cu suportul SEESAC;
 Amenajarea unui depozit de armament destinat păstrării armelor și munițiilor
în conformitate cu standardele UE, cu suportul SEESAC.
CAPITOLUL VIII
Activităţi cu caracter social și mediatic
1. Managementul comunicării
Pe pagina oficială a Poliției au fost mediatizate 485 comunicate de presă, dintre
care, secția Știri - 315 comunicate, Poliția în acțiune – 170 comunicate.
Au fost organizate 35 conferinţe de presă și breafing-uri, cu participarea
persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Poliției, au fost acordate 500 de
interviuri și 150 participări la emisiuni TV/radio.
Pe pagina de Facebook a IGP au fost mediatizate 935 comunicate, pagina web a
DP mun. Chișinău – 444 comunicate, pagina Facebook a INP – 481 comunicate.
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La numărul Viber +373 (0) 78090902 au fost invitați toți cetățenii să-și expedieze
ideile, comentariile, sugestiile sale privind îmbunătățirea serviciilor polițienești în
diferite domenii. Ideile și sugestiile cetățenilor sunt primite zilnic, 24/24 de ore. De la
lansare 52751 de abonați au trimis 446472 de mesaje.
În adresa IGP au parvenit circa 3604 petiții cu privire acţiunile incorecte ale
angajaților poliției, achitarea indemnizației sau sporului la salariu, calitatea examinării
petițiilor, executarea hotărârilor judecătorești, contestații ale proceselor-verbale cu
privire la contravenții, comportament incorect față de cetățeni în timpul serviciului,
etc. De asemenea, conducerea IGP a primit în audiență 48 cetățeni.
Volumul petițiilor recepționate în anul 2018 s-a redus cu 159, comparativ cu anul
precedent, însă au fost recepționate cereri, sesizări ale cetățenilor parvenite prin
intermediul rețelelor de socializare în adresa conducerii IGP-28.
Prin Ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției nr.265 din 08 iunie 2018 a
fost aprobat Sistemul informațional automatizat de semnalare a amenințărilor și
vulnerabilităților la adresa ordinii publice și siguranței comunitare: „Harta
Amenințărilor”, care a fost lansat la 22 august 2018.
În prezent, sistemul prenotat se află în regim de testare, la finalizarea căruia
responsabilii desemnați și instruiți, din cadrul subdiviziunilor Poliției, vor avea
posibilitatea să-l gestioneze autonom, precum și să generalizeze informații statistice și
rapoarte despre măsurile întreprinse direct în sistem. Prin intermediul Aplicației în
anul 2018 au fost vizualizate 700 semnalări.
2. Nivelul de încredere în forțele Poliției.
Conform barometrului de opinie publică, nivelul de încredere în instituţiile
statului este unul dintre indicatorii primari care caracterizează starea generală de
lucruri din ţară. Acest indicator oferă o privire de ansamblu despre percepţia
cetăţenilor privind calitatea comparativă a instituţiilor statului.
Astfel, potrivit Barometrului de opinie publică, realizat de Institutul de politici
publice în noiembrie 2018, comparativ cu rezultatele sondajului din noiembrie 2017,
Poliția și-a menținut pe locul 6 în „clasamentul” a 20 instituții incluse în sondaj.
În acest sens, nivelul de încredere în instituție a crescut, la moment fiind de
30,5%. Indicatorul respectiv fiind mai mare față de nivelul de încredere a cetățenilor
stabilit urmare sondajelor realizate în luna noiembrie a anului 2018.
CAPITOLUL IX
Managementul economico-financiar
1. Realizarea Planului de finanțare pentru anul 2018
Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017,
Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate li s-a aprobat alocații
financiare în sumă de 1.287.050,0 mii lei. Pe parcursul perioadei de raportare,
alocațiile au fost precizate la suma de 1.436.583,4 mii lei, inclusiv:
- 1.223.148,3 mii lei, alocații din contul bugetului de stat (inclusiv: 2.200,0 mii
lei, proiecte de investiții publice);
- 13.425,7 mii lei, din contul veniturilor colectate (servicii cu plată și locațiunea
bunurilor);
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- 117,5 mii lei, granturi externe primite din proiectul „Combaterea pornografiei
infantile”;
- 168.660,8 mii lei, din contul Suportului pentru reforma Poliției;
- 20.421,2 mii lei, granturi externe primite din proiectul „Cooperare regională
pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere Romania - Moldova”
(inclusiv: 12.506,8 mii lei, proiecte de investiții publice);
- 10.724,3 mii lei, pentru acțiuni la liberalizarea regimului de vize.
Bugetul precizat a fost distribuit după cum urmează:
- 972.596,5 mii lei, cheltuieli de personal;
- 79.826,8 mii lei, servicii;
- 74.979,7 mii lei, indemnizații sociale și documente executorii;
- 309.180,4 mii lei, active nefinanciare, dintre care – 14.706,8 mii lei, investiții
capitale în curs de execuție.

Dinamica
alocațiilor
bugetare
pentru
anii
2016-2018 relevă o creștere a bugetului cu 520.420,5 mii lei sau cu 56,8%. Majorarea
data se datorează creșterilor salariale cât și Suportului bugetar pentru reforma Poliției.
DINAMICA ALOCAȚIILOR BUGETARE 2016-2018
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La situația din 31.12.2018, bugetul a fost executat în sumă de 1.408.494,2 mii lei
în raport cu planul precizat, ceea ce constituie 98.04 la sută.
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Nevalorificarea alocațiilor s-a datorat următorilor factori:
1) nu a fost semnat acordul de finanțare pentru proiectul „Cooperare regională
pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere Romania - Moldova”;
2) soldul la mijloacele financiare alocat cu destinație specială a fost valorificat
conform prevederilor legislației în vigoare.
2. Dotarea logistică
Pentru anul 2018, la compartimentul „Echipament” s-au alocat 20 215 000,00 lei,
necesarul fiind de 41 000 000,00 lei. Din sursele financiare alocate au fost echipați
5616 angajaţi, ce constituie 83,0%.
În urma rectificării bugetului de stat s-au alocat suplimentar 14 mil lei pentru
echiparea angajaților subdiviziunilor IGP conform normelor de asigurare.
Comparativ cu primul semestru a anului 2017 la compartimentul „Echipament”
au fost alocate resurse financiare mai mari în 2018.
Mijloace financiare alocate
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În anul 2018, pentru necesitățile Poliției au fost achiziționate 189 unități de
transport.
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Din totalul mijloacelor financiare alocate, 132 unități de transport au fost
achiziționate prin intermediul suportului bugetar acordat Republicii Moldova pentru
reforma Poliției.
De menționat că 107 unități de transport sunt destinate îmbunătățirii capacității
Poliției de reacționare la apelurile de urgență a cetățenilor (model Dacia Duster); 18 –
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destinate pentru cercetarea la fața locului a infracțiunilor; 5 destinate transportării
persoanelor deținute, aflate în custodia Poliției; 59 – destinate altor necesități.
Pentru gestionarea eficientă a echipelor mobile în timpul au fost achiziționate 303
terminale radio de comunicare în standard TETRA.
Pentru asigurarea unei intervenții prompte a echipajelor mobile ale Poliției, au
fost achiziționate 300 GPS Trackere care au fost conectate la Platforma de GPSmonitoring a MAI. Pe baza acestor tehnologii, în cadrul intervențiilor de urgență, de
către dispeceri va fi posibilă identificarea unităților de transport poziționate cel mai
aproape de locul incidentului, iar pe cale de consecință diminuarea timpului de reacție.
A fost achiziționată tehnică de calcul și mijloace periferice pentru dezvoltarea
componentei de analiza informației (calculatoare, servere, imprimante).
În anul 2018 au fost contractate servicii de elaborare a documentației de proiect și
deviz pentru reconstrucția a 39 sedii ale sectoarelor de poliție și 4 IDP.
Au fost demarate lucrări de reparație capitală la 14 sectoare de poliție (în
contextul implementării activității polițienești comunitare) și 10 IDP (Izolatoare de
detenție provizorie). Prin modernizarea infrastructurii sediilor IDP se urmărește
umanizarea condițiilor de detenție, garantarea drepturilor persoanelor reținute pe
perioada detenției, precum și implementarea recomandărilor și observațiilor formulate
de către organismele naționale și internaționale, responsabile de monitorizarea
drepturilor persoanelor aflate în detenție.
Au fost renovate 2 săli de instruire multifuncționale (în cadrul DP mun. Chișinău
și DP UTAG).
În luna martie 2018, Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare a fost
acreditat de Centrul Național de Acreditare ”MOLDAC în șase domenii de expertiză:
balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, investigații în domeniul informaticii
și examinarea tehnică a documentelor. În cadrul acestui proces, Centrul a beneficiat de
consultanță internațională în dezvoltarea sistemului de management al calității și
elaborarea politicilor şi procedurilor interne în corespundere cu standardele
internaționale.
Totodată, laboratoarele criminalistice ale Poliției au fost dotate cu echipamente,
mobilier, tehnică de calcul și soluții software, necesare.
Pentru asigurarea preluării informațiilor specifice Poliției și gestionarea forțelor
polițienești de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor, au fost constituite
Dispeceratul ”Centru” (Chișinău), Nord (Bălți) și Sud (Cahul).
PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE
1. Consolidarea responsabilității, transparenței și profesionalismului Poliției:
- implementarea în continuare a principiilor de selectare și promovare
transparentă a personalului, bazat pe concurs şi criterii clare de selectare, evaluare și
promovare a personalului, inclusiv prin respectarea principiului egalității de gen;
- consolidarea resurselor umane, inclusiv prin implementarea conceptului de
performanță egală a poliţiei și dezvoltarea competențelor echipelor manageriale;
- decentralizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice la
nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei;
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- reorganizarea structurilor de suport operativ în cadrul Inspectoratului General
al Poliției;
- regionalizarea unor structuri ale Poliției în vederea asigurării coordonării și
suportului operativ și administrativ pentru inspectoratele teritoriale ale poliției.
2. Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile
omului în activitatea Poliției:
- eliminarea tuturor formelor de rele tratamente, abuz și discriminare față de
persoanele aflate în custodia poliției;
- consolidarea capacităţilor în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal,
drepturilor minorităţilor naţionale, persoanelor cu dezabilități și a victimelor
infracțiunilor.

3. Prevenirea și combaterea fenomenului infracțional:
- consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului de
ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv infracțiunilor din motive de
gen, drogurilor și contrabandei de armament, falsificarea și spălarea banilor, precum și
altor genuri de infracțiuni;
- prevenirea și combaterea tuturor formelor de exploatare, a abuzurilor, a
neglijenței și a violenței împotriva copiilor;
- asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
- sporirea capacităților în domeniul colectării și evaluării probelor.
4. Crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune
standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale, în măsură să răspundă
proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu:
- continuarea implementării conceptului de poliție comunitară și conceptului de
activitate polițienească bazată pe informații în cadrul Poliţiei;
- consolidarea capacităților poliției în domeniul securității rutier;
- consolidarea capacităților de patrulare, reacționare și intervenție ale poliției la
apelurile cetățenilor, din perspectiva procedurilor unice de operare pe toate direcțiile
specifice de activitate vizată;
- promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție în
activitatea poliției;
- sporirea capacităților Poliției în domeniul cooperării și colaborării
internaționale.

5. Dezvoltarea infrastructurii Poliției la nivel regional și local:
- dezvoltarea infrastructurii sediilor sectoarelor de poliție și a inspectoratelor de
poliție conform modelului unic.

DIRECŢIA MANAGEMENT OPERAŢIONAL A IGP
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