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CAPITOLUL 1
Fenomenul infracțional
1.1 Tendințe în evoluția fenomenului infracțional
Subdiviziunile Poliției în perioada anului 2020 au înregistrat 23978 infracțiuni,
dintre care 30% revenind municipiului Chișinău.
Fenomenul infracțional a înregistrat o descreștere cu 17,54%, comparativ cu
perioada analogică a anului 2019 (29077). Din numărul total al cauzelor penale
pornite, au fost trimise procurorului 15713 (65,53%), iar 10353 (43,18%) au fost
trimise în judecată.
Fenomenul infracţional pe teritoriul Republicii Moldova se caracterizează prin
forme de abateri penale ușoare și mai puțin grave, ponderea acestor fapte pe fondul
infracțional general fiind de 83%.
Comparativ cu perioada analogică a
anilor 2016 – 2019, categoriile de
infracțiuni nu au cunoscut devieri
semnificative.
Astfel, în perioada anului 2020
criminalitatea a înregistrat diminuare la
toate categoriile de infracțiuni și anume,
excepțional de grave cu 21,4%, deosebit
de grave cu 33,2%, grave cu 11,5%, mai
puțin grave cu 22,8% și cele ușoare cu
6,73%.
Ponderea
infracțiunilor
din
categoria celor ușoare și mai puțin grave
este de 83%.

Total

-17,5

Excepțional de grave

-21,4

Deosebit de grave

-33,2
-11,5

Mai puțin Grave

-22,8
-6,73

Excepțion
al de
grave;
151; 1%

Grave

Ușoare

Deosebit
de grave;
421; 2%
Grave;
3311; 14%

Ușoare;
6789; 28%
Mai puțin
grave;
13306;
55%

Din numărul total de infracțiuni, 48% îi revin infracțiunilor patrimoniale, 22%
infracțiunilor în domeniul transporturilor, 5% contra securității publice, 5%
infracțiunilor contra familiei și minorilor.
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Altele; 2012; 8%

Infracţiuni contra
vieţii şi sănătăţii
persoanei; 883; 4%

Infracţiuni contra
securităţii publice
şi a ordinii publice;
1158; 5%

Infracţiuni privind
viaţa sexuală; 517;
2%
Infracţiuni contra
drepturilor
politice, de muncă
şi altor drepturi ;
572; 2%

Infracţiuni în
domeniul
transporturilor;
5238; 22%
Infracţiuni
economice; 114;
0%
Infracţiuni contra
sănătăţii publice şi
convieţuirii
sociale; 914; 4%

Infracţiuni contra
libertăţii, cinstei şi
demnităţii
persoanei; 113; 0%

Infracţiuni contra
familiei şi
minorilor; 1077;
5%

Infracţiuni contra
patrimoniului ;
11469; 48%

În cadrul activităților de urmărire penală și investigare a infracțiunilor, Poliţia a
reușit stabilirea autorilor în proporţie de:
- 93,7 % pe cauzele în domeniul transporturilor;
- 85,7% pe cauzele contra familiei și minorilor;
- 84,39% pe cauzele legate de droguri;
- 83,81% pe cauzele penale contra vieţii şi sănătăţii persoanelor;
- 81,64% pe cauzele contra drepturilor politice;
- 80,31% pe cauzele contra sănătății publice;
- 79,36% pe cauzele contra securității publice;
- 73,69% pe cauzele penale privind viaţa sexuală;
- 58,48% pe cauzele penale contra justiției;
- 48,67% pe cauzele penale contra libertății;
- 47,1% pe cauzele penale contra patrimoniului.
O atenţie deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul infracţiunilor
grave, deosebit de grave şi excepţional de grave contra persoanei. Prin urmare, din
totalul de:
- 162 omucideri, au fost identificaţi autorii în 159 cazuri;
- 161 cazuri de vătămări grave a integrităţii corporale, au fost identificaţi autorii
în toate cazurile;
- 60 atacuri tâlhăreşti înregistrate, au fost identificați autorii în 57 cazuri;
- 253 violuri înregistrate, au fost identificați autorii în 252 cazuri.
Genurile de infracțiuni în care există cele mai multe fapte cu autori neidentificați:
- infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică (38.24%);
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- infracțiuni economice (24,56%);
- infracțiuni ecologice (23,81%);
- infracțiuni de corupție în sectorul privat (14,29%);
- infracțiuni informatice (0%).
Pe parcursul anului 2020 au fost identificaţi făptuitorii pe 5336 cauze penale din
cele comise în anii precedenţi.
În comparație cu perioada analogică a anului precedent, se atestă creșteri la unele
genuri de infracțiuni: ecologice cu 75%, în domeniul transportului cu 4,24% și contra
bunei desfășurări a activității în sfera publică cu 25,93%, comise de grupuri criminale
organizate cu 154,29%.
Infracțiunile contra vieții și sănătății, contra patrimoniului, contra sănătății
publice au înregistrat diminuări care oscilează între 15 - 23%.
Conform criteriului de divizare regională a infracționalității, se atestă că
fenomenul infracțional este concentrat în mediul urban, în proporție de 57%.

Divizare regională a infracționalității
Urban

Rural
Datele lipsesc
1%

42%
57%

Pe criteriul regional, cele mai multe infracțiuni au fost înregistrate în mun.
Chișinău – 7129, urmat de subdiviziunile regiunii Centru – 5798, Nord – 5745, Sud –
3499, DP UTA Găgăuzia – 1253 și Bender – 193 infracțiuni.
UTA Găgăuzia;
1253; 5%

Bender; 193; 1%

Sud; 3499; 15%

mun. Chișinău;
7129; 30%

Nord; 5745; 24%
Centru; 5798; 25%

Rata criminalităţii la nivel naţional în perioada analizată, conform
Recensământului Populației și al Locuințelor 2014, constituie 69,36, fiind cu 16,97%
mai mică față de perioada analogică a anului precedent.
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Totodată, cele mai afectate unități administrativ-teritoriale din punct de vedere a
ratei criminalității sunt municipiile Chișinău, Bălți, precum și raionul Vulcănești.
Conform informațiilor extrase din BCD a STI al MAI, în perioada 12 luni ale
anului 2020 în comiterea infracțiunilor au fost stabilite 12797 persoane. Din ele, 375
minori cu vârstele între 14 – 15 ani, 697 minori cu vârstele între 16 – 17 ani.
Din numărul total de persoane care au săvârșit infracţiuni, 278 nu sunt la prima
abatere. Totodată, 123 de persoane sunt străini şi/sau persoane fără cetăţenie.
Pe parcursul perioadei de referință la compartimentul documentării criminalității
organizate, în temeiul a 211 cauze penale au fost documentate 63 grupări criminale
organizate și 14 organizații criminale, pe care au fost identificați 463 de membri.
În perioada de referință au fost inițiate 833 cauze penale privind traficul ilicit de
droguri, atestându-se o descreștere cu 13,41 % comparativ cu perioada analogică a
anului 2019. Procurorului au fost trimise 703 cauze penale (84,39%), expediate în
judecată 555 cauze penale (66,63%).
În perioada vizată s-au înregistrat 18 cazuri de contrabandă cu droguri.
În perioada de raport, la nivel național au fost inițiate 58 cauze penale privind
traficul de persoane, comparativ cu 121 cauze penale pornite în perioada analogică a
anului 2019:
- 42 cauze penale privind traficul de persoane,( 91 a.p) art.165 CP.
- 16 cauze penale privind traficul de copii, (30 a.p) art. 206 CP.
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Ofiţerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane, au pornit urmărirea
penală pe 26 cauze penale, privind traficul de persoane și copii, înregistrând diminuare
cu 67,5% comparativ cu perioada analogică a anului 2019:
- 14 cauze penale privind traficul de persoane (art.165 CP), (55 cauze penale a.p);
- 12 cauze penale privind traficul de copii (art. 206 CP), (25 cauze penale a.p).
În cadrul cauzelor penale investigate, la nivel național au fost identificate 139
victime, (341 victime a.p).
Din numărul total de victime identificate, potrivit formei de exploatare se atestă
că traficarea victimelor este în scop de exploatare prin muncă, ceea ce constituie
76,7% din numărul total de victime ale traficului de fiinţe umane identificate la nivel
național (comparativ cu 154 victime identificate în aceiași perioadă a an.2019).
În rezultatul acțiunilor procesual penale pe cauzele penale inițiate în baza art.206
Cod Penal, la nivel național în 2020 au fost identificate 23 victime copii, (20 victime
fete/3 victime băieţi).
Principala forma de exploatare la copiii traficați, o constituie exploatarea sexuală
cu 86,9 %, urmat de exploatare prin muncă cu 8,7% şi 4,3% în scop de practicarea
cerșetoriei.
1.2. Căutarea infractorilor
Conform datelor statistice, la începutul anului 2020 au fost declaraţi în căutare
7555 infractori.
De la începutul anului 2020 în căutare au fost anunțați 4509 infractori, în total
fiind declarați în căutare 12064 persoane. Au fost reținuți 3657 infractori aflați în
căutare, dintre care, 2330 din cei anunțați în anul 2020 și 1327 din cei anunțați în
perioada anilor precedenți, iar 1364 se află în proces de extrădare.
Din numărul total de persoane anunțate în căutare, 4312 sunt anunțate în căutare
interstatală în spațiului Comunității Statelor Independente și 1885 Interpol.
La 01.01.2021 au rămas în căutare 6813 infractori, din ei, pentru infracțiuni
contra vieții și sănătății persoanei – 152 infractori, pentru vătămarea intenţionată
gravă a integrităţii corporale – 108, pentru infracțiuni privind viața sexuală– 175 și
pentru tâlhărie – 136 infractori.
Totodată, la solicitarea subdiviziunilor Poliției, în căutare internaţională au fost
anunţate 741 persoane, dintre care, cu scop de arest şi extrădare 297 persoane, cu scop
de localizare 444 persoane. Urmare, 27 persoane au fost extrădate din statele-membre
ale OIPC Interpol în Republica Moldova.
Din 120 persoane anunțate dispărute fără urmă (90 din anii precedenți și 30 din
anul curent) au fost stabilite 22 persoane, iar 18 dosare au fost clasate din alte
temeiuri.
Din numărul total de persoane anunțate în căutare din categoria celor dispăruți
fără urmă, 41 sunt anunțate în căutare interstatală (CSI) și 14 Interpol.
La 01.01.2021 au rămas în căutare 80 persoane dispărute fără urmă.
La începutul anului 2020 la evidența Poliției se aflau 24 cadavre declarate
neidentificate. În perioada anului 2020 a fost anunțat pentru identificare 3 cadavre. Din
numărul total de 27 cadavre declarate neidentificate, pe 1 cauză din anii precedenți
procedura de identificare a fost oprită cu identificarea persoanei, iar pe 8 cauze din
anii precedenți procedura de identificare a fost oprită din alte temeiuri.
La 01.01.2021 au rămas declarate neidentificate 18 cadavre.
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1.3. Fluxul de persoane deținute în instituțiile de detenție și escortă
În perioada 12 luni ale anului 2020, în Izolatoarele de detenţie provizorie din
cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei, au fost reţinute şi plasate 7064 de
persoane. Din ele, 6969 de persoane au fost reţinute penal (6526 bărbaţi, 378 femei, 65
minori), iar 95 de persoane au fost reţinute contravenţional (84 bărbaţi, 11 femei).
Totodată, în perioada a 12 luni ale anului 2020, au fost efectuate
escortări/transportări în număr total de 14441, din ele, 3136 în penitenciare 9961 în
instanţe judecătoreşti, iar 329 întru executarea unor acţiuni procesual penale
suplimentare la procuratură şi 1015 organele de urmărire penală.
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CAPITOLUL 2
Rezultatele activității operaționale
2.1. Reacționare operativă
În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, în perioada de raport au
fost înregistrate 354892 informaţii cu privire la infracțiuni şi alte incidente şi 36327
sesizări cu privire la infracţiuni.
Totodată, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate 281136 apeluri prin
care a fost solicitat intervenția Poliției.
Cazuri înregistrate 112
Accident rutier
8%

RESTUL CAZURILOR
39%

Conflict
12%

Deces
3%
Furtul
5%

Gălăgie
6%
Violența în familie
4%

CONTRA VIEŢII ŞI
SĂNĂTĂŢII
PERSOANEI
3%

Persoană bătută
6%

Persoană
agresivă
10%

Persoană
agresată
4%

Conform informațiilor furnizate de Serviciul Național Unic Pentru Apelurile de
Urgență 112, durata medie de prelucrare a apelurilor solicitanților constituie circa 4
minute, media de reacționare la apelurile cetățenilor constituie circa 32 minute. Media
zilnică de apeluri de urgență 112 de competența Poliției este de 773 cazuri.
119335

Divizarea regională a apelurilor 112
82607
58970
16854

Mun. Chișinău

Centru

Nord

Sud

3370
UTA Găgăuzia

Apelurile privind cazurile de alertă cu bombă.
În perioada 12 luni ale anului 2020 au fost înregistrate 30 apeluri privind alertele
cu bombă, comparativ cu 33 apeluri înregistrate în perioada anului 2019.
Din numărul total de apeluri înregistrate, au fost pornite 20 de procese-penale
iniţiate în baza art. 281 Cod Penal „Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre
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actul de terorism", cu identificarea a 10 persoane care au efectuat apelul fals, 9 cazuri
au fost trimise procurorului conform Codului de procedură penală iar 1 caz a fost
expediat în instanţa de judecată.
Totodată, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în luna iunie - 6 apeluri,
urmate de lunile noiembrie şi decembrie – 4 apeluri, lunile septembrie şi octombrie cu
câte 3 apeluri, lunile ianuarie, mai și iulie câte 2 apeluri, lunile februarie, martie,
aprilie și august câte 1 apel.
În toate apelurile de sesizare a Poliției despre alertă cu bombă, nu s-a confirmat
prezenţa corpurilor explozibile.
Conform datelor statistice, în perioada 12 luni ale anului 2020, Poliţia a
înregistrat 932 de contravenţii în baza Art. 342 Cod Contravenţional privind
„Chemarea intenţionat falsă a serviciilor specializate”, urmare a solicitării intenţionate
false. Ca rezultat, conform domeniului de competenţă, de către instanţele judecătoreşti
au fost aplicate 326 amenzi în sumă de 505550 lei, 23 cazuri au fost clasate, iar 583 de
cazuri se află în procedura de examinare judecătorească.
2.2. Menținerea și asigurarea ordinii publice
Pe parcursul anului 2020, pe teritoriul
Republicii Moldova au fost desfăşurate
16554 întruniri (2136 în mun. Chişinău) la
care au participat circa 3238367 persoane
(794995 în mun. Chişinău).

acţiuni
culturalartistice;
1050

caracter
socialpolitic;
8684

cu
caracter
religios ;
6559

sportive;
261

2.3. Siguranța în trafic
În perioada a 12 luni ale anului 2020 au fost înregistrate 1988 accidente în
traficul rutier, în care 244 persoane au decedat și 2245 au fost traumatizate, fiind
atestată o descreştere cu 24,7% a numărului de accidente înregistrate, cu 19,2% a
numărului de persoane decedate și cu 25% a persoanelor traumatizate.
2640

2993

2614

3123

2585

3031
1988

2245

302

274

277

244

2017

2018

2019

2020

Accidente
Decedați
Traumați

În mun. Chişinău s-au înregistrat 797 accidente rutiere, ceea ce constituie 39,37%
din numărul total.
Pe drumurile naţionale au fost comise 429 accidente rutiere, soldate cu 106
persoane decedate şi 517 traumatizate. Cu risc sporit de producerea accidentelor
rutiere şi consecinţele acestora s-a dovedit a fi traseul republican R6 Chişinău – Orhei
– Bălţi, fiind înregistrate 59 accidente, soldate cu 15 decedaţi şi 72 persoane
traumatizate.
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Cauză principală a accidentelor rutiere rămâne a fi viteza neadecvată condiţiilor
rutiere, care a dus la decesul a 117 de persoane şi traumatizarea a altor 703 persoane.
602

Viteza neadecvată condițiilor rutiere

310

Neacordarea priorității pietonilor

602
449

Neasigurarea la schimbarea benzii

225

272

Neacordarea priorității altor vehicole

190

223

Traversarea neregulamentară a pietonilor

118
150

Stare de ebrietate alcoolică
2020

207
158

2019

Referitor la categoria de vârstă a persoanelor decedate sau traumatizate urmare
accidentelor rutiere, în 2020 se păstrează tendinţele anului 2019, cu cea mai mare rată
fiind persoanele cu vârsta între 31 – 65 ani.
În accidentele rutiere au fost implicați 338 minorii (14,07% din numărul total de
victime), fiind înregistrată o descreștere cu 32,3% comparativ cu perioada analogică a
anului 2019. Urmare, 15 minori au decedat, 233 au fost traumatizaţi uşor, 80
traumatizați grav, iar 10 nu au suferit careva traumatisme.
Totodată, 65 accidente rutiere s-au produs din culpa minorilor, atestându-se o
descreștere cu 28,6% comparativ cu perioada similară a anului 2019, urmare a cărora 1
minor a decedat, 46 au fost traumatizați ușor, 13 traumatizați grav, iar 5 minori nu au
suferit careva traumatisme.
În cadrul activităţilor de aplicare a legii, pe parcursul anului 2020, de către
efectivul Inspectoratului național de securitate publică au fost constatate 210586 (a.p.
198263) contravenții pe domeniul încălcării prevederilor Regulamentului circulației
rutiere, fiind aplicate 204440 amenzi în valoare de 155.663.222 lei şi 539169 puncte
de penalizare ca sancţiune complimentară, fiind achitate 178673 contravenţii, în
valoare de 68.374.379 lei.
Din ele, 91143 (a.p.109099) cazuri de depășire a vitezei stabilite, 3222 (a.p.3788)
cazuri de trecere a intersecţiei la semnalul de interzicere al semaforului, 6914
(a.p.5331) cazuri de neutilizare a centurii de siguranţă şi scăunelului pentru copii,
precum şi 8266 (a.p.2057) contravenții comise de pietoni şi alte categorii de
participanţi la trafic.
La nivel naţional s-a intervenit în 5851 situaţii, în care conducătorii de vehicule
au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, astfel înregistrând o creștere cu
11% comparativ cu perioada analogică a anului 2019. Din ele, 4410 cazuri au fost
calificate drept infracțiuni și 1441 cazuri documentate contravențional.
Totodată, conform datelor prezentate de către Serviciul Tehnologii
Informaţionale a MAI, în perioada anului 2020, au fost înregistrate 14 cazuri în care
conducătorii de vehicule au fost depistaţi în stare de ebrietate narcotică, înregistrând
astfel o creștere cu 700%, comparativ cu 2 cazuri înregistrate în perioada analogică a
anului 2019. Din ele, 8 cazuri au fost calificate drept infracțiuni, 5 cazuri au fost
clasate deoarece fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii și 1 caz a
fost documentat conform Codului Contravențional al Republicii Moldova.
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În scopul asigurării siguranţei rutiere, au fost desfăşurate operațiuni după cum
urmează: „Viteza”, „Nopţi Albe”, ,,Pietonul”, „Girofarul”, ,,Umbriş”, „Autobus”,
„Motociclistul”, ,,Semafor”, ,,Pasaj feroviar”, „Combaterea cazurilor de transportare
ilicită a călătorilor”.
2.4. 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 12 luni ale anului 2020, au fost organizate și desfășurate 23 campanii
și acțiuni de sensibilizare: „Siguranţa ta contează!”, „Siguranţa copilului tău, depinde
de tine”, „Campania naţională de donare voluntară a sângelui în sprijinul victimelor
traficului rutier”, „Cunoştinţe mai bune, pentru grijă mai bună”, ,,Copil+Stradă,
libertate sau iluzie”, Programul „Supraveghere de Vecinătate”, Proiectul „Bunicii
Grijulii”, Conceptul „Aleea Siguranţei”, Acţiunea ,,10 zile de activităţi împotriva
accidentelor în traficul rutier”, Acţiunea de informare „Transportă copilul tău în
siguranţă”, Acţiune de informare privind riscul de adormire la volan, Acţiunea de
informare „Siguranţa rutieră a adulţilor şi micuţilor care circulă în unităţi de
transport”, Acţiunea de informare „Cuplează-te cu viaţa”, Acţiunea de informare „Fii
salvat de centura de siguranţă”, Acţiunea de informare „Darea şi luarea de mită se
pedepseşte cu închisoarea”, Acţiunea „La o cafea cu un Poliţist”, Acţiunea cu
genericul „O jucărie pentru zâmbetul copiilor”, Proiectul Open Fan Football School
„Școală+Sport+Poliție”, Proiectul „Educație pentru socializare juridică”, Campania
„16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, „Siguranţa copilului tău,
depinde de tine”, ,,Transportă copilul tău în siguranţă”, „Darea şi luarea de mită se
pedepseşte cu închisoare”.
Majoritatea campaniilor și activităților de informare și sensibilizare ale populației
au fost organizate în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Concordia”, Asociaţia
Obştească „Automobil Club din Moldova”, Federaţia Moldovenească de Fotbal,
Asociaţia Obştească „Didactica Aplicată”, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”,
Uniunea pentru prevenire HIV şi Reducerea Riscurilor, Centrul de Resurse la Nivel
National SSPT „NEOVITA”, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, Centrul
Internațional ,,La strada”, AO „Centrul de Drept al Femeilor”.
De asemenea, în perioada de raport, angajații Poliției au desfășurat circa 10125
razii în contextul programelor şi proiectelor în vederea descurajării comportamentului
delincvent prin prezența masivă a polițiștilor și realizării activităților de prevenire și
combatere a fenomenului infracțional, precum și restabilirea gradului de siguranță în
comunitate.
În scopul intensificării activităţilor de prevenire şi monitorizare a fenomenului
infracţional, în perioada anului 2020 au fost realizate operaţiunile „Căutarea”, „Mac”,
Operațiunea Regională „Nomad 2020”, „Cascada”, „Combaterea traficului ilicit de
mărfuri”.
Pentru prevenirea comportamentului deviant/delincvent al minorilor, precum și
întru prevenirea victimizării acestora pe perioada vacanțelor, a fost realizată
operațiunea specială „Grija”.
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2.4.1. Violența în familie
La evidenţa Poliţiei se află 3957 agresori familiali dintre care, 3748 bărbaţi și
209 femei.
Pe parcursul a 12 luni a anului 2020 Poliția a înregistrat 12970 sesizări cu privire
la infracţiuni şi incidente ce vizează conflictele în cadrul relaţiilor familiale. Din ele,
au fost pornite 866 cauze penale referitoare la categoria celor ce atentează la viaţa şi
sănătatea persoanei, iar 1587 cazuri au întrunit elementele constitutive ale
componenţei de contravenţie.
Ca măsură preventivă, în vederea asigurării protecţiei victimelor violenţei în
familie, au fost emise de către instanţele judecătoreşti şi supravegheate de către
organul de Poliţie 635 ordonanţe de protecţie a victimelor violenţei în familie.
Pe parcursul anului, de către angajaţii Serviciilor securitate publică din cadrul
Inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei, în calitate de agent constatator au fost eliberate
4939 Ordine de restricţie de urgenţă, totodată fiind întocmite 591 procese-verbale cu
privire la contravenţie conform art. 3181 CC (neexecutarea ordinului de restricţie de
urgenţă).
2.4.2. Delicvenţa juvenilă
Conform datelor statistice, pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, de către minori
şi cu participarea acestora au fost săvârşite 606 (664 -2019) infracţiuni, (2,46% din
numărul total), înregistrând o descreştere cu 8,73%, faţă de perioada analogică a
anului 2019.
Urmărirea penală a fost finisată în 565 cauze, dintre care, 454 au fost trimise spre
examinare în instanţa de judecată, 103 au fost încetate, 5 cauze clasate şi 3 cauze au
fost suspendate condiţionat.
La comiterea infracţiunilor au participat 1137 persoane (1056 băieţi şi 81 fete).
Fenomenul infracţional în rândul minorilor este dominat de infracţiunile mai
puţin grave (893), urmat de infracţiunile grave (167) şi uşoare (64). Cu o incidenţă
mult mai mică, urmează infracţiunile deosebit de grave (6) şi excepţional de grave (7).
Fenomenul infracţional în rândul minorilor în Republica Moldova, pe parcursul
ultimilor 7 ani (2014-2020) a cunoscut o diminuare semnificativă, variaţia fiind
marcată de o fluctuaţie în intervalul 1166 – 606 infracţiuni.
2.4.3. Controlul asupra circulaţiei armelor
La evidenţa Poliţiei se află 65790 persoane fizice care deţin 77555 arme, dintre care
24483 cu ţeava ghintuită, 47951 cu ţeava lisă și 5121 neletale.
Totodată, la evidenţă sunt 260 obiective a sistemului autorizări care dețin în posesie 3734
arme.
În perioada de raport au fost efectuate în total 32875 verificări privind respectarea
condiţiilor de păstrare a armelor, dintre care 32330 la persoane fizice şi 545 la
persoane juridice.
Ca urmare, au fost înaintate 11 prescripții în adresa persoanelor juridice privind
necesitatea întreprinderii măsurilor de lichidare a încălcărilor depistate şi excluderea
cazurilor de neexecutare a prevederilor legislaţiei în vigoare.
Totodată, au fost iniţiate în total 4597 proceduri contravenţionale în baza art. 360
– 362 Cod Contravențional, suma amenzilor aplicate constituie 1723095 lei.
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Urmarea încălcărilor depistate, pe parcursului anului curent au fost iniţiate 596
proceduri de retragere a permiselor de armă, cu anularea sau suspendarea acestora.
Pe parcursul perioadei 12 luni ale anului 2020 au fost înregistrate – 76 (932019) infracţiuni comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc, ce constituie o
diminuare cu 18 %, inclusiv: cu arme deţinute legal – 29 (32-2019), cu arme deţinute
ilegal –30 (40–2019) şi arme care nu au fost stabilite – 17 (21-2019).
Astfel, din numărul total de infracţiuni comise cu aplicarea sau folosirea armei
de foc, au fost stabiliţi 55 de infractori de gen masculin, iar în cazul a 21 de infracţiuni
autorul nu a fost stabilit.
Totodată, au fost înregistrate 213 incidente cu arme (159–2019), inclusiv: cu
arme la evidenţă – 82 (69-2019) şi cu arme deţinute ilegal sau pneumatice – 106 (762019), iar în 25 (14-2019) cazuri nu a fost stabilită arma.
Au fost relevate 75 (116-2019) infracţiuni privind purtarea, păstrarea, procurarea,
fabricarea ilegală a armelor de foc şi muniţiilor, ce constituie o descreștere cu 35,34%.
2.4.4 Consumul de alcool şi controlul tutunului
Pe parcursul a 12 luni a anului 2020, au fost documentate 8865 încălcări conform
prevederilor Codului contravenţional, privind consumul abuziv de alcool în locuri
interzise, fiind aplicate amenzi în sumă de 3.113.925 lei.
Către Comisiile sociale pe lângă consiliile locale ale autorităţilor administraţiei
publice locale au fost expediate 870 demersuri (789 bărbaţi şi 81 femei), din ele, de
către comisie au fost stabilite 217 persoane dependente de alcool şi trimise pentru
examinare în Comisia narcologică, iar în baza deciziei instanței de judecată, 6
persoane au fost trimise la tratament forţat.
Conform Legii nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, de către angajaţii Poliţiei au fost documentate
32 cazuri de comercializare a băuturilor alcoolice în perioada de timp de la 22:00 –
08:00 (Interzicerea comercializării cu amănuntul a producţiei alcoolice, în
magazinele alimentare şi în alte puncte de comerț cu amănuntul între orele 22.00–
8.00 (art.30, lit.l) din Legea nr. 1100/2000).
Pentru încălcările legislaţiei privind controlul tutunului, în perioada anului 2020,
au fost documentate 2150 încălcări, conform prevederilor Codului contravenţional
fiind înregistrată o creştere cu 30,69%, comparativ cu 1645 constatări înregistrate în
aceiaşi perioada a anului 2019.
Cele mai multe încălcări sau 55,39% din numărul total de contravenţii privind
controlul tutunului înregistrate, au fost documentate în baza art. 91 1 alin. (18) CC
„Fumatul în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private în care
se află minori, sub acoperişul staţiilor de transport public, în parcurile de distracţii şi
pe terenurile de joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice
deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen”.
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2.5. Fenomenul contravențional
În perioada anului 2020, fenomenul contravenţional a înregistrat o creștere cu
14,12% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, fiind constatate 396566
contravenții. Din totalul de contravenții constatate, de către angajaţii Poliţiei au fost
întocmite 24470 procese-verbale contravenționale pe cazurile de huliganism nu prea
grav, 8417 procese-verbale pe cazurile de consum de băuturi alcoolice în locuri
publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool, 1158
procese-verbale pentru procurarea ori păstrarea ilegală de droguri în cantități mici sau
consumul de droguri fără prescripția medicului, 8843 procese-verbale pe cazurile de
tulburare a liniștii.
2.6. Prevenirea răspândirii infecției COVID-19
În contextul declarării stării de urgenţă privind pericolul de infectare cu virusul
de tip nou COVID-19, au fost întocmite 17524 procese verbale în baza art.76 1 alin.(1)
pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor
epidemice.
La fel, de către subdiviziunile Poliţiei subordonate Inspectoratului General al
Poliției au fost efectuate activităţi de verificare şi monitorizare a 376999 persoane care
s-au aflat în autoizolare, 378047 persoane verificate pe fişele epidemiologice.
Totodată, au fost realizate 164459 verificări ale unităţilor de comerţ (inclusiv 42360
verificări a staţiilor PECO), 65068 verificări ale zonelor de agrement în aer liber,
precum şi efectuate 43220 de activităţi de patrulare în localităţi.
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CAPITOLUL 3
Managementul personalului
3.1. Politica de resurse umane
Conform statelor de personal, efectivul limită al Poliției constituie 9156 funcţii,
dintre care 5509 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 3406 funcţii poliţieneşti de subofiţeri și
241 salariaţi civili.
Conform listei, efectivul constituie 8042 angajați, inclusiv 7821 angajaţi atestați
(4872 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 2949 funcţii poliţieneşti de subofiţeri) și 221
salariaţi civili.
Din totalul angajaților Poliţiei, ponderea femeilor este de 1553 - 19,31 % (970
ofiţeri, 404 subofiţeri, 179 salariați civili), iar a bărbaților 6489 - 80,69% (3902 ofiţeri,
2545 subofiţeri, 42 salariați civili). Aceiași statistică cu includerea persoanelor aflate
în concediu pentru îngrijirea copilului se prezintă în felul următor: femei 1873 – 21,88
%, iar a 6687 bărbaților (78,12%).
La 04.01.2021 incompletul de personal reprezintă 637 funcţii poliţieneşti de
ofiţeri, 457 funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 20 civili (inclusiv funcţiile temporar
vacante).
Numărul mare de funcții vacante se atestă la următoarele subdiviziuni ale Poliției:
IP Buiucani – 54 (29,26%), IP Botanica – 39 (21,69%), IP Călărași – 25 (20,87%), IP
Centru – 42 (20,79%), IP Rîșcani 45 (20,30%) din cadrul DP mun. Chișinău (inclusiv
subdiviziunile subordonate – 123 (21,89%).
În ceea ce priveşte dinamica de personal, în perioada de referință au fost angajate
1130 persoane, inclusiv 247– femei (94 ofiţeri, 133 subofiţeri, 20 salariați civili), 883–
bărbați (321 ofiţeri, 554 subofiţeri, 8 salariați civili).
Totodată, a încetat raportul de serviciu cu 847 angajaţi dintre care 122 – femei
(65 ofiţeri, 26 subofiţeri, 31 salariați civili) și 725 – bărbați (422 ofiţeri, 296 subofiţeri,
7 salariați civili), inclusiv prin demisie 510, la împlinirea vechimii în muncă ce
permite dreptul la pensie – 208, transfer în altă autoritate – 71 şi 58 din alte motive.
Dinamica de personal (anii 2017-2020)
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Pentru perioada anului 2020, constatăm o creștere a numărului de angajări și o
descreștere evidentă a numărului de concedieri, comparativ cu perioadele similare ale
anilor precedenți.
În perioada stării de urgență instaurate în Republica Moldova, urmare aprobării
Hotărârii Parlamentului privind declararea stării de urgenţă nr.55/2020, Hotărârii
Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică din Republica Moldova nr.6 din
10 martie 2020 privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei Covid-19, a fost
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simplificată procedura de angajare în funcțiile polițienești, reieșind din multitudinea
sarcinilor care au revenit angajaților Poliției în prevenirea și combaterea răspândirii
infecției Covid-19 în rândurile societății civile.
Prin urmare, în scopul completării funcțiilor vacante au fost realizate măsuri de
informare, sensibilizare, familiarizare a studenților, absolvenților instituțiilor de
învățământ gimnazial, liceal, profesional tehnice/echivalente privind posibilitatea
angajării în cadrul Inspectoratului General al Poliției.
Deși acțiunile de informare și recrutare s-au diminuat odată cu instituirea stării de
urgență, numărul candidaților la ocuparea funcțiilor vacante a înregistrat o creștere
constantă, generată de numărul mare de cetățeni ai Republicii Moldova care au rămas
fără locuri de muncă în urma stopării activității economice a mai multor întreprinderi
din sectorul real, cât și creșterea numărului persoanelor care au revenit în țară în urma
declanșării situației pandemice și pierderea locurilor de muncă peste hotarele țării.
3.2. Pregătirea profesională
Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului subdiviziunilor la nivel
central şi teritorial constituie o preocupare majoră a conducerii Inspectoratului General
al Poliției. Pregătirea profesională în cadrul Inspectoratului General al Poliției s-a
organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile ordinului MAI
nr. 114 din 04.05.2017, cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea
profesională continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI,
ordinului IGP nr. 25 din 20 ianuarie 2020, cu privire la organizarea și desfășurarea
procesului de formare profesională continuă la locul de muncă în anul 2020.
În conformitate cu actele menționate în cursul perioadei de raportare au fost
organizate și desfășurate 172 activități de dezvoltare profesională și formare continuă,
dintre care, instruiri interne 149 și instruiri externe 23, pentru 4384 angajați ai Poliției.
Astfel, pe parcursul anului 2020 au fost organizate:
- 9 cursuri de formare profesională iniţială (515 angajaţi instruiți);
- 31 cursuri de perfecţionare/specializare/recalificare (725 angajaţi instruiți);
- 10 cursuri de formare managerială (203 angajați instruiți);
- 122 cursuri în diverse domenii (2941 angajaţi instruiți), din ele 23 activităţi de
instruire au fost desfăşurate în afara ţării.
De asemenea, în vederea consolidării cunoștințelor teoretice și dezvoltării
abilităților practice ale studenților instituțiilor de învățământ superior din Republica
Moldova, au fost organizate și desfășurate stagii de practică pentru 731 studenți.
3 .3. Protecția socială a angajaților
În urma aprobării statelor de personal al IGP și subdiviziunilor specializate fără
personalitate juridică, la 17 februarie 2020, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
a fost creată Secţia protecţia muncii şi prevenirea riscurilor profesionale.
Pe domeniul protecţiei sociale a angajaţilor se menţionează că, în vederea
respectării garanţiilor şi drepturilor salariaţilor la capitolul timpului de muncă şi de
odihnă, precum şi în vederea optimizării procesului de implicare la muncă a
angajaţilor Poliţiei, au fost aprobate unele modificări ale Regulamentului privind
regimul de muncă şi evidenţa timpului de muncă în Poliţie, aprobat prin Ordinul
Inspectoratului General al Poliţiei nr.174/2019.
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3.4. Ultragierea angajaților Poliției
În perioada a 12 luni ale anului 2020, au fost înregistrate 352 cazuri de ultragiere
a angajaților Poliţiei (din ele 346 în timpul serviciului), în privința la 587 angajați ai
Poliției. Comparativ cu perioada analogică a anului 2019, se constată că cazurile de
ultragiere atestă creştere cu 181,6 %, fiind înregistrate 125 cazuri de ultragiere cu
implicarea a 210 angajați.
Urmare, în perioada anului 2020, în
privinţa cetăţenilor au fost întocmite 276
2019
2020
procese-verbale contravenţionale, dintre
numărul
de
care, 169 conform prevederilor art. 353 Cod
125
352
ultragieri
contravențional
al
RM
(ultragierea
numărul
210
587
colaboratorului organelor de ocrotire a
polițiștilor
normelor de drept, opunerea de rezistenţă) și
30 cauze penale în temeiul art. 349 Cod penal al RM (ameninţarea sau violenţa
săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi
îndeplineşte datoria obştească).
La
compartimentul
maltratarea
angajaţilor Poliţiei, se atestă creștere cu
18,91 %, comparativ cu perioada
analogică a anului 2019, fiind
înregistrate 132 cazuri de maltratare cu
2019
2020
implicarea a 217 angajaţi, dintre care,
numărul de
121 cazuri înregistrate în timpul orelor
111
132
maltratări
de serviciu.
Astfel, în privinţa cetăţenilor au fost pornite 69 cauze penale în temeiul art. 349
Cod penal al RM (ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie
de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească), comparativ
cu 71 cauze penale în perioada analogică a anului 2019.
În perioada de raport, au fost înregistrate 92 cazuri de huliganism săvârșite în
privința angajaţilor Poliției, comparativ cu 88 cazuri înregistrate în perioada analogică
a anului 2019, atestând o creștere cu 4,54 %.
Conform analizei, se constată că cei mai expuşi riscului de ultragiere/maltratare
rămân a fi angajații Poliției implicați în activitatea de reacționare operativă și măsuri
de constatare la fața locului a încălcărilor în domeniul securității publice, securității
circulației rutiere, reţinerea contravenienţilor şi infractorilor.
3.5. Asigurarea legalității și integrității. Combaterea corupției.
Pentru comportamentul necorespunzător al poliţiştilor în îndeplinirea atribuţiilor
de serviciu şi relaţia cu cetăţenii, au fost aplicate sancţiuni disciplinare față de 177
angajați ai Poliției, ce constituie majorare cu 48,73 % faţă de perioada analogică a
anului 2019.
Astfel, au fost sancţionaţi disciplinar cu avertisment 73 angajaţi, mustrare 37
angajaţi, mustrare aspră 25 angajaţi, concedierea din organele de drept 30 angajaţi,
retrogradare cu un grad special 10 angajaţi, retrogradaţi în funcţie 2 angajaţi.
În aceeaşi perioadă, în privinţa a 99 de angajaţi ai Poliției au fost pornite 72 cauze
penale (față de 132 cauze penale în perioada anului 2019). Este de menționat
diminuarea vădită a cauzelor penale pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu cu
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566,7%, acțiunile de tortură, tratament inuman sau degradant cu 122,22 %, traficul de
influență cu 175%.
Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 47 cazuri pe efectiv care cad sub
incidența articolelor din Codul Penal al Republicii Moldova privind acte de corupție și
conexe corupției.
Astfel, au fost intentate 31 cauze penale pentru corupere pasivă, 9 cauze penale
traficul de influență, 3 cauze penale pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu și 2
cauze penale pentru falsul în acte publice și 2 cauze penale pentru 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.
În scopul prevenirii cazurilor de corupţie şi abuzuri în rândurile Poliţiei au fost
organizate și desfășurate campaniile de informare și sensibilizare cu genericul: „NU
acceptăm corupția în Poliție”, „Denunță! Atitudinea ta contează!”, „Poliţişti integri cetăţeni protejaţi", „Campania de promovare a Zilei Internaționale Anticorupție”.
Au fost desfăşurate 2 spoturi video cu genericul „Ne dorim o copilărie frumoasă,
iar pentru aceasta fiți integri”, „Fii de partea noastră! Spune NU corupției”.
Totodată, pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, s-au înregistrat 77 cazuri de
denunțuri din partea a 142 angajați ai Poliției privind tentativele de corupere, fiind
intentate 68 cauze penale în privința cetățenilor.
Prin intermediul liniei telefonice „Linia anticorupție” au fost recepţionate 684
apeluri, fiind oferite diverse recomandări conform competenţei în 204 de situaţii și
depuse 148 rapoarte de autosesizare, iar 332 apeluri au fost cu caracter consultativ.
Totodată, pentru a ușura comunicarea cu cetățenii, precum și pentru informarea
asupra activităților planificate și realizate, pe pagina de Facebook au fost publicate 50
de postări cu genericul „Nu acceptăm corupția în Poliție”, care au înregistrat peste
100000 de impacturi și 18420 de interacțiuni.
Pentru identificarea activităților vulnerabile, în scopul prevenirii cazurilor de
corupție, în rândurile angajaților Poliției a fost desfășurat Sondajul de opinie online
privind evaluarea percepției corupției în domeniile de activitate ale Poliției.
Totodată, a fost semnat contractul de achiziționare a Sistemului Body camera
(camere de corp), fiind procurate 100 camere pentru pilotare, cu instalarea a 13 stații
de andocare.
3.6. Sancțiuni disciplinare aplicate angajaților Poliției
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În aceeaşi perioadă, în privinţa a 99 de angajaţi ai Poliției au fost pornite 72 cauze
penale, față de 132 cauze penale în perioada anului 2019, printre care 1 cauză penală
pentru acțiuni perverse, 1 cauză penală pentru privațiunea ilegală de libertate, 1 cauză
penală pentru delapidarea averii străine, 1 cauză penală pentru circulația ilegală a
drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora în scop de înstrăinare, 1 cauză penală
pentru contrabandă, 1 cauză penală pentru huliganism, 1 cauză penală pentru
declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă, 1 cauză penală pentru
determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false
sau la efectuarea de traduceri incorecte, 1 cauză penală pentru luarea, sustragerea,
tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau
sigiliilor, 2 cauze penale pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de
exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de
transport, 2 cauze penale pentru excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de
serviciu, 2 cauze penale pentru falsul în acte publice, 3 cauze penale pentru abuzul de
putere sau abuzul de serviciu, 6 cauze penale pentru conducerea mijlocului de
transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate
produsă de alte substanţe, 8 cauze penale pentru trafic de influență, 9 cauze penale
pentru tortura, tratamentul inuman sau degradant.
Totodată, diminuarea vădită a cauzelor penale se atestă pentru abuzul de putere
sau abuzul de serviciu cu 85%, acțiunile de tortură, tratament inuman sau degradant cu
55 %, traficul de influență cu 59% .
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CAPITOLUL 4
Consolidarea cadrului instituţional şi funcțional al Poliției
4.1 Iniţiativele instituţiei
Pe parcursul perioadei de raport, angajații Poliției au participat la elaborarea a 15
proiecte de acte normative, dintre care 6 au fost aprobate, după cum urmează.
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare,
depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a
contravenţiilor.
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
(Nr. unic 267/MAI/2020) – aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.753 din 13.10.2020.
În același context, sunt de menționat și activitățile privind:
 editarea manualului proceduri standard de operare în domeniul executării
reţinerii, deţinerii şi escortării/transportării persoanelor deţinute;
 editarea ghidului „Drepturile omului în activitatea Poliţiei”;
 elaborarea şi editarea ghidului succint „Drepturile omului în activitatea
Poliţiei” şi procedurile standard de operare, în cadrul proiectului „Promovarea
activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”;
 aprobarea procedurii standard de operare privind acțiunile de prevenire a
contaminării și răspândirii virusului COVID-19, în rândul efectivului polițienesc care
reacționează la apelurile de urgență;
 aprobarea procedurii standard de operare privind audierea participanților în
procesul penal;
 aprobarea procedurii standard de operare privind cercetarea primară a faptei de
încălcare a regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de
transport de către persoana care conduce mijlocul de transport;
 aprobarea procedurii standard de operare privind avertizările de integritate;
 aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de
supraveghere video portabil „Camere de corp”;
 elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,
transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare
a contravenţiilor;
 elaborarea recomandării metodice nr. 34/11-1538 din 02 aprilie 2020 privind
„Depistarea, fixarea, ridicarea, împachetarea și transportarea probelor biologice pentru
expertizele genetice” destinată ofițerilor de urmărire penală;
 elaborarea recomandării privind cercetarea cazurilor de violență în familie
nr. 34/11-1517 din 01.04.2020, destinată reprezentanților organului de urmărire penală
și organului de constatare;
 evaluarea de supraveghere și de extindere a acreditării CTCEJ, conform
planului de evaluare MOLDAC;
 aprobarea procedurii standard de operare „Privind mecanismul de comunicare
instituțională”;
 aprobarea instrucțiunii privind procedura de inițiere și realizare a analizei
informațiilor și evaluare a riscurilor în cadrul IGP şi a Regulamentului privind
clasificarea, elaborarea, evidența și păstrarea produselor analitice în cadrul IGP;
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 aprobarea instrucţiunii privind analiza riscurilor şi a Registrului riscurilor în
activitatea Direcţiei management operaţional şi a subdiviziunilor de management
operaţional al Poliţiei din subordinea IGP;
 aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului
de consultare şi coordonare al IGP;
 aprobarea normelor de dotare cu armament, echipament și mijloace speciale
ale serviciilor de patrulare și reacționare operativă, a ofițerilor de sector și
autovehiculelor speciale ale Poliției;
 revizuirea și ajustarea cadrului normativ care reglementează coordonarea
operațională a acțiunilor Poliției de reacționare la apelurile 112.
4.2. Cadrul de politici publice instituționale, inclusiv SDP 2016-2020
Întru asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii
2016-2020, Acordului de Asociere RM-UE, precum și a altor documente strategice,
toate activitățile realizate în această perioadă au reprezentat o continuare a proceselor
inițiate anterior, fiind selectate și implementate doar acele activități prioritare ce
condiționează realizarea obiectivelor, precum și cele ce produc impact major pe
termen scurt.
În acest sens, au fost pregătite și desfășurate licitații publice pentru achiziționarea
de autospeciale și echipamente de comunicare în standard TETRA, resurse necesare
pentru consolidarea capacităților de reacționare a Poliției la sesizările cetățenilor.
Au fost revizuite și aprobate procedurile standard de operare privind reținerea
persoanei, escortarea și transportarea persoanei private de libertate, plasarea persoanei
reținute în Izolatorul de detenție provizorie, precum și aprobarea cerințelor minime
obligatorii pentru amenajarea în cadrul subdiviziunilor Poliției a camerelor de audiere,
de prezentare spre recunoaștere a persoanei, de întrevedere confidențială a persoanelor
bănuite/învinuite cu apărător și de așteptare (tranzit).
Pe parcursul anului 2020 a fost asigurată darea în exploatare a 19 sectoare de
poliție din cadrul Inspectoratelor de poliție Ceadîr-Lunga, Dubăsari, Bender,
Vulcănești, Șoldănești, Florești, Ștefan Vodă, Căușeni, Briceni, Cantemir, Sîngerei,
Călărași, Drochia, Glodeni, Soroca și Comrat.
Suplimentar, au fost finalizate lucrările de modernizare a sediilor sectoarelor de
poliție SP3 Dubăsari, SP2 Criuleni, SP1 Ocnița, SP5 Drochia.
Pe lângă 10 Izolatoare de detenție provizorie operaționalizate în 2019, în anul
2020 s-a reușit modernizarea a 5 Izolatoare din cadrul Inspectoratelor de poliție Bălți,
Comrat, Anenii Noi, Soroca și Criuleni, care va asigura realizarea recomandărilor
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Pedepselor sau Tratamentelor
Inumane sau Degradante.
Pentru echipele de reacționare operativă ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliției
au fost achiziționate 59 de autospeciale operaționale de teren.
Totodată, subdiviziunile teritoriale ale Poliției cu atribuţii în domeniul circulaţiei
rutiere, în scopul prevenirii numărului de accidente de rutiere şi sporirea calității
documentării acestora, au fost dotate cu 42 dispozitive de măsurarea alcoolului în
aerul expirat (Drager) și 13 dispozitive de măsurarea a vitezei (TruCam2).
Un factor important pentru realizarea sarcinilor polițienești constituie aplicarea
tehnologiilor informaţionale moderne. Astfel, în scopul asigurării evidenței unice
centralizate a controlului circulaţiei armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă a fost
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dezvoltat Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, menit să
contribuie în lupta împotriva criminalității organizate și celei transfrontaliere.
De asemenea, în perioada de referință, Centrul tehnico-criminalistic și expertiză
judiciară a fost echipat cu 16 truse criminalistice pentru ridicarea urmelor de
încălțăminte cu electricitate statică, iar subdiviziunile poliției au fost asigurate tehnicomaterial cu 202 stații de lucru (calculatoare) oferite angajaților secțiilor investigații
infracțiuni, 190 stații de lucru și 50 imprimante oferite angajaților secțiilor urmărire
penală, 99 stații de lucru oferite sectoarelor de poliție, 53 stații de lucru și 20 bucăți
HDD pentru subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției.
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CAPITOLUL 5
Consolidarea relaţiilor de parteneriat
5.1. Cooperarea interinstituțională și cu societatea civilă
În vederea menţinerii cooperării cu structurile şi organele de aplicare a legii,
Poliția a asigurat schimbul reciproc de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii
criminalităţii și asigurării ordinii publice cu următoarele instituții și autorități ale
administrației publice centrale din RM.
Astfel, în vederea consolidării obiectivelor comune de prevenire a manifestărilor
antisociale, în perioada de raport au fost încheiate 74 acorduri de colaborare cu
autorităţile publice locale pe domeniul Activităţii poliţieneşti comunitare privind
asigurarea unui mediul sigur în comunitate, precum şi 165 de acorduri de
colaborare de la nivelul subdiviziunilor teritoriale pe domeniile de prevenire a
fenomenului infracţional, delicvenţei juvenile și violenţei în familie.
Totodată, în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii s-a colaborat cu:
- Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene la
compartimentul căutarea persoanelor;
- Ministerul Justiţiei la capitolul ,,Instrucţiunii privind modul de interacţiune şi
colaborare între ANP al MJ şi organele abilitate cu dreptul de a exercita activitatea
operativă de investigaţii”;
- Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, precum şi cu Serviciul de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor, Inspecţia Financiară, Centrul Naţional de sănătate
publică, Centrul Republican de diagnostică veterinară, Inspectoratul Principal de Stat
pentru supravegherea pieţei, metrologie şi protecţia consumatorului, Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Agenţia
Naţională Transport Auto, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în
domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor economice;
- de comun cu direcțiile de asistență socială teritoriale și Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale, a avut loc implicarea în procesul de identificare a
victimelor şi reținerea suspecților, în scopul combaterii traficului de persoane;
- conlucrarea în cadrul investigării cauzelor penale si materialelor cu
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul Republican de Asistență și
Protecție a victimelor traficului de fiinţe umane, Serviciul Informaţii şi Securitate;
- Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, PCCOCS, Procuratura
Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie, Agenţia Servicii Publice, Agenția
Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Centrul
Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și
Inspecția Financiară în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor legate de
spălarea banilor, terorism, finanțarea terorismului și aferente acestora;
- Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în scopul desfăşurării
măsurilor de constatare și documentare în piețele de desfacere din zona raioanelor de
sud;
- prin intermediul Direcției de cooperare polițienească internațională al IGP, cu
utilizarea canalului securizat de legătură SIENA, au fost realizate mai multe schimburi
de date și informații cu referire la persoane, vehicule, etc., cu susținerea Organizației
de combatere a criminalității la nivel European EUROPOL.
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- Asociația obștească ,,Automobil Club din Moldova” în scopul prevenirii
accidentelor rutiere;
- Inspectoratul Național de Probațiune, Administrația Națională a
Penitenciarelor, Instituţia Medico-sanitară Publică „Dispensarul Republican de
Narcologie”, Asociația Obștească „Didactica Aplicată”, Asociația Obștească
„Inițiativa Pozitivă”, Uniunea pentru prevenire HIV și Reducerea Riscurilor, Centrul
de Resurse la Nivel National SSPT „NEOVITA”, Consiliul Național al Tineretului din
Moldova, în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri;
- Asociația obștească „Didactica Aplicată” și Inspectoratul General al Poliției, în
scopul coordonării și susțineri eforturilor comune la prevenirea și eradicarea
consumului de droguri în rândul tinerilor;
- Centrul Internațional ,,La Strada” privind coordonarea și susținerea eforturilor
comune la prevenirea traficului de ființe umane, violenței în familie, violenței sexuale,
siguranței copiilor online, abuzul şi exploatării sexuale a copiilor, inclusiv prin
utilizarea tehnologiilor informaționale;
- autorități publice centrale, cum ar fi Ministerul Sănătății Muncii Protecției
Socială, Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Ministerul Justiției, dar și cu
reprezentanții instituțiilor, organizațiilor publice și cu reprezentanții sectorului
asociativ.
5.2. 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 40 deplasări în 14 țări. La aceste
evenimente au participat 90 angajați ai Poliției, care au asistat la activități de instruire,
schimburi de experiență, conferințe internaționale și reuniuni operaționale.
Conducerea IGP a participat la 4 evenimente internaționale. În cadrul vizitelor au fost
abordate subiecte ce țin de cooperarea internațională, consolidarea relaţiilor de
parteneriat, investigarea grupărilor criminale organizate, combaterea crimelor
informatice, combaterea terorismului, combaterea traficului de persoane, prevenirea
corupției, combaterea traficului de droguri, combaterea traficului ilicit de arme,
combaterea infracțiunilor împotriva proprietății intelectuale, siguranța rutieră,
prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere.
În scopul identificării de noi parteneriate de dezvoltare, pe parcursul anului 2020
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 din RM, în adresa Ambasadei Statului Qatar în RM, Ambasadei SUA
la Chișinău, Ambasadei Suediei la Chișinău, Poliției Federale Germane, Ministerului
Federal de Interne din Austria, Inspectoratului General al Poliției Române, Poliției din
Ungaria, Cehia, Ucraina, Israel, Regatul Suediei, Delegației UE în Moldova, PNUD,
UNODC, Agenției TIKA, SEESAC, Fundației-Soros, Europol.
Astfel, în contextul luptei cu răspândirea virusului ,,COVID-19”, în baza
scrisorilor oficiale adresate Ambasadei SUA la Chișinău, Ambasadei Austriei la
Chișinău, Ambasadei României la Chișinău, Ambasadei Republicii Populare Chineze
la Chișinău, Delegației UE în Moldova, PNUD, Agenției TIKA, Oficiului Națiunilor
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Unite din Moldova, Agenției suedeze pentru cooperare internațională, Fundației
Soros-Moldova, Poliția națională a beneficiat de donații sub formă de echipamente de
protecție și dezinfectant pentru dotarea unităților specializate de transport ale Poliției
și polițiștilor din întreaga țară, aflați la serviciu în prima linie, după cum urmează:
 Fundația Soros: 2300 litri de dezinfectant, 500 cutii cu șervețele umede pe
bază de dezinfectant, 142000 perechi de mănuși de protecție și 2000 de măști.
 TIKA (Agenția Turcească de Colaborare și Coordonare): 900 litri de
dezinfectant, 800 viziere, 300 perechi de mănuși, și 23000 de măști.
 Ambasada Austriei la Chișinău:1000 litri de soluție dezinfectantă și 30000
perechi de mănuși de protecție.
 Ambasada Republicii Populare Chineze la Chișinău: 90000 de măști de
protecție.
 Ministerul Afacerilor Interne al Franței: 5000 de măști și 5000 de mănuși.
 Ambasada SUA la Chișinău: echipamente de protecție (măști, mănuși,
ochelari, dezinfectant, costume de protecție, etc.) în valoare de peste 93.000 USD.
Poliţia a participat şi la desfăşurarea operaţiunilor internaţionale:
- Operaţiunea ,,ECLIPSE IV” sub egida Centrului Sud-est European de Aplicare
a Legii (SELEC). Obiectivul principal al operațiunii este monitorizarea și combaterea
contrabandei de țigări și produse aferente tutunului în Europa de Sud – Est.
- Operaţiunea ,,Informațional Support”, scopul operaţiuni este de a releva
cazurile de sustragere/furt a autovehiculelor de grupurile organizate, operaţiunea
organizată şi susţinută de MAI al Federaţiei Ruse din regiunea Voronej.
- Operațiunea comună ,,SHIELD” (Safe Health Implementation, Enforcement
and Legal Development), scopul principal este intensificarea monitorizării web în
vederea combaterii infracțiunilor online ce țin de COVID-19, cu posibilitatea
implicării serviciilor de combatere a criminalității informatice.
- Operațiunea „OPSON IX”, în comun cu OIPC INTERPOL şi OEP Europol, în
scopul combaterii produselor alimentare şi băuturilor contrafăcute şi care nu
corespund standardelor;
- Operaţiunea „JackPot”, dosar comun de investigare cu landul Luneburg,
desfăşurat sub egida Europol şi Eurojust, în contextul documentării furturilor din
ATM, prin metoda exploziei.
- Operaţiune „PANGEA XII”, perioada desfăşurată 03 – 10 martie 2020,
concomitent în fiecare țară participantă a fost organizată Săptămâna Acțiunii, sub
auspiciul Sub-Directoratului Piețe ilegale/Securitate și sănătate globală al OIPC
Interpol, scopul operaţiunii este protecția sănătății publice, sensibilizarea
publicului/consumatorului
la
riscurile
referitoare
la
medicamentele
provenite/cumpărate de pe site-uri internet neautorizate.
- Operațiunii „30 Days at Sea", organizată sub egida Secretariatului General al
OIPC Interpol/Environmental Crime, se desfășoară în perioada 1 Octombrie 2020 – 28
Februarie 2021 a aferentă poluării maritime și a descărcării ilegale a lichidelor.
- Operațiunea ,,OPSON X”, ediția subsecventă a operaţiunii comune OPSON,
organizată sub auspiciul OIPC Interpol şi OEP Europol, aferentă combaterii traficului
ilicit de produse alimentare și băuturi contrafăcute care nu corespund standardelor,
este planificată pentru a se desfășura la nivel internațional în perioada decembrie 2020
– aprilie 2021.
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- Operațiunea „ORION II”, desfășurată sub egida EUBAM, în colaborare cu
Frontex și Europol, scopul operațiunii este combaterea traficului ilegal de arme și
muniții.
- Operațiunea „IOSX” obiectivul principal fiind prevenirea comercializării prin
intermediul internetului a bunurilor contrafăcute.
- Exercițiul practic de livrare controlată a armelor din circuitul ilegal, desfășurat
sub egida EUBAM, cu participarea reprezentanților organelor de aplicare a legii a
Ucrainei și Republicii Moldova, în scopul consolidării cooperării interinstituționale și
transfrontaliere între agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova și Ucraina.
5.3. Managementul proiectelor internaționale
Cu suportul partenerilor au fost implementate următoarele proiecte:
 „Dotarea Serviciului relații cu publicul cu echipament modern”, au fost
distribuite subdiviziunilor IGP echipamente și tehnică de calcul, în vederea
modernizării echipamentelor angajaților implicați în domeniul comunicării și relațiilor
cu publicul, valoarea proiectului - 70.000,00 € ( 1.349.297,77 MDL);
 Proiectul de achiziționare a echipamentelor polițienești la preț preferențial
(încălțăminte tactică), în baza testării unui lot de încălțăminte de probă (4 perechi de
mărimea 43 și 44), cu compania producătoare Mehler Law Enforcement GmbH
(Germania);
 Dotarea Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare cu echipament IT
contemporan, în valoare totala de 96,640 USD, procurat în cadrul Proiectului de
Combatere a Crimelor informatice și are drept scop să crească capacitatea de procesare
a datelor prin utilizarea softurilor moderne, proiect finanțat de Guvernul SUA;
 Dotarea Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare cu echipament de
traducere, preconizat pentru sala de conferințe, cu o capacitate de 50 utilizatori, în
valoare totala de 24,685 USD, proiect finanțat de Guvernul SUA.
 Dotarea Inspectoratului National de Patrulare cu dispozitive alcoolteste,
proiect finanțat de Republica Federală Germania, valoarea proiectului - 85.751 Euro;
 Instalarea echipamentului Double Casting, finanțator Uniunea Europeană,
valoarea totală - 45.338 Euro;
 Extinderea proiectului prin procurarea celui de-al doilea Centru mobil destinat
activității de prevenire în domeniul siguranței rutiere, valoarea proiectului – 60.000
Euro;
 Parteneriatul în cadrul proiectului MIDAS, care presupune gestionarea
echipelor de drone folosite special pentru susținerea antitero în mediul urban, valoarea
proiectului – 276.000 MDL;
 Proiectul TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument
of the European Commission), presupune instruirea în domeniul menţinerii şi
asigurării ordinii şi securităţii publice şi gestionarea crizelor în perioada COVID-19
finanțat de CoE, bugetul nu este specificat;
Proiecte în proces de implementare:
 Proiectul „Cooperarea regională pentru Prevenirea și Combaterea
Criminalității Transfrontaliere România-Moldova”(THOR) în cadrul Programului
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, care prevede
renovarea a 10 sectoare de poliție, construcția unui sediu pentru 3 subdiviziuni
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operative și instruirea a 250 de angajați, valoarea proiectului – 2,7 mln. euro (grant în
mărime de 1.735.560 euro, cota de cofinanțare a IGP 964 440 euro;
 Programul de asistență „Consolidarea parteneriatului comunitate-poliție,
îmbunătățirea tacticilor și metodelor de instruire a polițiștilor și creșterea capacităților
Inspectoratului General al Poliției de investigare a infracțiunilor financiare”, finanțat
de către Guvernul Regatului Suediei pentru perioada 2017-2020, valoarea proiectului 3.3 milioane euro;
 Crearea și funcționarea punctului focal pe componenta armelor de foc, finanțat
de către Uniunea Europeană (SALW), valoarea proiectului -28.553 Euro;
 Achiziționarea unei mașini automatizate privind marcarea armelor de foc,
proiect finanțat de către Uniunea Europeană (SALW);
 Consolidarea capacităților Poliției moldovenești și române în domeniul
prevenirii criminalității, inclusiv crimelor transfrontaliere, în cadrul Programului
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, valoarea proiectului
-230.480, Euro;
 Reluarea activității în cadrul Proiectul privind dotarea DP mun.Chișinău cu
sistem de securitate internă, finanțat de SUA;
 Dezvoltarea unui concept de patrulare comună de poliție a drumurilor din zona
de frontieră dintre Republica Moldova – România, în cadrul Programului Operațional
Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, valoarea proiectului - 195.020,00
Euro;
 Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere prin dezvoltarea unui concept comun
de investigare complexă a locului crimei, în cadrul Programului Operațional Comun
România - Republica Moldova 2014 – 2020, valoarea proiectului - 163.700,00 Euro;
 Proiect privind implementarea conceptului ”echipelor Dialog” în activitatea
Poliției, finanțat de Poliția Republicii Cehia;
 Proiect regional ,,Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme nonjudiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de
ură și ale discursurilor de incitare la ură în țările Parteneriatului Estic, proiect finanțat
de UE și CoE, valoarea totală a proiectului – 940.000,00 Euro;
 Proiect regional „TOPCOP” (Parteneriat împotriva crimei organizate), ce
vizează îmbunătăţirea capacităţii statelor beneficiare de a combate criminalitatea
transnaţională organizată în toate formele de manifestare, implementat de Colegiul
European de Poliţie (CEPOL) și Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și
formare în materie de aplicare a legii (Europol);
 Acordul de finanțare semnat între Guvernul Republicii Moldova și Comisia
Europeană, în contextul sprijinirii Guvernului 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 valoarea totală a proiectului – 57 200 000 Euro;
 Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova, valoarea
proiectului – 1.740.000 USD;
 Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova, valoarea
proiectului – 2.800.000 USD;
 Prevenirea HIV/SIDA și TB în grupurile cu risc sporit de infectare proiectul
aplicației Republicii Moldova în cadrul Mecanismului de răspuns la COVID-19, lansat
de Fondul Global, Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției sociale;
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 „Percepțiile femeilor din Poliție privind fenomenul hărțuirii sexuale” în cadrul
Programul de granturi mici IMPULS destinat persoanelor fizice – absolvente ale
programului internațional de instruire „ITP GBV”, realizat de Centrul de Drept al
Femeilor cu suportul Agenției suedeze pentru cooperare internațională și dezvoltare;
 Proiectul ,,Joint efforts for justice, peace and life with dignity – a need and
requirement of nowadays”, susținut financiar de către Ambasada Germaniei în
Republica Moldova și implementat de către Centrul de reabilitare a victimelor torturii
„Memoria” (RCTV Memoria);
 Crearea unui Centru de Justiție Familială în Moldova, proiect finanțat de
Ambasada SUA, Tedoy, valoarea totală a proiectului - 798.940 USD;
 Renovarea dispeceratului Direcției de poliție a municipiului Chișinău, proiect
finanțat de Guvernul SUA, valoarea proiectului este în proces de negociere;
 Poduri pentru creșterea încrederii între poliție și cetățenii raionului Ialoveni și
județului Iași, bugetul total este de 209.570 Euro, Contribuția UE-188.402 EURO;
 Proiectul TOPCOP (formarea și parteneriatul operațional împotriva
criminalității organizate) buget 2.5 milioane Euro, beneficiar IGP. Scopul proiectului
vizează consolidarea cunoștințelor instituționale și a capacității țărilor partenere în
domeniile prioritare ale criminalității în ciclul politic al UE și creșterea cooperării în
cadrul EMPACT.
CAPITOLUL 6
Activităţi cu caracter social și mediatic
6.1. Managementul comunicării
Pe parcursul anului 2020, pe pagina oficială a Poliției au fost plasate 588 de
comunicate la rubrica „Știri” și „Poliția în acțiune”, iar pe pagina de Facebook „Poliția
Republicii Moldova” au fost publicate 914 informații.
Totodată, au fost organizate 35 conferinţe de presă și breafing-uri cu participarea
persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Poliției, au fost acordate în jur de 750
de interviuri, s-a participat la 69 emisiuni TV/radio.
Direcției de poliție a mun. Chișinău, pe pagina de Facebook a mediatizat 500
comunicate cu rezonanţă social-sporită, a oferit 436 interviuri radio şi TV, a petrecut o
conferință de presă.
În aceeași perioadă, Serviciul relaţii cu publicul al Inspectoratului național de
securitate publică a plasat pe pagina de Facebook 511 informații.
Angajații INSP au participat la 23 emisiuni radio și televizate, au oferit 323 de
interviuri cu scop informativ și au fost subiectul mai multor reportaje.
Au fost înregistrate 1291 de solicitări din partea jurnaliștilor cu privire la
accidente rutiere, activitatea INSP, date statistice, etc.
În adresa IGP au parvenit circa 3937 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. Volumul petițiilor recepționate în perioada anul 2020 a scăzut cu 9,90%,
comparativ cu perioada analogică a anului 2019.
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6.2. Aplicația „Harta Amenințărilor” (lansată la 22 august 2018):
În perioada anului 2020, au fost înregistrate 228 semnale din partea societății
civile. Urmare organizării măsurilor ce se impun reieșind din tipul amenințării, au fost
întocmite 32 procese verbale cu privire la contravenţie.
Furturi din buzunare/ pungasii
Huliganism auto, raliuri neautorizate
Consum/ realizarea drogurilor
Persoane fără adăpost
Consum de alcool în locuri neautorizate
Parcări neautorizate

1
1

6
4
2
7
9
36

52
41

69

6.3. 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.
Potrivit Barometrului de opinie publică, realizat de Institutul de politici publice,
în perioada 10 luni ale anului 2020 numărul cetăţenilor care au încredere în Poliţie a
crescut cu 1%, fiind de 41% în luna octombrie 2020 față de 40% în luna decembrie
2019. Astfel, din cele 13 instituţii ale statului supuse evaluării, la moment Poliţia se
află pe locul 4, depăşind mass-media (presă, radio,TV).
CAPITOLUL 7
Managementul economico-financiar
7.1. Realizarea Planului de finanțare pentru anul 2020
Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, nr. 172 din 19.12.2019,
Inspectoratului General al Poliţiei și subdiviziunilor subordonate li s-au aprobat
alocații financiare în sumă de 1.327.581,3 mii lei.
Pe
parcursul
perioadei
de
Cheltuieli capitale
raportare, alocațiile au fost precizate la
neatribuite altor
Garanții sociale și
categorii
Bunuri
și
servicii
suma de 1.480.911,8 mii lei, dintre Mijloace fixe și documente
executorii
stocuri de
care:
materiale
circulante
capitale
- 1.330.241,3 mii lei, alocații din Reparații
contul bugetului de stat (inclusiv: Investiții capitale
15.875,0 mii lei, proiecte de investiții
Cheltuieli salariale
publice);
- 12.500,0 mii lei, din contul
veniturilor colectate;
- 20.559,7 mii lei, granturi externe primite în cadrul proiectelor „Cooperare
regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere RomâniaMoldova”, „Consolidarea capacității poliției moldovenești și române în domeniul
prevenirii criminalității, inclusiv crimelor transfrontaliere” și „Îmbunătățirea
cooperării transfrontaliere prin dezvoltarea unui concept comun de investigare
complexă a locului crimei” (inclusiv: 9.186,8 mii lei, proiecte de investiții publice);
- 117.560,8 mii lei, din contul Suportului pentru reforma Poliției (inclusiv:
1.007,0 mii lei, proiecte de investiții publice);
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- 50,0 mii lei, din contul donațiilor voluntare de la persoane juridice;
Bugetul precizat a fost distribuit, după cum urmează:
- 1.047.524,6 mii lei, cheltuieli de personal;
- 92.968,2 mii lei, servicii;
- 99.634,4 mii lei, garanții sociale și documente executorii;
- 1.438,8 mii lei, cheltuieli capitale neatribuite altor categorii;
- 239.345,8 mii lei, active nefinanciare, dintre care – 26.068,8 mii lei, investiții
capitale în curs de execuție.
Pe parcursul anului bugetar au fost alocate suplimentar prin rectificarea Legii
bugetului de stat, mijloace bănești în sumă de 153.330,5 mii lei inclusiv:
- 6.000,0 mii lei pentru reparația curentă a automobilelor de serviciu;
- 2.210,3 mii lei pentru achitarea TVA și taxelor pentru procedurile vamale la
achiziționarea echipamentului de comunicații TETRA;
- 7.000,0 mii lei pentru procurarea echipamentului polițienesc;
- 690,0 mii lei pentru finisarea construcției Izolatorului de detenție provizorie de
la IP Bălți;
- 3.692,9 mii lei pentru finisarea construcției anexei laboratorului ADN;
- 50,0 mii lei donații voluntare pentru procurarea mijloacelor de protecție anti
Covid19;
- 10.416,0 mii lei indemnizații pentru angajații infectați cu Covid19 în timpul
serviciului;
- 500,0 mii lei alocații în cadrul programului de reintegrare a țării pentru reparația
sistemului de încălzire a IP Bender;
- 50.494,3 mii lei alocații pentru cheltuieli de personal, cât și indemnizații alte
prestații sociale;
- 3.628,3 mii lei alocații pentru proiectul „Consolidarea capacității poliției
moldovenești și române în domeniul prevenirii criminalității, inclusiv crimelor
transfrontaliere”;
- 6.000,0 mii lei alocații pentru contractarea, serviciilor de expertize medicolegale;
- 1.000,0 mii lei alocații din fondul de intervenție al Guvernului pentru lichidarea
consecinţelor incendiului produs la 13 iulie 2020 în clădirea IP Rezina, or. Rezina, str.
Voluntarilor, nr.1;
- 59.648,7 mii lei alocații pentru orele suplimentare și premiul anual 2019;
- 2.000,0 mii lei alocații pentru procurarea echipamentului de măsurare a vitezei.
La situația din 31.12.2020, bugetul a fost contractat și executat în sumă de
1.474.250,4 mii lei, ceea ce constituie 99,6 la sută în raport cu planul precizat, cu un
sold disponibil necontractat în mărime de 6.661,4 (dintre care 6.642,9 sunt mijloace
financiare din cadrul proiectelor externe, care sunt trecătoare pe anul bugetar următor).
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7.2. Dotarea logistică
În anul 2020 pentru echipament s-au alocat 21.400.000,00 lei, necesarul fiind de
55.000.000,00 lei. Astfel au fost repartizate 10787 bonuri de eliberări, pentru dotarea
efectivului cu elemente de uniformă.
Asigurarea mobilităţii terestre a Poliţiei pentru îndeplinirea activităţilor specifice
se realizează cu un parc auto total de 1540 unități de transport, dintre care, 62% au
termenul de exploatare mai mare de 10 ani.
Un segment este reprezentat de activitățile de administrare logistică a situației
privind respectarea regulilor de prevenire a infectării cu virusul COVID-19, astfel, atât
din mijloacele bugetare, precum și din contul donațiilor voluntare au fost achiziționate
216000 măști de protecție, 216000 perechi de mănuși medicinale și cca 81000 litri de
dezinfectant.
PROBLEMATICA
 interoperabilitatea necorespunzătoare a activităților de serviciu în cadrul
grupelor operative de urmărire penală, în procesul de investigare, constatare și
urmărire penală la locul comiterii faptelor ilegale;
 implicarea insuficientă a unor autorități în preluarea conform competenței a
cazurilor depistate/documentate de Poliție. Antrenarea polițiștilor în activități
improprii;
 caracterul neuniform al automatizării proceselor caracteristice activității
polițienești prin implementarea tehnologiilor informaționale, asigurarea
interoperabilității sistemelor existente și facilitarea utilizării acestora prin configurarea
conform necesităților Poliției;
 alocarea insuficientă a resurselor financiare pentru acoperirea necesităților de
dotare cu uniformă, tehnică și echipament specializat;
 desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la
nivelul subdiviziunilor teritoriale, prin consolidarea structurilor teritoriale de patrulare;
 dotarea lacunară a polițiștilor cu uniformă și echipament,
 evaluarea situației privind operaționalizarea unor facilități din cadrul Poliției
(celule, camere de audiere, camere de prezentare spre recunoaștere și întrevedere cu
avocatul);
 asigurarea prezenței Poliției în mediul rural prin mărirea numărului de echipe
de patrulare și reacționare operativă;
 crearea unităților regionale ale Poliției;
 fluctuația de cadre în Poliție;
 creşterea numărului de ultragieri a angajaților Poliţiei;
 lipsa unui sistem informaţional actualizat şi ajustat la noile cerinţe;
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PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE
 reevaluarea procesului de implementare a documentelor de politici privind
dezvoltarea Poliției și a celor aferente domeniului de ordine și securitate publică care
vizează atribuțiile instituției în domeniu;
 asigurarea performanței egale a Poliţiei și dezvoltarea competențelor
polițiștilor în vederea obținerii activității calitative și uniforme în prestarea serviciilor
către societate, inclusiv asigurarea prezenței Poliției în localitățile rurale;
 cunoașterea de către polițiști a sectorului administrativ deservit, stabilirea clară
a sarcinilor pentru echipele de patrulare și reacționare operativă, cu orientarea acestora
către segmentele mai problematice din punct de vedere al evoluției fenomenului
infracțional;
 consolidarea eforturilor de dotare a polițiștilor cu mijloace de protecție
individuală în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru prevenirea infectării cu virusul
de tip nou, în vederea asigurării siguranței familiilor polițiștilor și cetățenilor care intră
în contact cu aceștia;
 eficientizarea procesului de formare profesională a polițistului, dezvoltarea
competențelor factorilor manageriali, sporirea atractivității profesiei de polițist prin
asigurarea condițiilor prielnice de muncă și a unui pachet social corespunzător;
 asigurarea caracterului proactiv al acțiunilor de prevenire a infracțiunilor,
reacționarea operativă la solicitările cetățenilor și acumularea calitativă a materialelor
la fața locului infracțiunii sau incidentului raportat, inclusiv cu întreprinderea
întregului spectru de măsuri pentru depistarea pe urme fierbinți a răufăcătorilor;
 continuarea implementării conceptului de poliție comunitară, precum și
consolidarea institutului polițistului de sector, dezvoltarea sistemului de reacționare la
apelurile de urgență ale cetățenilor;
 evaluarea coraportului dintre funcțiile cu rol de administrare și celor cu rol
operațional, în vederea organizării optime a resurselor umane ale Poliției pentru
acoperirea mediilor urbane și asigurarea capacității de intervenție în termen restrâns
pentru mediul rural, inclusiv stabilirea principiului de reacționare la locul incidentului
a celei mai apropiate resurse a Poliției pentru reducerea timpului de reacționare la
apeluri de urgență și incidente raportate;
 dezvoltarea infrastructurii sediilor sectoarelor de poliție și a inspectoratelor de
poliție, asigurarea cu uniformă de serviciu, echipament și mijloace speciale conforme
exercitării atribuțiilor de serviciu;
 contracararea comportamentului deviant în traficul rutier cu referire la
depășirea regimului de viteză stabilit, conducerea vehiculului în stare de ebrietate și
organizarea curselor ilegale, stabilirea unui set de măsuri pentru implicare a societății
în efortul de scădere a numărului de decese în urma accidentelor rutiere;
 asigurarea confortului polițistului aflat în misiune prin dotarea cu echipament
și mijloace necesare conform unor standarde de dotare, menținerea condițiilor de
muncă pe măsură să asigure necesitățile polițiștilor, dar și să fie creat un mediu
prietenos pentru cetățenii care se adresează la Poliție;
 asigurarea disciplinei de serviciu și comunicării amabile cu cetățenii, inclusiv
manifestarea unui comportament înțelegător cu cetățenii aflați la prim contact cu
Poliția, iar în cazul stabilirii unor riscuri pentru securitatea cetățenilor și personală a
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polițistului cu aplicare imediată a tacticilor aprobate pentru descurajarea
comportamentului deviant, proporțional agresivității manifestate și cu asigurarea
respectării drepturilor omului;
 promovarea principiului toleranță zero față de corupție în activitatea Poliției,
respectarea disciplinei de serviciu și manifestarea unui comportament tacticos și
echidistant în relațiile cu cetățenii;
 elaborarea unei noi Strategii de dezvoltare a Poliției, pentru perioada 2021 –
2027, reieșind din practica implementării Strategiei pentru anii 2016-2020, dar și întru
asigurarea continuității pentru dezvoltarea proceselor operaționale și schimbarea
abordării polițiștilor față de misiunile realizate
DIRECŢIA MANAGEMENT OPERAŢIONAL A IGP
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