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CAPITOLUL 1
Fenomenul infracțional
1.1 Tendințe în evoluția fenomenului infracțional
Subdiviziunile Poliției în perioada 9 luni ale anului 2021 au înregistrat 17715
infracțiuni, dintre care 31% revenind municipiului Chișinău.
Fenomenul infracțional a înregistrat o creștere cu 1,92%, comparativ cu perioada
analogică a anului precedent.
Din numărul total, au fost trimise procurorului 11758 cauze penale (66,37%), pe
9916 cauze penale UP a fost terminată (55,98%), dintre care 7885 trimise în judecată
(44,51%).

Excepționa
l de grave;
124; 1%
Ușoare;
5195; 29%

Deosebit
de grave;
276; 2%
Grave;
2650; 15%

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 82%.

Mai puțin
grave;
9470; 53%

În perioada 9 luni ale anului
2021 criminalitatea a înregistrat
diminuare a infracțiunilor din
categoriile celor deosebit de grave cu
-13,2% și mai puțin grave cu -0,84%.
Creștere
au
înregistrat
infracțiunile din categoria celor
excepțional de grave cu +26,53%,
grave cu +10,97% și ușoare cu
+3,32%.

Total

1,92
26,53

Excepțional de grave
Deosebit de grave

-13,2
10,97

Grave
Mai puțin Grave

-0,84
3,32

Ușoare

Din numărul total de infracțiuni, 46% revin infracțiunilor patrimoniale, 23%
infracțiunilor în domeniul transporturilor, câte 5% contra securității publice și
infracțiunilor contra familiei și minorilor, precum și câte 2% revin infracțiunilor
privind viața sexuală și infracțiunilor contra drepturilor politice, de muncă și altor
drepturi.
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Infracţiuni contra
vieţii şi sănătăţii
persoanei; 639; 4%
Altele; 2359; 13%
Infracţiuni contra
securităţii publice
şi a ordinii publice;
951; 5%

Infracţiuni privind
viaţa sexuală; 403; Infracţiuni contra
drepturilor
2%
politice, de muncă
şi altor drepturi ;
402; 2%

Infracţiuni contra
patrimoniului ;
8122; 46%

Infracţiuni în
domeniul
transporturilor;
4117; 23%

Infracţiuni contra
familiei şi
minorilor; 839; 5%

În cadrul activităților de urmărire penală și investigare a infracțiunilor, Poliţia a
reușit stabilirea autorilor în proporţie de:
- 93,15 % pe cauzele în domeniul transporturilor;
- 80,81% pe cauzele contra familiei și minorilor;
- 80,6% pe cauzele contra drepturilor politice;
- 79,81% pe cauzele penale contra vieţii şi sănătăţii persoanelor;
- 77,85% pe cauzele contra sănătății publice;
- 74,97% pe cauzele contra securității publice;
- 67,95% pe cauzele penale contra justiției;
- 63,52% pe cauzele penale privind viaţa sexuală;
- 52,63% pe cauzele penale contra libertății;
- 48,49% 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:
- 97 omucideri, au fost identificaţi autorii în 93 cazuri;
- 114 cazuri de vătămări grave a integrităţii corporale, au fost identificaţi autorii
în 112 cazuri;
- 50 atacuri tâlhăreşti, au fost identificați autorii în 48 cazuri.
Genurile de infracțiuni în care există cele mai multe fapte cu autori neidentificați:
- infracțiuni ecologice (50%);
- infracțiuni de corupție în sectorul privat (50%);
- infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică (32,35%);
- infracțiuni economice (18,87%);
- infracțiuni informatice (0%).
Totodată, în perioada a 9 luni ale anului 2021 au fost identificaţi făptuitorii pe
4342 cauze penale din cele comise în anii precedenţi.
În comparație cu perioada analogică a anului precedent, se atestă creșteri la unele
genuri de infracțiuni:
- contra vieții și sănătății cu 1,59%;
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- privind viața sexuală cu 4,13%;
- contra patrimoniului cu 0,61%;
- contra familiei și minorului cu 2,44%;
- informatice cu 30%;
- în domeniul transportului cu 5,65%;
- contra securității publice cu 7,58%;
- contra justiției cu 10,73%;
- infracțiuni de corupere în sectorul privat cu 33,33%;
- contra autorităților publice și securității statului cu 13,39%
- comise de grupuri criminale cu 56,41%.
Infracțiunile contra libertății, contra drepturilor politice, contra sănătății publice,
ecologice, economice, au înregistrat diminuări care oscilează între 8 - 22%.
Conform criteriului de divizare regională a infracționalității, se atestă că
fenomenul infracțional este concentrat în mediul urban, în proporție de 59%.
Divizare regională a infracționalității
Urban

Rural

Datele lipsesc

1%

40%

59%

Pe criteriul regional, cele mai multe infracțiuni au fost înregistrate în mun.
Chișinău – 5579, urmat de subdiviziunile regiunii Nord – 4491, Centru – 4036, Sud –
2432, DP UTA Găgăuzia – 823 și mun. Bender – 106 infracțiuni.
UTA GagauzYeri; 823; 4,71%

mun. Bender;
106; 0,61%
mun. Chișinău;
5579; 31,94%

Sud; 2432;
13,92%

Centru; 4036;
23,11%

Nord; 4491;
25,71%
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Rata criminalităţii la nivel naţional în perioada analizată, conform
Recensământului Populației și al Locuințelor 2014, constituie 52,02, fiind cu 3,27%
mai mare față de perioada analogică a anului precedent.

Cele mai afectate unități administrativ-teritoriale din punct de vedere a ratei
criminalității sunt municipiile Chișinău, Bălți, precum și raioanele Dondușeni,
Drochia, Comrat, Cantemir, Ceadîr-Lunga, Basarabeasca, Cahul.
Conform informațiilor extrase din BCD a STI al MAI, în perioada de raport în
comiterea infracțiunilor au fost stabilite 10133 persoane. Din ele, 55 minori cu vârsta
până la 14 ani, 316 minori cu vârstele între 14 – 15 ani, 480 minori cu vârstele între 16
– 17 ani.
Din numărul total de persoane care au săvârșit infracţiuni, 199 nu sunt la prima
abatere. Totodată, 96 de persoane sunt străini şi/sau persoane fără cetăţenie.
La compartimentul combaterii criminalității organizate, au fost documentate 42
grupări criminale organizate, în temeiul a 42 cauze penale pe care au fost identificați
218 membri.
În perioada de referință au fost inițiate 604 cauze penale privind traficul ilicit de
droguri, atestându-se o descreștere cu 13 % comparativ cu perioada analogică a anului
2020. Procurorului au fost trimise 401 cauze penale (66,3%), expediate în judecată
370 cauze penale (61,2%). Totodată, au fost documentate 45 cazuri de contrabandă cu
droguri, dintre care 4 cazuri documentate de către subdiviziune IGP.
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1.2. Traficul de ființe umane
În perioada de raport, de către Secția de urmărire penală a Centrului pentru
combaterea traficului de persoane au fost pornite 45 cauze penale, comparative cu 62
cauze penale pornite în perioada analogică a anului precedent.
De către ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane au fost
pornite 15 cauze penale privind traficul de persoane și copii, comparativ cu 17 cauze
penale pornite în perioada analogică a anului 2020, din ele:
- 10 cauze penale privind traficul de persoane ( 8 a.p.) art.165 CP.
- 5 cauze penale privind traficul de copii (9 a.p.) art.206 CP.
În cadrul cauzelor penale investigate, la nivel național au fost identificate 280
victime (115 victime a.p.).
Din numărul total de victime identificate la nivel național, de către Centru pentru
combaterea traficului de persoane, inclusiv de comun cu Procuratura generală, au fost
identificate 194 victime (78 victime a.p.), din ele:
- 188 victime adulte, conform art.165 Cod penal;
- 6 victime copii, conform art.206 Cod penal.
Potrivit formei de comitere, se atestă că, victimele adulte sunt traficate în scop de
exploatare prin muncă, iar traficarea copiilor o constituie exploatarea sexuală.
1.3. Căutarea infractorilor și a altor categorii de persoane
Conform datelor statistice, la începutul anului 2021 au fost declaraţi în căutare
8175 infractori.
De la începutul anului curent în căutare au fost anunțați 3543 infractori, în total
fiind declarați în căutare 11718 persoane.
Au fost reținuți 3266 infractori aflați în căutare, dintre care 1894 din cei anunțați
în anul curent și 1372 din cei anunțați în perioada anilor precedenți. 624 persoane se
află în proces de extrădare, iar în privința altor 218 persoane, procesul de căutare a fost
oprit din diverse temeiuri.
La 01.10.2021 au rămas în căutare 7610 infractori, din ei, pentru infracțiuni
contra vieții și sănătății persoanei – 144 infractori, pentru vătămarea intenţionată
gravă a integrităţii corporale – 104, pentru infracțiuni privind viața sexuală – 209
infractori, pentru tâlhării – 142 infractori.
În scopul intensificării activităţii de căutare a infractorilor care se eschivează de
la organele de urmărire penală, judecată, dezertori, condamnați evadați sau care se
sustrag de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără veste şi
identificarea cadavrelor cu identitatea necunoscută, pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, cu implicarea tuturor forţelor şi serviciilor subdiviziunilor teritoriale ale
Poliției, au fost declanşate 2 operaţiuni de tip „Căutare”, fiind reținuți 618 infractori.
Totodată, a fost declanșată o operaţiune interstatală de căutare pe teritoriul
statelor CSI, în rezultatul căreia au fost reținuți 129 de infractori.
Din 98 persoane anunțate dispărute fără urmă (80 din anii precedenți și 18 din
anul curent), 35 persoane au fost anunțate în căutare interstatală (CSI) și 9 Interpol.
Au fost stabilite 12 persoane, iar 12 dosare au fost clasate din alte temeiuri.
La 01.10.2021 au rămas în căutare 74 persoane dispărute fără urmă.
La începutul anului 2021 la evidența Poliției se aflau 18 cadavre declarate
neidentificate. În perioada de raport a fost anunțat pentru identificare 5 cadavre. Din
numărul total de 23 cadavre declarate neidentificate, pe 1 cauză din anii precedenți
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procedura de identificare a fost oprită cu identificarea persoanei, iar pe 4 cauze din
anii precedenți procedura de identificare a fost oprită din alte temeiuri.
La 01.10.2021 au rămas declarate neidentificate 18 cadavre.
1.4. Fluxul de persoane deținute în instituțiile de detenție și escortă
În perioada a 9 luni ale anului 2021, în Izolatoarele de detenţie provizorie din
cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei, au fost reţinute şi plasate 3550 de
persoane. Din ele, 3486 de persoane au fost reţinute penal (3254 bărbaţi, 199 femei, 33
minori), iar 64 de persoane au fost reţinute contravenţional (63 bărbaţi, 1 femeie).
Totodată, au fost efectuate escortări/transportări în număr total de 11100, din ele,
2385 în penitenciare, 7592 în instanţe judecătoreşti, 171 întru executarea unor acţiuni
procesual penale suplimentare la procuratură şi 952 organului de urmărire penală.
CAPITOLUL 2
Rezultatele activității operaționale
2.1. Reacționarea operativă
În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, în perioada de raport au
fost înregistrate 275472 informaţii cu privire la infracțiuni şi alte incidente şi 28648
sesizări cu privire la infracţiuni.
Totodată, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate 217370 apeluri prin
care a fost solicitat intervenția Poliției.
Cazuri înregistrate 112
Parcare
neregulamentară
4%

RESTUL CAZURILOR
38%

Accident rutier
9%

Conflict
12%
Deces
3%
Furtul
5%
Gălăgie
6%
Persoană
agresată
4%

Violența în familie
4%
Persoană bătută
5%

Persoană
agresivă
10%

Conform informațiilor furnizate de Serviciul Național Unic Pentru Apelurile de
Urgență 112, durata medie de prelucrare a apelurilor solicitanților constituie circa 3
minute, media de reacționare la apelurile cetățenilor constituie circa 28 minute. Media
zilnică de apeluri de urgență 112 de competența Poliției este de 797 cazuri.
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2.2. Chemarea intenționat falsă a serviciilor specializate
Conform datelor statistice, în perioada a 9 luni ale anului 2021, Poliţia a
înregistrat 697 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 292 amenzi în sumă de 459400 lei, 6 cazuri au fost clasate, iar 399 de cazuri
se află în procedura de examinare judecătorească.
2.3. Apelurile privind cazurile de alertă cu bombă
Numărul apelurilor privind alertele cu bombă, în perioada 9 luni 2021 a crescut
cu 28,57% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, fiind înregistrate 27
informaţii. În rezultatul examinării la fața locului, nu s-a confirmat prezența corpurilor
explozibile.
Din numărul total de cazuri înregistrate, au fost identificați 16 autori ai alertelor
false cu bombă. Totodată, din cele 27 informații, au fost pornite 22 de cauze penale,
11 cauze penale au fost trimise procurorului conform Codului de procedură penală,
dintre care, 8 cazuri au fost trimise în instanța de judecată.
Conform datelor prezentate de subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei, apeluri
privind alertele false cu bombă, au înregistrat:
- 7 cazuri - IP Edineţ;
- 6 cazuri – IPs Buiucani;
- câte 3 cazuri - IPs Centru şi IPs Ciocana;
- câte 2 cazuri – IPs Rîşcani şi IP Bălţi;
- câte 1 caz - IP Ungheni, IP Floreşti, IP
Orhei şi IP Bender.
2.4. Menținerea și asigurarea ordinii publice
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2021,
pe teritoriul Republicii Moldova au fost
desfăşurate 11717 întruniri (1873 în mun.
Chişinău) la care au participat circa
2261749 persoane (615 826 în mun.
Chişinău).

Caracter
socialpolitic;
5705

Acţiuni
culturalartistice;
923
Sportive;
633
Cu
caracter
religios ;
4456

2.5. Siguranța în trafic
În perioada a 9 luni ale anului 2021 au fost înregistrate 1831 accidente în traficul
rutier, în care 162 persoane au decedat și 2081 au fost traumatizate, fiind înregistrată o
creștere cu 25,24% a numărului de accidente înregistrate și cu 26,36% a persoanelor
traumatizate iar numărul deceselor a înregistrat o scădere cu 5,81%.
În perioada ultimilor 4 ani (2018-2021), evoluția înregistrează o scădere a
numărului de persoane decedate ca urmare a accidentelor rutiere.
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1912

2224

2081

1894

1831

1660

1462

Accidente
Decedați
Traumați

205

199

172

162

2018

2019

2020

2021

În mun. Chișinău au fost înregistrate 805 accidente rutiere, sau 43,96% din
numărul total de accidente rutiere înregistrate.
Pe drumurile naţionale au fost comise 426 accidente rutiere, soldate cu 82
persoane decedate şi 534 traumatizate. Cu risc sporit de producerea accidentelor
rutiere şi consecinţele acestora s-a dovedit a fi traseul republican R3 Chişinău –
Hînceşti – Cimişlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, fiind înregistrate 39
accidente rutiere, soldate cu 3 persoane decedate și 54 persoane traumatizate.
Cauză principală a accidentelor rutiere rămâne a fi viteza neadecvată condiţiilor
rutiere, constituind 36,16% din numărul total al accidentelor supuse evidenței pentru
perioada vizată, care a dus la decesul a 81 de persoane şi traumatizarea a altor 776
persoane.
664

Viteza neadecvată condițiilor rutiere

123

Nerespectarea distanţei dintre vehicule

59

297

Neacordarea priorității pietonilor
121

Neasigurarea la schimbarea benzii

201
179

255

Neacordarea priorității altor vehicole
64

Traversarea neregulamentară a pietonilor

96

Stare de ebrietate alcoolică, adormire la…
2021

461

143
70
125

2020

Referitor la categoria de vârstă a persoanelor decedate sau traumatizate urmare
accidentelor rutiere, în 2021 se păstrează tendinţele anului 2020, cu cea mai mare rată
45,67% fiind persoanele cu vârsta cuprinsă între 31 – 64 ani.
În accidentele rutiere au fost implicați 351 minori (15,64% din numărul total de
victime), din ele 8 minori au decedat, 234 traumatizați ușor, 92 traumatizați grav, iar
17 nu au suferit careva traumatisme.
La nivel naţional s-a intervenit în 4613 situaţii, în care conducătorii de vehicule
au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, astfel înregistrând o creștere cu
4,2% comparativ cu perioada analogică a anului 2020. Din ele, 3539 cazuri au fost
calificate drept infracțiuni și 1074 cazuri documentate contravențional.
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2021, numărul accidentelor rutiere din vina
conducătorilor auto în stare de ebrietate a diminuat cu 6,83%, fiind produse 232
accidente în traficul rutier.
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2.6. Prevenirea fenomenului accidentar
În cadrul activităților de aplicare a legii, pe parcursul a 9 luni ale anului 2021, de
către efectivul Inspectoratului național de securitate publică au fost constatate 266 306
contravenții pe domeniul încălcării prevederilor Regulamentului circulației rutiere,
fiind aplicate 260 380 amenzi în valoare de 189 312 275 lei și 720 854 puncte de
penalizare ca sancțiune complimentară.
În scopul asigurării siguranţei rutiere, au fost puse în aplicare operațiuni după
cum urmează: operațiunea specială „Pieton”, operațiunea specială „Motociclist”,
operațiunea specială „Girofar”, operațiunea „Taxi”, operațiunea specială „Pasaj
Feroviar”, operațiunea specială „Bacalaureat 2021”, operațiunea „Autobuz”,
operațiunea „Tulburel”.
Concomitent, au fost desfăşurate 68 operaţiuni de sensibilizare (filtre) a
conducătorilor de vehicule asupra necesităţii respectării regulamentului circulaţiei
rutiere, prin intermediul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere
„Controlul traficului”.
2.7. 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 a 9 luni ale anului 2021, au fost organizate și desfășurate 4 campanii
și acțiuni de sensibilizare: programul „Supraveghere de Vecinătate”, conceptul „Aleea
Siguranţei”, campania socială „Atenție copii dispăruți! Când depistezi un copil singur
în stradă, sună 112, arată că îți pasă”, campania „Sensibilizare a societății civile
privind pericolul generat de armele deținute ilegal”.
Majoritatea campaniilor și activităților de informare și sensibilizare ale populației
au fost organizate în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune, Administrația
Națională a Penitenciarelor, IMSP „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, Centrul
Internațional ,,La strada”, Compania „Bercut - Grup”, Asociaţia obştească „Sindicatul
cicliştilor din Republica Moldova” și Asociaţia obştească Club Sportiv „Sporter”.
Totodată, la nivel local de către Inspectoratele teritoriale ale Poliției au fost
inițiate 64 campanii de informare, în scopul pregătirii antiinfracţionale a populaţiei cu
privire la măsurile de securitate necesare pentru preîntâmpinarea săvârșirii
infracțiunilor.
În scopul intensificării activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului
infracţional, au fost realizate operaţiunile speciale „Căutarea”, „Mac” şi „Cascada”.
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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2.7.1. Violența în familie
Pe parcursul a 9 luni a anului 2021 Poliția a înregistrat 11103 sesizări cu privire
la infracţiuni şi incidente ce vizează conflictele în cadrul relaţiilor familiale. Din ele, la
categoria ce atentează la valorile familiale se constată că 681 sesizări au întrunit
elementele constitutive ale componentei de infracțiuni, iar 1216 cazuri au întrunit
elementele constitutive ale componenţei de contravenţie.
La evidenţa Poliţiei se află 4690 agresori familiali dintre care, 4424 bărbaţi și 266
femei.
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 600 ordonanţe de protecţie a victimelor violenţei în familie.
De către angajaţii Serviciilor securitate publică din cadrul Inspectoratelor
teritoriale ale Poliţiei, în calitate de agent constatator au fost eliberate 4373 Ordine de
restricție de urgență, fiind întocmite 520 procese-verbale cu privire la contravenție
conform art. 3181 CC (neexecutarea ordinului de restricţie de urgenţă).
2.7.2. Delicvenţa juvenilă
Delicvența juvenilă este o componentă a fenomenului criminalității. Din numărul
total de infracțiuni înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, 2,95% sunt infracțiuni
săvârșite de către minori sau cu participarea acestora.
Conform datelor statistice, de către minori şi cu participarea acestora au fost
săvârşite 545 (439 a.p) infracţiuni, înregistrând o creştere cu 24,14%, faţă de perioada
analogică a anului 2020.
Urmărirea penală a fost finisată în 507 cauze, dintre care, 405 au fost trimise spre
examinare în instanţa de judecată, 99 au fost încetate şi 3 cauze au fost clasate.
La comiterea infracţiunilor au participat 851 minori (800 băieţi şi 51 fete).
Totodată, fenomenul infracţional în rândul minorilor în Republica Moldova, pe
parcursul ultimilor 5 ani (2016 - 2020) a cunoscut o diminuare semnificativă, cu o
fluctuație în intervalul 518 – 358 infracțiuni, cu excepția anului 2021 care a înregistrat
o ușoară creștere.
2.7.3. Controlul asupra circulaţiei armelor
La evidenţa Poliţiei se află 65906 persoane fizice, care deţin 78173 arme, dintre
care 24467 cu ţeava ghintuită, 48228 cu ţeava lisă și 5478 neletale.
Totodată, la evidenţă sunt 239 obiective a sistemului autorizări care dețin în
posesie 4372 arme.
În perioada de raport au fost efectuate în total 23739 verificări privind respectarea
condiţiilor de păstrare a armelor. Ca urmare, au fost înaintate 3 prescripții în adresa
persoanelor juridice privind necesitatea întreprinderii măsurilor de lichidare a
încălcărilor depistate şi excluderea cazurilor de neexecutare a prevederilor legislaţiei
în vigoare.
În perioada a 9 luni ale anului 2021, au fost înregistrate 64 (56 a.p) infracţiuni
comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc.
Din numărul total de infracţiuni comise cu aplicarea sau folosirea armei de foc,
au fost stabiliţi 59 infractori, iar în cazul a 5 infracţiuni, autorii nu au fost stabiliți.
Urmarea încălcărilor depistate, pe parcursului anului curent au fost iniţiate 607
proceduri de retragere a permiselor de armă, cu anularea sau suspendarea acestora.
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2.7.4 Consumul de alcool şi controlul tutunului
Pe parcursul a 9 luni a anului 2021 au fost documentate 10710 încălcări conform
prevederilor Codului Contravenţional, privind consumul abuziv de alcool în locuri
interzise și în locuri publice, precum şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate
produsă de alcool, comercializarea băuturilor alcoolice către minori.
Către Comisiile sociale pe lângă consiliile locale ale autorităţilor administraţiei
publice locale au fost expediate 795 demersuri (717 bărbaţi şi 78 femei).
De către angajaţii Poliţiei au fost documentate 400 cazuri de comercializare a
băuturilor alcoolice în perioada de timp 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, au fost documentate
2887 încălcări conform prevederilor Codului Contravenţional, fiind înregistrată o
creştere cu 66,87%, comparativ cu 1730 constatări înregistrate în aceiaşi perioada a
anului 2020.
Cele mai multe încălcări sau 51,36% din numărul total de contravenţii privind
controlul tutunului înregistrate, au fost documentate în baza art. 911 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”.
2.8. Fenomenul contravențional
În perioada a 9 luni ale anului 2021, fenomenul contravenţional a înregistrat o
creștere cu 54% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, fiind constatate
449919 contravenții. Din totalul de contravenții constatate, de către angajaţii Poliţiei
au fost întocmite 22636 procese-verbale contravenționale pe cazurile de huliganism nu
prea grav, 1380 procese-verbale pentru procurarea ori păstrarea ilegală de droguri în
cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului, 7467 proceseverbale pe cazurile de tulburare a liniștii.
2.9. 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 21756 procese verbale în baza art.761 alin.(1)
pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor
epidemice.
De către subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al Poliției au fost
efectuate activităţi de verificare şi monitorizare a 224.524 persoane care s-au aflat în
autoizolare. Totodată, au fost realizate 459 553 verificări ale unităţilor de comerţ
(inclusiv verificări a staţiilor PECO, piețe, bazine, etc.), 49983 verificări ale unităților
de transport.
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CAPITOLUL 3
Managementul personalului
3.1. Politica de resurse umane
Conform statelor de personal,
Prevăzute
efectivul limită al Poliției constituie 9156
Încadrați
funcţii, dintre care 5489 funcţii
9156
1092
8064
poliţieneşti de ofiţeri, 3429 funcţii
funcții neocupate
poliţieneşti de subofiţeri și 238 salariaţi
5489
4909
civili.
3429
2941
Conform listei, efectivul constituie
238 214
8064 angajați, inclusiv 7850 angajaţi
atestați (4909 funcţii poliţieneşti de
Total
Ofițeri
Subofițeri Personal civil
ofiţeri, 2941 funcţii poliţieneşti de
subofiţeri) și 214 salariaţi civili.
În total, funcțiile de conducere sunt ocupate de 816 bărbați și 97 femei. Totodată,
din numărul total al angajaților Poliţiei, ponderea femeilor este de 20,56 % sau 1658
angajați (1077 ofiţeri, 405 subofiţeri, 176 salariați civili).
La 01.10.2021 incompletul de personal reprezintă 1092 funcții (inclusiv funcţiile
temporar vacante), dintre care, 580 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 488 funcţii
poliţieneşti de subofiţeri, 24 civili.
Numărul mare de funcții vacante se atestă la următoarele subdiviziuni ale Poliției:
IP Călăraşi – 34 (26,77%), IP Ialoveni – 33 (23,74%), IPs Botanica– 39 (20,97%), IPs
Râșcani – 41 (20,50%), IP Cimişlia–20 (18,69%).
În perioada de referință au fost angajați în serviciu 708 persoane, inclusiv 183
femei și 525 bărbați.
Totodată, Inspectoratul General al Poliției a încetat raportul de serviciu cu 625
angajaţi, dintre care 92 femei și 533 bărbaţi, inclusiv prin demisie – 402, la împlinirea
vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie – 126, transfer în altă autoritate – 12 şi
85 din diferite motive.
Dinamica de personal (anii 2018-2021)

1119

701

625

1010

concediați
angajați

907

anul 2018

951

708

568

anul 2019

anul 2020

anul 2021

Pentru perioada anului 2021, constatăm o scădere a numărului de angajări
precum și a numărului de concedieri, comparativ cu perioadele similare ale anilor
precedenți 2018-2020.
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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.
Suplimentar, au fost expuse anunţuri pe pagina web a IGP, au fost plasate
anunțuri pe rețelele de socializare, precum și au fost repartizate pliante informative
privind avantajele și condițiile de muncă în cadrul Poliției.
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.
Cu suportul instituţiilor/organizaţiilor din ţară sau de peste hotare au fost
desfăşurate 215 de activităţi de formare profesională în diverse domenii de activitate,
la care au participat 5862 de angajați ai Poliției.
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 427 studenți.
3 .3. Protecția socială a angajaților
Evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă al angajaţilor şi întocmirea
actelor ce derivă din această activitate, reprezintă una din priorităţile de bază ale
Instituției.
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2021 în cadrul IGP au fost confirmate 863 de
cazuri de infecție cu COVID-19 dintre care 55 active și 808 recuperați, iar decedați un
angajat din cadrul IP Cahul.
Totodată, au fost vaccinaţi de la începutul procesului de imunizare 3870
(48,34%) de angajaţi.
De la începutul perioadei pandemice au fost infectați 29,87% din numărul total de
angajați ai Poliției.
3.4. Ultragierea / maltratarea angajaților Poliției
În perioada a 9 luni ale anului 2021, au fost înregistrate 471 cazuri de ultragiere a
angajaților Poliţiei (din ele 466 în timpul serviciului), în privința la 843 angajați ai
Poliției.
Comparativ cu perioada analogică a anului 2020, se constată creştere cu 102%,
fiind înregistrate 233 cazuri de ultragiere cu implicarea a 395 angajați.
+102%

Cazurile de ultragiere
471

233
87
2019

2020

2021
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Pentru faptele de ultragiere, injuria, distrugerea sau deteriorarea bunurilor,
nesubordonare, împiedicarea activității legitime, amenințarea sau violența săvârșită
asupra angajaților Poliției, cetățenilor culpabili le-au fost întocmite 361 proceseverbale contravenţionale și 28 cauze penale.
La compartimentul maltratarea angajaţilor Poliţiei, se atestă creștere cu 16,66 %,
comparativ cu perioada analogică a anului 2020, fiind înregistrate 112 cazuri de
maltratare cu implicarea a 185 angajaţi, dintre care, 102 cazuri înregistrate în
timpul orelor de serviciu.

numărul de maltratări

2019
90

2020
96

2021
112

În privinţa cetăţenilor, pentru maltratarea angajaţilor Poliţiei au fost întocmite 21
procese-verbale contravenţionale și au fost pornite 59 cauze penale.
În perioada de raport, au fost
77 cazuri de huliganism
înregistrate 77 cazuri de huliganism
săvârșite în privința angajaţilor Poliției,
comparativ cu 67 cazuri înregistrate în
perioada analogică a anului 2020,
atestând o creștere cu 14,92 %.
Prin urmare, în privința cetățenilor
au fost întocmite 51 procese-verbale
contravenționale, comparativ cu 32 în
22 cauze penale întocmite în privința
perioada analogică a anului precedent și
cetățenilor
pornite 22 cauze penale, comparativ cu 30
cauze penale în perioada analogică a
anului 2020.
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.
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.
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Pe parcursul perioadei a 9 luni ale
anului 2021 au fost înregistrate 38
cazuri pe efectiv care cad sub incidența
articolelor din Codul Penal al
Republicii Moldova privind acte de
corupție și conexe corupției.
Respectiv, au fost intentate 25
cauze penale pentru corupere pasivă, 9
cauze penale traficul de influență, 2
cauze penale pentru abuzul de putere
sau abuzul de serviciu, 1 cauză penală
pentru neglijența în serviciu și 1 cauză
penală pentru corupere activă.

Evoluţia faptelor de corupţie comise de
poliţişti
50
-7,31%
41
38

2019

2020

2021

Totodată, s-au înregistrat 41 cazuri de denunțuri din partea a 72 angajați ai
Poliției privind tentativele de corupere, fiind intentate 24 cauze penale în privința
cetățenilor.
Prin intermediul telefonului „Linia anticorupție” au fost recepţionate 442 apeluri,
fiind depuse 67 rapoarte de autosesizare.
În scopul prevenirii cazurilor de corupţie şi a manifestărilor de corupție în cadrul
Poliției, au fost organizate activități de informare și sensibilizare a angajaților Poliției
și a societății civile în contextul demarării companiei „Denunță! Atitudinea ta
contează!” în comun cu Centrul Național Anticorupție.
A fost lansată piesa „Copii schimbării”, care a fost apreciată inclusiv la nivel
internațional de către experții din cadrul Coaliției Europene de sud-est pentru protecția
denunțătorilor.
3.6. Sancțiuni disciplinare aplicate angajaților Poliției
În scopul verificării disciplinei de serviciu a angajaților poliției, au fost efectuate
161 de controale inopinate, comparativ cu 178 în perioada analogică a anului
precedent.
Pentru comportamentul necorespunzător al poliţiştilor în îndeplinirea atribuţiilor
de serviciu şi relaţia cu cetăţenii, au fost aplicate sancţiuni disciplinare față de 158
angajați ai Poliției, ce constituie majorare cu 18,79% faţă de perioada analogică a
anului 2020.
Respectiv, au fost sancţionaţi disciplinar cu avertisment 49 angajaţi, mustrare 65
angajaţi, mustrare aspră 26 angajaţi, concedierea din organele de drept 14 angajaţi,
retrogradați cu un grad special 3 angajați, retrogradaţi în funcţie 1 angajat.
În aceeaşi perioadă, în privinţa a 105 de angajaţi ai Poliției au fost pornite 72
cauze penale (față de 78 cauze penale în perioada anului 2020). Din numărul total, 17
cauze penale au fost trimise în judecată, iar 7 au fost clasate.
Totodată, diminuarea vădită a cauzelor penale inițiate în privința angajaților
Poliției, se atestă la acțiunile de tortură, tratament inuman sau degradant cu 44,44 %,
pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu cu 50%, excesul de putere sau
depășirea atribuțiilor de serviciu cu 100%.
CAPITOLUL 4
a.md

Consolidarea cadrului instituţional şi funcțional al Poliției
4.1. Iniţiativele instituţiei
Pe parcursul perioadei de raport, au fost elaborate și aprobate 9 proiecte de acte
normative, după cum urmează:
 Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului
nr.646/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a
indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei;
 Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr.980/2018 cu privire la transmiterea bunurilor imobile;
 Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului
nr.284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor și normelor de echipare cu
uniformă a polițiștilor;
 Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare,
depozitare și restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a
contravențiilor.(Nr. unic 78/MAI/2020);
 Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri
imobile.(Nr. unic 267/MAI/2020);
 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.(Nr. unic
296/MAI/2020);
 Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale
Guvernului.(Nr. unic 344/MAI/2020);
 Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la instituirea medaliei comemorative
„30 de ani ai Poliției Republicii Moldova”. (Nr. unic 717/MAI/2020).
În același context, sunt de menționat și activitățile privind:
 aprobarea ordinului cu privire la implementarea Planului de acțiuni al
Ministerului Afacerilor Interne privind pregătirea și răspunsul la infecția cu
Coronavirus de tip nou (COVID-19) pentru 01 ianuarie – 30 aprilie 2021.
 aprobarea ordinului cu privire la aprobarea Ghidului privind gestionarea
testelor rapide pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2;
 aprobarea Registrului proceselor de bază din cadrul IGP;
 aprobarea Regulamentul privind regimul de muncă și evidența timpului de
muncă în Poliție;
 aprobarea ordinului cu privire la organizarea procesului de schimbare
temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la
distanță;
 elaborarea Fișei de recomandări privind autoverificarea stării de sănătate;
 revizuirea și aprobarea procedurii standard de operare privind acțiunile de
prevenire a contaminării și răspândirii infecției COVID-19 în rândul efectivului
polițienesc, care descrie 4 aspecte;
 a fost extins sistemul informațional automatizat „E-cancelaria” în toate
subdiviziuni specializate ale Poliției;
 la inițiativa Poliției, a avut loc lansarea la nivelul MAI a unei noi aplicații
mobile – „POLICE Assistant”, care are drept scop de a fi suport angajaților poliției,
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pentru a oferi asistență persoanelor care aparțin unor grupuri cheie vulnerabile la HIV,
COVID-19, dar și la droguri;
 aprobarea Planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în
cadrul Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate pentru anii
2021-2023;
 elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a
Planului de acțiuni al MAI pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și
combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025;
 elaborarea și avizarea Planului de acțiuni privind pregătirea și răspunsul
Inspectoratului General al Poliției la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19);
4.2. Dezvoltarea infrastructurii Poliției
În scopul continuării proceselor inițiate anterior, inclusiv implementarea
documentelor strategice, au fost implementate activitățile prioritare, realizarea cărora
asigură atingerea obiectivelor instituției cu impact major pentru activitatea Poliției.
În contextul îmbunătățirii infrastructurii și capacităților logistice ale Poliției, în
perioada a 9 luni 2021, au fost posibile de implementat următoarele acțiuni:
- a fost redeschisă activitatea a patru izolatoare de detenție provizorie, din cadrul
IP Soroca, Comrat, Anenii Noi și Bălți, fiind renovate și modernizate în conformitate
cu standardele internaționale în materia respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanelor aflate în detenție provizorie;
- în cadrul proiectului „Sprijinirea reformei aplicării legii în Moldova”
implementat de PNUD, a fost elaborat proiectul tipizat a camerei de prezentare spre
recunoaștere și audieri și respectiv, în cadrul IP Cahul au fost demarate lucrări de
amenajate;
- au fost reparate 17 sectoare de Poliție, depozitul de armament al DATM, un
sediu al Inspectoratului de Poliției Bălți, sediul Direcției Sud a INI;
- la 16 Inspectorate teritoriale ale Poliţiei au fost repartizate truse criminalistice
pentru ridicarea urmelor de încălțăminte;
- au fost dotate subdiviziunile Poliției cu 60 de automobile de teren „Dacia
Duster” și alte bunuri necesare pentru gestionarea mai eficientă a situației pandemice,
destinate pentru consolidării capacităților de investigații, intervenție la apelurile de
urgență, precum și 25 dispozitive de măsurare a alcoolului în aer expirat;
- dotarea Inspectoratului Național de Securitate Publică cu 7 motociclete de
model YAMAHA MT-07 TRAGER, precum și echipament de protecție conform
sezonului, pentru asigurarea securității circulației rutiere în mun. Chișinău;
- lansarea serviciului de patrulare pe biciclete în raioanele Orhei, Anenii Noi,
Edineț și Ungheni, precum și procurarea echipamentelor individuale de protecție.
De către Ambasada SUA, în cadrul proiectului de creștere a capacității de schimb
de date 24/7 cu Interpol, prin intermediul Secției justiție penală și aplicarea legii, a fost
donat un lot de echipamente tehnice specializate Direcției cooperare polițienească
internațională a IGP.
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4.3. Managementul proiectelor internaționale
Proiecte implementate:
 „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 Guvernul Regatului
Suediei pentru perioada 2017-2020, valoarea proiectului – 3.3 milioane Euro;
 Identificarea oportunității finanțării unui expert național în domeniul
comunicării pentru IGP.
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
operative și instruirea a 250 de angajați, valoarea proiectului – 2,7 mln. Euro (grant în
mărime de 1.735.560,00 Euro, cota de cofinanțare a IGP 964.440,00 Euro;
 Extinderea proiectului prin procurarea celui de-al doilea Centru mobil destinat
activității de prevenire în domeniul siguranței rutiere, valoarea proiectului – 60.000,00
Euro;
 Crearea și funcționarea punctului focal pe componenta armelor de foc, finanțat
de către Uniunea Europeană (SALW), valoarea proiectului – 28.553,00 Euro;
 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
- 230.480,00 Euro;
 Dezvoltarea unui concept de patrulare comună 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 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 îmbunătățirea capacității statelor beneficiare de a combate criminalitatea
transnațională organizată în toate formele de manifestare, implementat de Colegiul
European de Poliție (CEPOL) și Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și
formare în materie de aplicare a legii (Europol);
 Proiectul transfrontalier de parteneriat „SWORD” (Lupta împotriva
criminalității organizate transfrontaliere asupra proprietății de la rădăcini și în toate
dimensiunile sale) lansat de Franța și Germania, sub egida Europol, destinat serviciilor
operative și participării reprezentanților unităților de investigații la operațiuni comune
de documentare a grupărilor criminale din Republica Moldova specializate în tâlharii,
furturi de mijloace de transport, obiecte de cultura, spălare de bani, etc., ce acționează
pe teritoriul statelor-membre ale UE. Bugetul proiectului este de 1 mil. Euro.
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 Reluarea activității în cadrul Proiectul privind dotarea DP a mun. Chișinău cu
sistem de securitate internă, finanțat de SUA.
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 Republica Moldova.
Astfel, Inspectoratul General al Poliției a semnat 9 acorduri de colaborare cu alte
instituții ale statului, precum:
 Acord de cooperare cu Colegiul de Criminologie, Administrare și Drept
„Valeriu Bujor”;
 Acord de cooperare cu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată;
 Acord de cooperare cu Centru Național de Transfuzie a Sângelui;
 Acord de cooperare cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii,
în vederea identificării și consolidării răspunsului statului la toate formele de violență
față de copii;
 Acord de cooperare cu Instituția Publică „Serviciul Național de Management al
Frecvențelor Radio”;
 Acord de cooperare cu Asociația obștească „Federația de ciclism din Republica
Moldova”, Asociația obștească „Sindicatul cicliștilor din Republica Moldova” și
Asociația obștească Club Sportiv „Sporter”;
 Acord de cooperare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în
contextul combaterii amenințărilor transfrontaliere;
 Acord de cooperare cu agențiile de publicitate SRL „Publio”, SRL
„Proreclama” și SRL „Servoutdoor”;
 Acordul de cooperare dintre IGP și „Banca de Finanțe și Comerț” SA;
Totodată, a fost semnat ordinul interinstituțional dintre Inspectoratul General al
Poliției și Inspectoratul Național de Probațiune, care presupune extinderea cooperării
dintre direcțiile specializate ale IGP și INP prin digitalizarea sistemelor de
supraveghere în domeniul de protecție a martorilor și a altor participanți la proiect;
În vederea consolidării obiectivelor comune de prevenire a manifestărilor
antisociale, în perioada de raport au fost încheiate 219 acorduri de colaborare la
nivelul IP teritoriale, majoritatea fiind încheiate între părți în cadrul constituirii a 232
Consilii de siguranță comunitară, create la nivel local pentru soluționarea problemelor
de siguranță a comunității.
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 44 deplasări. La aceste evenimente au
participat 142 angajați ai Poliției, care au asistat la activități de instruire, schimburi de
experiență, conferințe internaționale și reuniuni operaționale.
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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.
În scopul identificării de noi parteneriate de dezvoltare, au fost expediate
solicitări în adresa Ambasadei SUA la Chișinău, Ambasadei Suediei la Chișinău,
Delegației UE în Moldova, Inspectoratului General al Poliției Române, Poliției din
Cehia, Israel, Polonia, Regatul Suediei, Lituania, Ucraina, Departamentului relațiilor
internaționale al MAI Georgia, SEESAC, în contextul:
• dezvoltării unui nou proiect de asistență agreat cu Poliția Suedeză și finanțat de
Guvernul Suediei;
• solicitarea informațiilor legate de investigarea contravențiilor din domeniul
traficului rutier din partea Poliției din Germania, Austria și Cehia, la baza cărora se
află viteza – o problemă majoră identificată în Republica Moldova;
• intensificarea relațiilor de parteneriat și bună vecinătate prin lansarea
oportunităților de colaborare dintre Inspectoratele de poliției din zona limitrofă cu
România;
• acordarea suportului financiar pentru dotarea Poliției Naționale din RM din
partea Poliției Republicii Cehe, inclusiv instruirea polițiștilor din echipa „Dialog
Poliția”, a angajaților Direcţiei chinologice, precum și pe segmentul criminalității
organizate din spațiul ex-sovietic;
• suport prin dotarea Poliției cu echipamente de protecție și materiale
dezinfectante;
• sprijin pentru achiziționarea echipamentelor electronice destinate pentru
operaționalizarea hardware a Registrului de Stat al Armelor;
• consolidarea relațiilor de parteneriat prin prisma implementării sectoriale a
Memorandumului de înțelegere semnat de Miniștrii Afacerilor Externe ai Georgiei,
Moldovei și Ucrainei;
• relansarea dialogului bilateral și dinamizarea semnării Acordului de cooperare
polițienească cu Ucraina.
Poliţia a participat şi la desfăşurarea operaţiunilor internaţionale:
- Operațiunea ,,OPSON X”, organizată sub auspiciul OIPC Interpol şi OEP
Europol, aferentă combaterii traficului ilicit de produse alimentare și băuturi
contrafăcute, care nu corespund standardelor;
- Operațiunea ,,LEKADER” inițiată de OEP Europol Belgia, susținută de OEP
Europol SOC - Operational Centre, SOC - AP Heroin. Operațiunea include în sine
documentarea unui GCO specializat de trafic de droguri, primordial de cocaină din
Regatul Spania pe teritoriul Regatului Belgian, transportarea fiind efectuată cu
vehiculele special amenajate;
- Operațiunea ,,HARIKA” organizată de OEP Europol Ucraina, suportată de OEP
Europol SOC - Operational Centre, SOC - AP Heroin, are drept scop documentarea
unui GCO specializat de trafic de droguri, în special heroina, și curmarea acțiunilor
infracționale;
- Operațiunea „JIT” (Joint Investigation Team) care se desfăşoară împreună cu
statele membre ale OEP Europol (inclusiv SOC - Operational Centre, SOC - AP
Soya), OIPC Interpol (inclusiv Centrul Comun de Comanda al OIPC Interpol) și
Eurojust, unde se investighează un caz de amploare de producere/punere în circulație,
comercializare și utilizare a valutei false (EUR, USD, RUB, CNY, etc.);
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- Operațiunea „NETWORK”, de comun cu omologii din Ungaria, România și
Italia, în contextul documentării unui grup criminal, specializat în sustrageri de
automobile de pe teritoriul țărilor Europene;
- Operaţiunea specială interstatală „CĂUTARE”, pe întreg teritoriul statelor
membre ale CSI, au fost efectuate măsuri speciale de investigaţii în scopul
intensificării activității de căutare a infractorilor;
- Operațiunea „Pangea XIV” inițiată la solicitarea Sub-Directoratului Securitate și
sănătate globală al OIPC Interpol, cu privire la comercializarea ilicită a produselor
medicale și farmaceutice;
- Operațiunea „DARK HUNTER” inițiativa de OEP Europol, care este orientată
spre combaterea infracțiunilor efectuate prin intermediul segmentului virtual „Dark
Web” al rețelei globale „Internet”, în special: comercializarea drogurilor, substanțelor
controlate sau armelor ilegale, spălarea de bani, producerea/comercializarea
documentelor falsificate, fraude legate de card-uri bancare, datele personale, etc.;
- Operațiunea „Victim Identification Task Force (VIDTF)”, a fost organizată
cea de-a 9-a ediţie cu privire la reunirea virtuală a specialiștilor în folosul identificării
victimelor din statele membre UE și din statele părți terțe, pentru a examina imagini,
videoclipuri și informații legate de exploatarea sexuală a minorilor, în vederea
acordării suportului necesar pentru identificarea și protejarea victimelor și reținerea
infractorilor suspectați de abuz, exploatare sexuală asupra minorilor;
- Operațiunea „LUDUS II”, care are drept scop lupta pe scară largă împotriva
jucăriilor contrafăcute și dăunătoare sănătății umane, inițiată de Proiectul de Analiză
Europol Copy. În cadrul acestei operaţiuni la data de 21.06.2021, a avut loc Ședința
virtuală „Kick-off meeting”.
- Operațiunea internațională „Women Transfer”, ca rezultat a fost anihilată
activitatea grupului criminal organizat, unde 9 persoane au fost reținute (7 moldoveni
și 2 italieni), identificate și audiate 37 victime (toate femei), identificate ca potențial
victime a TFU încă 13 persoane, care urmează a fi audiate la circumstanțele cauzei.
CAPITOLUL 6
Activităţi cu caracter social și mediatic
6.1. Managementul comunicării
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2021, pe pagina oficială a Poliției au fost plasate
258 de comunicate la rubrica „Știri” și „Poliția în acțiune”, iar pe pagina de Facebook
„Poliția Republicii Moldova” au fost publicate 620 informații.
Totodată, au fost organizate 39 conferinţe de presă și breafing-uri cu participarea
persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Poliției, au fost acordate 394 interviuri,
s-a participat la 51 emisiuni TV/radio.
Angajații INSP au participat la 21 emisiuni radio și televizate, au oferit 395
interviuri cu scop informativ și au fost subiectul mai multor reportaje.
Au fost înregistrate 1158 solicitări din partea jurnaliștilor cu privire la accidente
rutiere, activitatea INSP, date statistice, etc.
În adresa IGP au parvenit circa 3498 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,
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etc. Volumul petițiilor recepționate au crescut cu 14,69% comparativ cu perioada
analogică a anului 2020.
6.2. 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.
Potrivit Barometrului de opinie publică, realizat de Institutul de politici publice,
desfășurat în luna iunie a anului 2021, 31% constituie numărul cetăţenilor care au
încredere în Poliție. Astfel, din cele 15 instituţii ale statului supuse evaluării, la
moment Poliţia se află pe locul 7, depăşind Procuratura Generală și Organizațiile
neguvernamentale.
CAPITOLUL 7
Managementul economico-financiar
7.1. Realizarea Planului de finanțare pentru anul 2020
Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie
2020, Inspectoratului General al Poliţiei și subdiviziunilor subordonate le-au fost
aprobate alocații financiare în valoare de 1.413.676,3 mii lei, după cum urmează:
- 1.380.991,3 mii lei sunt alocații din contul bugetului de stat (inclusiv 2.200,0
mii lei la proiecte de investiții publice);
- 12.500,0 mii lei din contul veniturilor colectate (inclusiv 8.344,7 mii lei încasări
de la prestarea serviciilor cu plată și 4.155,3 mii lei încasări de la darea în locațiune a
bunurilor patrimoniului instituției);
- 20.185,0 mii lei la realizarea proiectului „Cooperare regională pentru prevenirea
și combaterea criminalității transfrontaliere România-Moldova”, dintre care 5.190,0
mii lei sunt contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor finanțate de către
donatorii externi (inclusiv 3.090,0 mii lei la proiecte de investiții publice) și 14.995,0
mii lei sunt granturi externe (inclusiv 12.360,0 mii lei la proiecte de investiții publice);
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Pe parcursul perioadei de raportare, alocațiile au fost precizate la suma de
1.426.150,5 mii lei, distribuite în felul următor:
- 1.088.731,1 mii lei sunt cheltuieli de personal;
- 86.417,8 mii lei pentru bunuri și servicii;
- 28.925,2 mii lei la garanții sociale;
- 4.638,1 mii lei cheltuieli curente neatribuite altor categorii și documente
executorii;
- 40.972,9 mii lei destinate reparațiilor capitale;
- 42.372,7 mii lei pentru întreținerea unităților de transport (inclusiv: carburanți,
lubrifianți, anvelope, acumulatoare și piese de schimb);
- 134.092,7 mii lei sunt active nefinanciare, dintre care – 17.650,0 mii lei
investiții capitale în curs de execuție.
La situația din 30 septembrie 2021, bugetul a fost contractat și executat în valoare
de 1.134.502,4 mii lei, ceea ce constituie 79,5 la sută în raport cu planul precizat, cu
un sold disponibil necontractat în mărime de 291.648,1 mii lei.
7.2. Dotarea logistică
În perioada a 9 luni anul 2021 pentru echipament s-au alocat mijloace financiare
în sumă de 14.760.000,00 lei fără TVA, necesitățile minime fiind de 32.820.000 lei,
depășind cu mult suma alocată. Astfel au fost repartizate 3740 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 1522 unități de transport, dintre care, 68% 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
cca 4000 litri de dezinfectant, 44 de nebulizatoare pentru a asigura dezinfectarea
aerului și spațiile interioare, 29 de termometre cu infraroșu de mână, 14 lămpi
bactericide.
În baza scrisorilor oficiale Ambasadei SUA la Chișinău, 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, valoarea fiind de 39.375,00 USD.
RISCURI IDENTIFICATE
1. Scăderea calității și operativității activităților specifice Poliției, datorate
bugetului insuficient pentru realizarea sarcinilor polițienești;
2. Incapacitatea funcțională pe unele domenii de activitate, datorită riscului de
infectare cu virusul SARS-CoV-2, în cadrul măsurilor de monitorizare și verificare a
cetățenilor infectați, precum și în cadrul altor activități ce necesită contactul cu
cetățeni;
3. Diminuarea calităților profesionale ale angajaților din motivul lipsei
activităților de instruire corespunzătoare în contextul pandemiei;
4. Calificarea profesională necorespunzătoare reieșind din instruirea on-line a
debutanților.
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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;
 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;
 evaluarea situației privind operaționalizarea unor facilități din cadrul Poliției
(celule, camere de audiere, camere de prezentare spre recunoaștere și întrevedere cu
avocatul);
 fluctuația de cadre în Poliție;
 creşterea numărului de ultragieri a angajaților Poliţiei;
 lipsa unui sistem informaţional actualizat şi ajustat la noile cerinţe.
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 pro-activ 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;
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 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
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

27
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI
www. politia.md

