RAPORTDEPROGRES
de realizare în anul 2018 a prevederilor Planului de acţiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea poliţienească comunitară,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.100 din 30 ianuarie 2018
Nr.
d/o
I
1.

Acţiunea/Subacţiunea

II

Termen
de
realizare

Indicatori de
performanţă

III

IV

Constituirea grupului de lucru privind
elaborarea metodologiei de organizare a
activităţii poliţieneşti comunitare

Trimestrul
I, 2018

2.

Aprobarea metodologiei de
organizare a
activităţii poliţieneşti comunitare

Semestrul I,
2018

Dispoziţia şefului
Inspectoratului General al
Poliţiei de constituire a
Grupului de lucru
Metodologie de
organizare a activităţii
poliţieneşti comunitare
aprobată prin ordinul
şefului Inspectoratului
General al Poliţiei

3.

Determinarea categoriilor de atribuţii ce
necesită a fi delimitate strict

Trimestrul
I, 2018

4.

Elaborarea propunerilor de modificare a
cadrului normativ privind competenţele
angajaţilor din sectorul de poliţie

Semestrul I,
2018

5.

Evaluarea categoriilor de decizii
adoptate la nivel teritorial

Trimestrul
I, 2018

6.

Efectuarea sondajelor de opinie la nivel
naţional privind percepţia populaţiei
asupra activităţii Poliţiei şi problemele
de securitate comunitară

Trimestrul
I, 2018

Raportul privind
determinarea atribuţiilor
aprobat de şeful
Inspectoratului General al
Poliţiei
Propuneri de modificare a
Cadrului normativ
departamental

Raportul privind deciziile
ce vor fi descentralizate la
nivelul sectoarelor de
poliţie
Sondaj de opinie realizat
la nivel naţional

Realizări

V
Dispoziţia IGP nr.P-III/194 din 19.12.2017 „Cu privire la instituirea
Grupului de lucru pentru elaborarea metodologiei de pilotare a Activităţii
Poliţieneşti Comunitare”
Desfăşurate două şedinţe a GL:
- PV nr.1 din 17.01.2018, nr.P-III/26 din 19.01.2018
- PV nr.2 din 13.03.2018, nr.P-III/84 din 19.03.2018
Solicitate propuneri de la unele subdiviziuni teritoriale ale Poliţiei –
scrisoarea nr.P-III/85 din 20.03.2018
Proiectul Metodologiei de pilotare a activităţii poliţieneşti comunitare
avizat cu subdiviziunile teritoriale – scrisoarea nr.P-II/146 din 08.06.2018
Metodologiei de pilotare a activităţii poliţieneşti comunitare a fost
aprobată prin ordinul IGP nr.337 din 27.07.2018 „Cu privire la pilotarea
activităţii poliţieneşti comunitare”
Raport privind determinarea atribuţiilor nr.P-III/195 din 19.12.2017
aprobat de şeful IGP

În vederea organizării a activităţii Sectoarelor de poliţie în contextul
reformei subdiviziunilor Poliţiei a fost elaborat şi aprobat ordinul IGP nr.
260 din 04.06.2018 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind
organizarea provizorie a activităţii Sectoarelor de poliţie”
Raport privind deciziile ce vor fi descentralizate nr.P-III/196 din
19.12.2017 aprobat de şeful IGP
Sondajul de opinie privind Conceptul poliţiei comunitare nr.161 din
20.12.2017 realizat de Centru de Investigaţii Sociologice şi Marketing
„CBX-AXA” la comanda IGP al MAI, recepţionat
Desfăşurarea prezentării publice a Raportului e sondaj la 22.02.2018 în
baza Dispoziţiei IGP nr.P-III/46 din 19.02.2018 Cu privire la organizarea

Riscuri de
nerealizare
VI

7.

Stabilirea sectoarelor de poliţie ce vor
face obiectul pilotării

Semestrul I,
2018

Raportul privind 5
sectoare de poliţie
identificate aprobat

8.

Instruirea angajaţilor din sectoarele de
poliţie selectate

Semestrul I,
2018

Cel puţin 30% din
numărul angajaţilor
sectoarelor de poliţie-pilot
instruiţi

şi desfăşurarea evenimentului de prezentare publică a rezultatelor
sondajului sociologic „Poliţia Comunitară”
Sectoarele de Poliţie pentru pilotarea activităţii poliţieneşti comunitare
au fost selectate de comun cu Programul al autorităţii poliţieneşti suedeze
pentru suportul reformei Poliţiei din Republica Moldova şi sunt
următoarele:
1) SP-4 Bulboaca, IP Anenii Noi;
2) SP-3 IP Buiucani;
3) SP-3 Zîrneşti, IP Cahul;
4) SP-1 Comrat, IP Comrat;
5) SP-1 Sîngerei, IP Sîngerei.
Sectoarele de poliţie propuse se regăsesc în ordinul IGP nr.337 din
27.07.2018 „Cu privire la pilotarea activităţii poliţieneşti comunitare”.
Prin Dispoziţia IGP nr.34/3-136 din 05.04.2018 „Cu privire la
organizarea şi desfăşurarea formării profesionale de bază la locul de
muncă, compartimentul pregătirea generală, cu angajaţii subdiviziunilor
Inspectoratului General al Poliţiei” angajaţii Sectoarelor de Poliţie din IP
selectate pentru pilotare au fost instruiţi la tematica
„Activitatea Poliţiei Comunitare în Republica Moldova”, după cum
urmează:
- Anenii Noi la 19.04.2018;
- Cahul la 03.05.2018;
- Comrat la 22.05.2018;
- Sîngerei la 11.05.2018
- Buiucani la 10.05.2018.
În esenţă fiind instruiţi iniţial întreg efectivul sectoarelor de Poliţie ale
subdiviziunilor menţionate.
Prin suportul Programului autorităţii poliţieneşti suedeze pentru
suportul reformei Poliţiei din Moldova au fost instruiţi angajaţii IP:
- Aninii Noi – 3, Cahul – 3, Comrat – 3; Sîngerei – 3, Buiucani – 3,
conform Dispoziţiei IGP nr.34/7- 15 din 18.01.2018
- Cahul – 6, Comrat – 6 conform Dispoziţiei IGP nr.34/7- 175 din
02.05.2018;
- Anenii Noi - 7, Buiucani – 4, Sîngerei – 6, conform Dispoziţiei IGP
nr.34/7-237 din 30.05.2018;
- Cahul – 6, Comrat – 10, conform Dispoziţiei IGP nr.34/7-255 din
07.06.2018;
- Anenii Noi – 5, Buiucani – 3, Sîngerei – 7, conform Dispoziţiei IGP
nr.34/7-282 din 19.06.2018.
- Cahul – 10, Comrat – 6, conform Dispoziţiei IGP nr.34/7-302 din
26.06.2018.
În total au fost instruiţi în total 85 angajaţi:
- IP Anenii Noi – 20 angajaţi;
- IP Buiucani – 10 angajaţi;
- IP Cahul – 20 angajaţi;

9.

Lansarea fazei de pilotare a activităţii
poliţieneşti comunitare

2018

10.

Evaluarea rezultatelor pilotării în
sectoare de poliţie
Analiza concluziilor raportului de
evaluare şi ajustarea (în caz de
necesitate) a metodologiei de organizare
a activităţii poliţieneşti comunitare
Formarea formatorilor în domeniul
activităţii poliţieneşti comunitare

2018

Semestrul
II, 2018

Formatori instruiţi cu
sprijinul partenerilor de
dezvoltare

Revizuirea atribuţiilor din fişele de post
pentru poliţiştii din cadrul sectoarelor
de poliţie
Instruirea angajaţilor din sectoarele de
poliţie în implementarea activităţii
poliţieneşti comunitare

Semestrul I,
2018

Fişe de post revizuite şi
modificările aprobate

2018

100 de angajaţi instruiţi

11.

12.

13.
14.

2018

Ordinul şefului
Inspectoratului General al
Poliţiei privind pilotarea
activităţii poliţieneşti
comunitare în 5 sectoare
de poliţie aprobat
Raportul de evaluare a
fazei-pilot aprobat
Raport cu propuneri de
ajustare a metodologiei de
implementare aprobat

- IP Comrat – 17 angajaţi;
- IP Sîngerei – 18 angajaţi.
Efectivul sectoarele de Poliţie selectate pentru pilotarea activităţii
poliţieneşti comunitare şi cei care îi supervizează, constituie 103 angajaţi,
fiind instruiţi 83%
Pilotarea activităţii poliţieneşti comunitare lansată prin ordinul IGP
nr.337 din 27.07.2018 „Cu privire la pilotarea activităţii poliţieneşti
comunitare”

Raportul nr.262 din 27.12.2018, privind evaluarea pilotării activităţii
poliţieneşti comunitare.
Raportul nr.263 din 27.12.2018, de analiză a concluziilor evaluării
activităţii poliţieneşti comunitare cu propuneri de ajustare a metodologiei
de organizare a activităţii poliţieneşti comunitare.
Prin intermediul Programului autorităţii poliţieneşti suedeze pentru
suportul reformei Poliţiei din Moldova au fost selectaţi 10 formatori în
domeniul activităţii poliţieneşti comunitare care au beneficiat de
următoarele instruiri
Dispoziţia IGP nr.34/7-77 din 06.03.2018 „Privind participarea la
vizita de studiu pe componenta de activitate poliţienească comunitară în or
Goteborg, Suedia” 11-15.03.2018 pentru 10 formatori şi un reprezentant
DRIAE.
Dispoziţia IGP nr.34/7-182 din 06.03.2018 „ Cu privire la desfăşurarea
atelierului de instruire pe componenta de activitate poliţienească
comunitară la Chişinău” perioada 07-11.05.2018 pentru 14 formatori.
Din formatorii instruiţi au fost selectaţi 8, care au participat la
instruirea efectivului subdiviziunilor poliţieneşti prin dispoziţiile IGP
nr.37/7-255 din 07.06.2018, nr.34/7-282 din 19.06.2018, nr.34/7-302 din
26.06.2018 şi nr.34/7-538 din 21.11.2018
La 14 iunie 2018 au fost aprobate fişele de post tip nr. 11.9, 11.10,
11.11, 11.12 pentru angajaţii sectoarelor de Poliţie
Prin Dispoziţia IGP nr.34/3-106 din 22.03.2018 „Cu privire la
delegarea angajaţilor Poliţiei la cursul de perfecţionare / specializare cu
tematica ,,Activitatea poliţienească comunitară”” în perioada 2627.03.2018 au fost instruiţi 29 angajaţi din sectoarele de Poliţie
Prin Dispoziţia IGP nr.34/3-136 din 05.04.2018 „Cu privire la
organizarea şi desfăşurarea formării profesionale de bază la locul de
muncă, compartimentul pregătirea generală, cu angajaţii subdiviziunilor
Inspectoratului General al Poliţiei” în perioada 18.04.2018 – 31.05.2018
au fost instruiţi angajaţii Poliţiei din toate subdiviziunile IGP la tematica
„Activitatea Poliţiei Comunitare în Republica Moldova”, dintre care circa

15.

16.

Cunoaşterea comunităţilor pilotate pe
criterii de vulnerabilitate

Evaluarea anuală a criminalităţii şi a
tendinţelor acesteia la nivel local

Semestrul I,
2018

2018-2020

Datele colectate pe criterii
de sex, vârstă, etnie,
limbă, religie, dezabilitate
etc.

Numărul activităţilor
desfăşurate avînd ca
beneficiari categorii de
persoane identificate după
criteriile de vulnerabilitate
Rapoarte de evaluare
elaborate şi analizate în
comunităţile locale

1200 de angajaţi ai sectoarelor de Poliţie.
Întregul efectiv al SP – pilot din IP Cahul. Comrat, Anenii Noi,
Sîngerei, Buiucani, a fost instruit conform Dispoziţiei IGP nr.34/7-472 din
18.10.2018.
Întregul efectiv al SP – pilot din IP Cahul. Comrat, Anenii Noi,
Sîngerei, Buiucani, a fost instruit conform Dispoziţiei IGP nr.34/7-538 din
21.11.2018
În total au fost instruiţi 103 angajaţi, ceea ce constituie 100% di
efectiv.
Conform Dispoziţiei IGP nr.P.II/181 din 01.08.2018 „Cu privire la
unele măsuri organizatorice de punere în aplicare a Metodologiei de
pilotare a activităţii poliţieneşti comunitare” în perioada 07-10.08.2018
au fost instruiţi în total 59 angajaţi:
- IP Anenii Noi – 6 angajaţi;
- IP Buiucani – 9 angajaţi;
- IP Cahul – 11 angajaţi;
- IP Comrat – 12 angajaţi;
- IP Sîngerei – 21 angajaţi.
Prin programul de suport suedez pentru reforma Poliţie au fost instruiţi
50 angajaţi conform dispoziţiei IGP nr.34/7-382 din 13.09.2018 Cu privire
la desfăşurarea atelierului de instruire pe componenta de activitate
poliţienească comunitară.
În Sectoarele de Poliţie în care se realizează activităţi poliţieneşti
comunitare în cooperare cu Institutul de Politici Publice SP-3 Zîrneşti, IP
Cahul; SP-1 Comrat, IP Comrat; SP-1 Sîngerei, IP Sîngerei, SP Otaci,
Ocniţa; SP-1 Hînceşti; SP-1 Ungheni au fost create paşapoartele
comunităţii pentru evaluarea profilului acestora.
Au fost organizate activităţi în cadrul acţiunilor: 1. Campania de
informare şi sensibilizare ”Protejează familia de violenţă”; 2. Conceptul
”Aleea siguranţei”; 3. Campanie de informare cu genericul ”Nedetectabil
= Netransmisibil”; 4. Programul ”Supraveghere de Vecinătate”; 5.
Proiectul ”Bunicii Grijulii”; 6. Campanie de informare ”Invizibili printre
noi”; 7. Campanie social-informative „Împreună pentru viaţă”; 8.
Campania naţională ”Copil şcolarizat-copil protejat”; 9. Campania
naţională ”Acum este momentul, predă armamentul!”; 10. Campania
internaţională „16 zile de activism pentru eliminarea violenţei în bază de
gen” luând în consideraţie criteriile de vulnerabilitate identificate (gen,
dizabilitate, vicii, vârsta, nivelul de venituri etc.).
Rapoartele semestriale ale Consiliului operaţional de analiză
infracţională şi coordonare a activităţii de prevenire a infracţiunilor al
IGP, creat prin dispoziţia IGP nr.34/1-364 din 30.10.2017
Sistemului informaţional automatizat de semnalare a ameninţărilor şi
vulnerabilităţilor la adresa ordinii publice şi siguranţei comunitare: „Harta
Ameninţărilor, aprobat prin ordinul IGP nr. 265 din 08.08.2018, cu
generarea rapoartelor săptămânale.

17.

Organizarea activităţilor de prevenire a
criminalităţii adaptate la specificul local

Permanent

Numărul activităţilor de
prevenire organizate

Proiectul ,,Situaţia rutieră în RM” din 12 februarie 2018 prin serviciul
,,InfoTrafic” în aplicaţia ,,Waze.com”.
1.
Campania “Din culisele Poliţiei”, destinată apropierii tinerei
generaţii de Poliţie, desfăşurată în 3 ediţii (Ediţia III în perioada
31.03.2018-01.04.2018, Ediţia IV- 06-07.11.2018, Ediţia V- 1011.11.2018)
2.
Campania de informare şi sensibilizare ”Protejează familia de
violenţă” şi Conceptul acţiunilor de prevenire terţiară dedicată agresorilor
familiali ”Şcoala tăticilor non-violenţi” desfăşurate în perioada 15 mai 25 iunie 2018; 11 mai - 23 iunie curent, au fost desfăşurate 7 activităţi de
în cadrul Campaniei de informare şi sensibilizare ”Protejează familia de
violenţă”
3.
Proiectul ”Aleea siguranţei” , constituite 96 alei a siguranţei,
dintre care: 41 - în centrele raionale, fiind instalate 234 panouri
informative şi 55 alei în localităţile rurale, fiind instalate 338 panouri
informative.
4.
Campanie
de
informare
cu
genericul
”Nedetectabil=Netransmisibil” (N=N) prilejuite Zilei internaţionale de
comemorare a persoanelor decedate de HIV/SIDA.
5.
Campanie social-informative „Împreună pentru viaţă” prilejuite
Zilei internaţionale de combatere traficului ilicit de droguri.
6.
Campania naţională de binefacere în întreaga ţară, cu genericul
"Copil şcolarizat-copil protejat" destinată copiilor din familii defavorizate.
7.
Campania naţională de sensibilizare a societăţii civile privind
pericolul generat de armele deţinute ilegal ”Acum este momentul, predă
armamentul!” pentru perioada 23 octombrie 2018 – 23 ianuarie 2019.
8.
Campania internaţională „16 zile de activism pentru eliminarea
violenţei în bază de gen” destinat prevenirii violenţi în bază de gen.
9.
Campania naţională cu genericul „O jucărie pentru zâmbetul
copiilor” destinată copiilor afectaţi emoţional în urma producerii unor
accidente rutiere, infracţiuni sau cazuri de violenţă.
10. Activităţi de sensibilizare dedicată ,,Zilei Internaţionale a
Persoanelor cu Dezabilităţi” destinată copiilor cu dizabilităţi.
11. Acţiunea „La o cafea cu un Poliţist” destinată apropierii către
comunitate.
12. Campania de informare a societăţii civile „Adevărul rostit despre
criminalitatea organizată”, sesiune de informare pentru cca 100 de elevi ai
claselor a X-a şi a XI din mun. Chişinău.
13. Campaniei de informare ”Invizibili printre noi” în raioanele
Dubăsarii Noi, Ialoveni, Anenii Noi, Călăraşi prin atelier de lucru cu
genericul ”Tendinţele traficului de fiinţe umane. Identificarea şi sesizarea
cazurilor de TFU”.
14. Campania de informare prin Maratonul 5 km ”Împreună spunem
NU traficului de fiinţe umane” din 10 iunie în PMAN.
15. Acţiunea de informare a tineretului despre noţiunile de lege

18.

Identificarea sectoarelor de poliţie ce
urmează a fi modernizate

Trimestrul
I, 2018

2018-2019

19.

Realizarea documentaţiei de proiect şi
deviz pentru reparaţia şi amenajarea

2018-2020

Raport de evaluare
privind statutul juridic al
sectoarelor de poliţie
aprobat
Lista anuală a minimului
de sectoare de poliţie
selectate pentru
modernizare aprobată

Servicii de elaborare a
documentaţiei de proiect

penală, infracţiune, comportamentul non-criminal, limitele autoapărării,
drepturile şi obligaţiile participanţilor procesului penal, importanţa
cooperării cu Poliţia desfăşurate de DGUP în 24 licee şi 5 Universităţi.
16. Campania ,,Comportamentul pietonilor în trafic şi prevenirea
accidentelor rutiere cu implicarea acestora” fiind instalate 18 panouri
informative cu recomandări utile pentru pietoni.
17. Campania ,,Informarea conducătorilor auto despre necesitatea
respectării regulilor de circulaţie rutieră” destinată transporturilor auto de
călători şi bagaje în perioada 07.02-05.03.2018.
18. Campania “Pierde un minut din viaţă, decât viaţa într-un minut”
demarată în perioada 26-30.03.2018, pentru conducători auto şi prevenirea
accidentelor în traficul rutier, produse din cauza somnolenţei şi adormirii
la volan.
19. Campania ,,Fii atent la trecere!” în perioada 27.07-20.08.2018 în
vederea reducerii nivelului traumatismului rutier la pietoni.
20. Proiectul “Un scăunel din inimă!” donarea scaunelor auto
pentru copii familiilor cu venituri mici.
21. Pilotarea Programului de prevenire a delincvenţei juvenile pentru
asigurarea aplicării măsurilor de intervenţie în prevenirea delincvenţei
juvenile, prin acţiuni ale instituţiilor /specialiştilor implicaţi în protecţia
copilului, precum şi monitorizarea predelincvenţială a copiilor aflaţi în
situaţie de risc şi în conflict cu legea.
22. Programul „Supraveghere de Vecinătate”, parcursul anului 2018,
pe teritoriul ţării au fost constituite 943 sectoare care includ în total 7882
membri.
23. Proiectul ”Bunicii Grijulii” care implică 1572 bunici grijulii, pe
parcursul anului 2018 a desfăşurat 520 şedinţe, 254 de instruiri şi 1032 de
activităţi informative.
24. Proiectul ,,Situaţia rutieră în RM” din 12 februarie 2018 prin
serviciul ,,InfoTrafic” în aplicaţia ,,Waze.com”.
Prin raportul nr.P-III/6 din 10.01.2018 au fost identificate 35 de sedii
ale Sectoare de Poliţie cu statutul juridic determinat pentru realizarea de
sine stătătoare a procedurilor de modernizare.
În urma evaluării situaţiei la compartimentul costurilor pentru lucrările
de modernizare a sediilor sectoarelor de poliţie s-a identificat un risc de
neacoperire cu resurse financiare fiind iniţiată procedura de solicitare a
modificării indicatorilor de verificare pe matrice de realizare a de finanţare
pentru reforma Poliţiei, nr. CRIS: ENI/2015/038-144 (A.4.1 de la 90
sectoare de poliţie la 50 sectoare de poliţie), prin raport către Unitatea de
Management a Programului de reformă a Poliţiei nr.P-II/284 din
07.12.2018.
Raportul nr.P-II/294 din 27.12.2018 cu propuneri pentru anul 2019 de
realizare a reparaţiilor la 23 sedii ale sectoarelor de poliţie.
Au fost recepţionate 17 proiecte de modernizare a sectoarelor de Poliţie
, contractate din anul 2017.

Lipsa sediilor
fezabile pentru
asigurarea activităţii
Sectoarelor de Poliţie
în teritoriul deservit
de IP teritoriale
Creşterea preţurilor
pentru serviciile de
proiectare şi reparaţie
capitală pe piaţa de
construcţii

şi deviz contractate

sediilor sectoarelor de poliţie

Documentaţie de proiect
elaborată, verificată şi
expertizată

20.

Repararea şi amenajarea sediilor
sectoarelor de poliţie

2018-2020

Activităţi de reparaţii
demarate
Infrastructura a minimum
90 de sedii ale sectoarelor
de poliţie îmbunătăţită şi
asigurate cu echipament
necesar

21.

Monitorizarea procesului de realizare a
lucrărilor de reparaţie şi modernizare a
sediilor sectoarelor de poliţie

2018-2020

22.

Determinarea necesităţilor de creare a
condiţiilor optime de acordare a
serviciilor poliţieneşti cetăţenilor
conform celor mai bune practice
internaţionale în domeniu

2018-2020

23.

Completarea acţiunilor de creare a

2018-2020

Rapoarte de evaluare
anuală privind stadiul
implementării şi
propuneri privind
perioada următoare
Rapoarte de necesităţi
elaborate

Toate sectoarele de poliţie

Au fost contractate de Inspectoratele de Poliţie teritoriale serviciile de
proiectare a reparaţiei capitale şi modernizării prin procedurile de Licitaţie
publică sau Concursul de oferte la contractele de valoare mică pentru 39
sedii din 29 raioane ale ţării.
Documentaţia de proiect elaborată, verificată şi expertizată din
procedurile contractate în anul 2018, a fost recepţionată pentru 39 de sedii
din 29 raioane ale ţării.
În baza Licitaţiei publice nr. 18/00991 din 23.04.2018, a fost încheiat
contract de antrepriză, nr.44 din 30.05.2018 cu ÎI „Pădureţ Alexandru”
privind modernizarea sediului SP-1 Căuşeni.
În baza Licitaţiei publice nr. 18/02036 din 08.06.2018 (BAP nr.39 din
18.05.2018), a fost încheiat contract de antrepriză nr.60 din 24.07.2018 cu
„PROFNATIN” SRL privind modernizarea sediului SP-4 Rîşcani al DP
mun. Chişinău.
În baza Licitaţiei publice nr.18/03071 din 02.08.2018 (BAP nr.54 din
15.07.2018) pentru modernizarea sediilor Sectoarelor de Poliţie ale IP
Basarabeasca, Cimişlia, Donduşeni, Floreşti, Soroca, Anenii Noi, CeadîrLunga, Teleneşti, Drochia, Şoldăneşti, au fost încheiate 10 contracte de
antrepriză după cum urmează nr.93, 94, 95, 96 din 25.09.2018 cu
„PROIECT GABION” SRL; nr.92 din 25.09.2018 cu „IUNIS-COM”
SRL; nr.97, 98 din 25.09.2018 cu „PROFNATIN” SRL; nr.90 din
25.09.2018 cu „Clemantin” SRL, nr.91 din 25.09.2018 cu
„EUROGALEX-PRIM” SRL şi nr.81 25.09.2018 cu „IGOSTAFF
CONSTRUCT” SRL.
În baza Licitaţiei publice repetată nr.18/04425 din 23.10.2018 (BAP
nr.77 din 29.09.2018) pentru modernizarea sediilor Sectoarelor de Poliţie
ale IP Comrat şi Făleşti au fost încheiate 2 contracte de antrepriză, după
cum urmează: nr.134 din 04.12.2018 cu „IGOSTAFF CONSTRUCT”
SRL şi nr.135 din 04.12.2018 cu „Profmarket Prim” SRL.
Astfel în anul 2018 au fost demarate lucrările de reparaţie a 14 sedii ale
sectoarelor de poliţie.
Raportul nr.264 din 27.12.2018 privind monitorizarea în anul 2018 a
procesului de modernizare a sediilor sectoarelor de poliţie.

A fost efectuată analiza de necesităţi pentru asigurarea funcţionalităţii
sectoarelor de poliţie prin asigurare cu tehnică şi mobilier, după cum
urmează:
- nr.1 al IP Sîngerei, raportul nr.P-II/109 din 11.05.2018;
- nr.4 al IP Rîşcani a DP mun. Chişinău, raportul nr.P-II/248 din
30.10.2018;
- nr.1 al IP Soroca, raportul nr.19911 din 03.12.2018;
- nr.1 al IP Căușeni, raportul nr.10342 din 19.11.2018.
Toate sectoarele de Poliţie au fost completate cu cel puţin o unitate de

Creştere
semnificativă a
costurilor oferite pe
piaţa de licitaţii la
lucrările de
proiectare, reparaţie
şi asigurarea
funcţionalităţii
sediilor Sectoarelor
de Poliţie în procesul
modernizării
acestora, care riscă să
depăşească bugetul
stabilit

condiţiilor optime de acordare a
serviciilor poliţieneşti cetăţenilor
conform celor mai bune practice
internaţionale în domeniu demarate în
anii precedenţi

asigurate cu mijloace de
transport
203 sectoare de poliţie
asigurate cu tehnică de
calcul şi mijloace
periferice

24.

Organizarea şi desfăşurarea activităţii
de informare despre activitatea
poliţienească comunitară

2019

25.

Realizarea parteneriatelor cu
comunitatea (organizaţiile
neguvernamentale, autorităţile
administraţiei publice locale etc.) pentru
crearea unui mediu sigur

2018-2020

Cel puţin 75% din
poliţiştii de sector
asiguraţi cu mijloace
speciale
Cel puţin câte o campanie
publică de promovare a
activităţii poliţieneşti
comunitare desfăşurată de
fiecare din cele 42 de
inspectorate de poliţie
teritoriale
Cel puţin 2 comunicate
informative despre
activitatea poliţienească
comunitară plasate pe
paginile din reţele
socializare ale
inspectoratelor de poliţie
teritoriale
Participarea la cel puţin o
emisiune radio sau TV
local a conducerii
inspectoratelor de poliţie
teritoriale cu informaţie
despre activitatea
poliţienească comunitară
Numărul de acorduri de
cooperare încheiate

transport. (ordinul IGP nr. 512 din 18.12.2018)
Toate sectoarele de Poliţie au fost completate cu cel puţin un set al
tehnicii de birou (calculator imprimantă) transmise Inspectoratelor de
Poliţie în anul 2017 în baza ordinului IGP nr. 385 din 28.09.2018 „Cu
privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri”.
În anul 2018 sectoarele de Poliţie au primit în dotare 941 de seturi de
mijloace speciale (centură, cătuşe, huse, lanternă) prin ordinul IGP nr. 46
din 24.01.2018 „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri”,
astfel fiind dotaţi cu mijloace speciale toate 1366 de posturi de lucru ai
angajaţilor sectoarelor de Poliţie
Prin dispoziţia IGP nr. P-II/105 din 27 aprilie 2018 „Cu privire la
organizarea şi desfăşurarea evenimentului de prezentare publică a unui
film documentar” a fost asigurată promovarea pentru publicul larg a
activităţii poliţieneşti comunitare de către Inspectoratele de Poliţie
teritoriale la care au participat circa 2770 cetăţeni.

A fost încheia un acord de cooperare Memorandum de Înţelegere nr.
3/2 din 0802.2018 dintre Asociaţia Naţională a Experţilor şi Asistenţilor
Sociali din Moldova şi Inspectoratul general al Poliţie „Cooperarea
interdisciplinară în scopul înţelegerii, intervenţiei şi prevenirii la nivel
sistemic a problemelor sociale ce perturbează bunăstarea comunitară”
A fost încheia un acord de cooperare Memorandum de Înţelegere nr.
7/34 din 0802.2018 dintre Inspectoratul general al Poliţie şi Asociaţia
Obştească „Institutul de Politici Publice” pentru perioada anilor 20182020 în implementarea proiectului „Promovarea implicării
societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare ”

Persistenţa
stereotipurile vechi
de activitate a
Poliţiei, punând
accent pe statisticile
infracţionale,
prevenire reactivă,
descoperirea
infracţiunilor şi
reţinerea infractorilor
în defavoarea
prevenirii pro-active
şi cooperării cu
cetăţenii

