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Toate drepturile sunt protejate.
Conținutul Raportului poate fi utilizat și reprodus în scopuri nonprofit și fără acordul prealabil
al Asociației Promo–LEX, cu condiția indicării sursei de informație. Conținutul raportului poate
fi supus revizuirilor redacționale.

Inițiativa de monitorizare a gradului de implementare a reformei poliției în Republica Moldova
se desfășoară în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica
Moldova”. Proiectul este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene și co-finanțat
de către Ambasada SUA la Chișinău și Fundația Est-Europeană din resursele acordate de
Suedia.
Opiniile exprimate în rapoartele publice ale Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă
neapărat punctul de vedere al finanțatorilor. În cazul în care apar discrepanțe între textul în
limba română și traducerea acestuia în altă limbă, va prevala varianta în limba română a
raportului.
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REZUMAT
Cadrul general al reformei Poliției. Deși nu a fost o modificare a cabinetului de miniștri în
2020, schimbări în cadrul conducerii IGP și în subdiviziunile acesteia au avut loc. Acest fapt a
determinat apariția unor dificultăți în realizarea activităților stabilite, în special a celor cu
caracter strategic. Totodată, îndeplinirea activităților stabilite de documentele strategice a fost
influențată atât de moratoriul instituit asupra funcțiilor vacante din cadrul IGP și MAI, cât și de
pandemia COVID-19.
Ca urmare a aprobării Hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea IGP la
sfârșitul anului 2019, anul 2020 a fost unul de reorganizare instituțională a IGP. Chiar dacă au
fost aprobate noi structuri organizatorice ale subdiviziunilor IGP, a fost omisă desconcentrarea
activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale
Poliției. Acest fapt denotă lipsa voinței de reformare instituțională reală în conformitate cu
angajamentele strategice asumate.
În plus, pe parcursul anului 2020 a fost observată și lipsa voinței politice de îndeplinire a
angajamentelor asumate, prin tergiversarea aprobării, iar ulterior, prin abținerea de la votare a
proiectului de lege care asigura condițiile legale pentru regionalizarea Poliției.
În același timp, în anul 2020 a continuat tendința de creștere a încrederii cetățenilor în Poliție,
în octombrie 2020 valoarea acesteia fiind 41% – valoare identică celei stabilite de Contractul
de reformă a sectorului „Suportul pentru Reforma Poliției”.
Gradul de realizare a obiectivelor reformei Poliției. Obiectivul 1 are misiunea de a asigura
sporirea accesului la servicii polițienești de calitate prin consolidarea profesionalismului,
transparenței și eficienței Poliției. Cantitativ, este obiectivul cu cele mai multe angajamente
asumate, incluzând cel mai mare număr de acțiuni (7) și subacțiuni (36).
Din cele 36 de subacțiuni, în opinia Asociației, opt (22%) sunt subacțiuni realizate, 13 (36%) –
parțial realizate, nouă (25%) – nerealizate, iar în cazul a șase subacțiuni (17%) Asociația nu s-a
putut pronunța pe motiv că acestea sunt formulate general sau indicatorii nu sunt măsurabili.
Menționăm că în 2020 a expirat termenul de realizare pentru 11 subacțiuni, dintre care trei au
fost apreciate drept realizate, trei – realizate parțial, iar trei – nerealizate. Alte două subacțiuni
nu au putut fi apreciate de către Promo-LEX, acțiunile fiind generale, iar indicatorii –
nemăsurabili. Totodată, dintre subacțiunile apreciate drept nerealizate în rapoartele
precedente, nicio subacțiune nu și-a schimbat calificativul în anul 2020.
Precizăm că subacțiunea care a fost identificată în Raportul nr. 3 ca implicând un risc
considerabil de nerealizare (nr. 1.6.3 – consolidarea managementului operaţional prin
stabilirea clară a domeniului în vederea creării unui sistem complex pentru asigurarea
suportului decizional, bazat pe un sistem informaţional integrat al managementului
operational), în prezentul raport a fost apreciată ca nerealizată.
Cu referire la Matricea de politici, deși criteriile de performanță pentru anul 2020 au fost
anulate, evidențiem că în urma acțiunilor întreprinse în 2020, a crescut ponderea în ansamblu
a femeilor în Poliție și ponderea femeilor-ofițeri. De asemenea, au fost instruiți inițial (la
distanță) 373 de subofițeri de poliție și soldați carabinieri, formați continuu 758 de angajați ai
subdiviziunilor MAI, precum și au fost inițiate lucrările de reparație pentru infrastructura
Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii.
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Obiectivul 2 are drept scop primordial sporirea accesului la servicii polițienești de o calitate
mai bună, dar plasând accentul pe respectarea drepturilor omului în activitatea Poliției.
Cantitativ, obiectivul conține practic cele mai puține acțiuni (2) și subacțiuni (8).
Din cele opt subacțiuni, în opinia Promo-LEX, cinci (62,5%) au fost realizate, iar trei (37,5%) –
nerealizate.
În 2020 a expirat termenul de realizare pentru jumătate din subacțiunile obiectivului 4, dintre
care trei au fost apreciate drept realizate, iar una ca nerealizată. Subacțiunile calificate ca fiind
nerealizate în rapoartele precedente nu și-au schimbat calificativul.
Cu referire la Matricea de politici, evidențiem că în urma acțiunilor întreprinse în 2020, au fost
date în exploatare patru izolatoare de detenție provizorie, dintre acestea fiind reluată
activitatea a două izolatoare.
Obiectivul 3 vine să asigure capacități sporite ale Poliției în combaterea criminalității și
asigurarea securității publice. Acesta conține două acțiuni și 12 subacțiuni.
Referitor la gradul de realizare a activităților preconizate, Promo-LEX a identificat că din 12
subacțiuni, realizate pot fi considerate doar patru (33%), o subacțiune (8%) este nerealizată,
patru (33%) – parțial realizate, iar în cazul altor trei subacțiuni (25%) Asociația nu s-a putut
pronunța pe motiv că acestea sunt formulate general sau indicatorii nu sunt măsurabili.
Doar două subacțiuni au expirat în anul 2020, dintre care una fost apreciată ca fiind parțial
realizată, iar cealaltă ca fiind realizată. Subacțiunea calificată ca fiind nerealizată în rapoartele
precedente nu și-a schimbat calificativul.
Cu referire la Matricea de politici, evidențiem că în urma acțiunilor întreprinse în 2020, a fost
achiziționată tehnică de calcul și mijloace periferice pentru secțiile de urmărire penală și de
investigații infracțiuni și au fost desfășurate vizite de studiu și instruiri.

Obiectivul 4 conține subacțiuni orientate spre modernizarea serviciului polițienesc conform

standardelor europene și internaționale. Este un obiectiv general, ce conține trei acțiuni și 20
de subacțiuni.
Din 20 de subacțiuni, considerăm că șapte (35%) au fost realizate, una (5%) – nerealizată.
Altele 10 (50%) au fost calificate drept parțial realizate, iar în cazul a două activități (10%)
Asociația nu s-a putut pronunța pe motiv că acestea sunt formulate general sau indicatorii nu
sunt măsurabili.
Nouă subacțiuni au expirat în 2020, cinci (55,5%)dintre care au fost apreciate ca realizate, iar
patru (44,4%) – ca parțial realizate. Evidențiem că două subacțiuni din cele apreciate ca
realizate (4.1.1 și 4.1.2) au fost implementate înainte de expirarea termenului-limită.
Menționăm că subacțiunea care a fost identificată în Raportul nr. 3 ca implicând un risc
considerabil de nerealizare (4.2.10 – dezvoltarea sistemului informatic integrat al Poliţiei), în
prezentul raport a fost apreciată ca parțial realizată.
Cu referire la Matricea de politici, evidențiem că în urma acțiunilor întreprinse în 2020, au
fost instruiți în domeniul activității polițienești comunitare 421 de polițiști și 10 formatori
naționali. Au fost redeschise după reparații capitale 19 sedii ale sectoarelor de poliție, a crescut
nivelul de dotare cu echipament TETRA a IGP la 43%, fiind procurate 370 de terminale radio.
La fel, a fost diminuat timpul mediu de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor la
circa 32 de minute, sau cu 3 minute mai puțin decât în 2019.
Obiectivul 5 a fost elaborat cu scopul promovării, asigurării transparenței în activitate și a
integrității profesionale a Poliției. Aceasta conține două acțiuni și opt subacțiuni. Din cele opt
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subacțiuni, în opinia Promo-LEX, doar una (12,5%) poate fi considerată realizată, șase (75%) –
parțial realizate, iar una (12,5%) – nerealizată.
Cinci subacțiuni au expirat în 2020, dintre care Promo-LEX a apreciat ca fiind realizate parțial
patru subacțiuni, iar o subacțiune a apreciat-o ca nerealizată.
Totodată, din cele două subacțiuni care au fost evaluate în Raportul nr. 3 ca implicând un risc
considerabil de nerealizare, în prezentul raport o subacțiune a fost apreciată ca fiind realizată
parțial (5.1.3 – dezvoltarea sistemului electronic de constatare şi evidenţă a contravenţiilor
rutiere în vederea diminuării intervenţiei factorului uman în această activitate), iar alta a fost
apreciată ca fiind nerealizată ( 5.1.4 – reorganizarea sistemului de efectuare a achiziţiilor
publice în cadrul Poliţiei şi pregătirea personalului în acest scop).
Cu referire la Matricea de politici, evidențiem că în urma acțiunilor întreprinse în 2020,
majoritatea acțiunilor din Planul privind prevenirea și combaterea corupției în cadrul IGP au
fost realizate, iar salariul de bază cel mai mic în cadrul unităților Poliției constituie 162,82%
raportat la coșul minim de consum stabilit de Biroul Național de Statistică pentru primul
semestru al anului 2020.
Concluzii generale. Din cele 84 de activități planificate pentru realizare în perioada 2016–
2020, Promo-LEX a calificat gradul de realizare după cum urmează: 25 de subacțiuni –
realizate (30%); 33 de subacțiuni – realizate parțial (39%); 15 subacțiuni – nerealizate (18%).
În același timp, 11 subacțiuni (13%) sunt formulate într-o manieră generală, iar indicatorii nu
sunt măsurabili.
Pe parcursul anului 2020 urmau a fi finalizate 31 de subacțiuni, dintre care, potrivit PromoLEX: 12 (38,7%) sunt realizate, 12 sunt realizate parțial (38,7%), cinci – nerealizate (16,1%),
iar două (6,5%) subacțiuni nu pot fi evaluate din cauza indicatorilor nemăsurabili.

6

INTRODUCERE
Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, ce urmărește
beneficiul public și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii
Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în
Republica Moldova prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor
democratice și consolidarea societății civile.
Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste
domenii ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de Poliție ca instituții
împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, viziunile de reforme
din acest domeniu au suferit un proces continuu de restructurare și modernizare. În acest
context, la 12 mai 2016, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia de Dezvoltare a
Poliției pentru anii 2016–2020. În același an, Delegația UE și guvernul au semnat un acord de
finanțare – Programul „Suport pentru reforma Poliției”, inclusiv un suport complementar
pentru monitorizarea reformei Poliției.
În vederea realizării prevederilor statutare, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie
2021, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției
în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană din 14 decembrie 2018.
Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul
de supraveghere civică al organizațiilor neguvernamentale în timpul implementării reformelor,
precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general
al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în
Republica Moldova.
Constatările și concluziile monitorizării civice a reformei Poliției sunt structurate în rapoarte
periodice, anuale și semestriale, elaborate de Asociația Promo-LEX.
Raportul nr. 5 este un raport anual, care reprezintă o sinteză post-factum a conformității
gradului de realizare a reformei pe parcursul anului calendaristic 2020. Analiza este elaborată
prin compararea conținutului rapoartelor oficiale ale Poliției cu observațiile monitorilor
Asociației Promo-LEX. Observațiile monitorilor sunt formate pe baza analizei documentelor
oficiale, a interviurilor cu factorii de decizie și a rezultatelor observațiilor directe, a altor
informații obținute în baza metodologiei de monitorizare.
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METODOLOGIA MONITORIZĂRII CIVICE
Rapoartele de monitorizare sunt elaborate pe baza unei metodologii întocmite de către un
expert internațional, care include, pe de o parte, metode de analiză a documentelor și interviuri
cu factorii de decizie la nivel central, valorificate preponderent de echipa centrală a Asociației.
Pe de altă parte, metodologia presupune în calitate de metode de lucru observarea directă și
intervievarea subiecților relevanți pentru monitorizare la nivel regional și local.
Concluziile Asociației Promo-LEX despre gradul de realizare a obiectivelor operaționale ale
reformei sunt elaborate prin raportarea la indicatorii de performanță și termenele de realizare
stipulate în documentele de program relevante. Calificativele utilizate pentru aprecierea
gradului de îndeplinire a obiectivelor sunt: realizat, parțial realizat și nerealizat. Potrivit
metodologiei, realizat este atribuit acțiunilor/activităților pentru care măsurile desfășurate au
fost apreciate ca fiind suficiente și relevante atingerii obiectivului propus; nerealizat este
atribuit acțiunilor/activităților care nu au generat finalitatea preconizată; iar parțial realizat
este atribuit acțiunilor/activităților pentru care nu au fost integral atinși indicatorii de
performanță aprobați.
Subacțiunile care sunt formulate în mod general și indicatorii nemăsurabili conțin doar
comentarii, fără atribuirea calificativelor realizat, parțial realizat sau nerealizat.
Luând în considerare că prin aprobarea, la 23.12.2020, a Adendumului 2 la Acordul de
finanțare – Contract de reformă „Suportul pentru Reforma Poliției”, au fost anulate criteriile de
performanță pentru anul 2020 din Matricea de politici, în privința obiectivelor stabilite în acest
document, nu vor fi acordate calificative1, ci doar vor fi incluse comentarii pentru activitățile
preconizate inițial a fi realizate și criteriile inițial stabilite pentru acest an.
Raportul nr. 5 de monitorizare civică a reformei Poliției în Republica Moldova este un raport
anual, elaborat pentru anul calendaristic de referință 2020.
Fiind ultimul an de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Poliției, în cadrul acestui raport
sunt analizate acțiunile/subacțiunile care au termenul de realizare inclusiv anul 2020 și cele cu
termen de realizare expirat anterior anului 2020, fiind calificate ca nerealizate în rapoartele
anterioare. În Raportul nr. 5 nu sunt reluate subacțiunile apreciate drept desuete sau
inoportune de către instituțiile implementatoare și analizate în rapoartele de monitorizare
civică anterioare2.
În acest sens, au fost analizate Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2020 3, Raportul privind
evaluarea nivelului de implementare a acestui plan 4, Raportul de progres pentru anul 2020
privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–20205, Raportul
privind activitatea Poliției în anul 20206 și activitățile desfășurate de către MAI, IGP și
subdiviziunile lor pe parcursul anului 2019, precum și alte documente relevante.
Pe lângă analiza documentelor, metodologia de monitorizare civică a gradului de realizare a
reformei în anul 2020 a inclus și instrumente de cercetare în teritoriu: observare directă și
interviuri. Astfel, în perioada 17 februarie – 19 martie 2021 au fost desfășurate 43 de interviuri
cu conducerea inspectoratelor de poliție și a Direcției de Poliție Chișinău și/sau cu persoane
În 2019, pentru aprecierea atingerii criteriilor de performanță stabilite în matricea de politici, calificativele
utilizate erau: atins, parțial atins sau neatins.
2 Raportul nr. 2. Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova, p. 8-10.
3 Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2020.
4 Raportul privind evaluarea nivelului de implementare a Planului de acțiuni al Poliției pentru anul 2020.
5 Raport de progres privind realizarea în perioada anului 2020 a SDP pentru anii 2016–2020.
6 Raport privind activitatea Poliției, anul 2020.
1
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desemnate de acestea. Menționăm că monitorii Promo-LEX au informat în prealabil
conducerea inspectoratelor de poliție despre tipologia întrebărilor care urmează a fi adresate,
iar șefii inspectoratelor de poliție au decis subsecvent dacă răspund ei sau persoane din cadrul
altor subdiviziuni. Respectiv, la întrebările monitorilor Promo-LEX au răspuns, inclusiv
individual și colectiv: 39 de șefi/șefi adjuncți ai IP, opt șefi ai secțiilor de coordonare
operațională, șapte angajați ai serviciilor de supraveghere tehnică și accidente rutiere, șase șefi
ai secțiilor de investigații infracțiuni, șase șefi ai secțiilor de resurse umane, trei șefi/șefi
adjuncți ai secțiilor de securitate publică, un șef al secției ordine publică, un ofițer al serviciului
detenție și escortă, un șef al secției management informațional, un ofițer al serviciului
comunicații, un șef adjunct al secției reacționare apeluri 112 (DP Chișinău).
Totodată, patru7 dintre interviuri au fost desfășurate la distanță, utilizând platformele online.
În plus, în cadrul inspectoratelor de poliție unde au fost amenajate camere de audiere, de
prezentare spre recunoaștere a persoanei, de întrevedere în condiții confidențiale a
persoanelor bănuite/învinuite cu apărătorul (IP Criuleni, IP Telenești), acestea au fost
observate prin prisma cerințelor minime obligatorii, aprobate de IGP.
În perioada 25 februarie – 9 martie au fost desfășurate vizite în cadrul a cinci izolatoare de
detenție provizorie: Anenii Noi, Bălți, Comrat, Criuleni, Soroca, fiind observate condițiile de
detenție din cadrul acestora și fiind desfășurat interviul cu câte un reprezentant al Serviciului
detenție și escortă.
În perioada 19.02.2021 – 11.03.2021, monitorii Promo-LEX au efectuat vizite de
documentare în cadrul a 22 de sedii ale sectoarelor de poliție renovate, fiind observate
condițiile de modernizare a acestora. Dintre acestea, sediul sectorului de poliție 5 Chetrosu,
Drochia a fost observat doar din exterior, din cauza că la momentul vizitei, acesta nu activa,
fiind închis.
La fel, la 8 aprilie 2020, a fost efectuată o vizită de documentare la sediul nou stabilit al
Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii.
De asemenea, au fost adresate cereri de solicitare a informațiilor și documentelor
confirmative Inspectoratului General al Poliției și Ministerului Afacerilor Interne, fiind
analizate răspunsurile și actele remise.
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IP Nisporeni, IP Dubăsari, IP Hâncești, IP Ialoveni.
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CADRUL GENERAL AL REFORMEI POLIȚIEI
Strategia de Dezvoltare a Poliției (SDP) pentru anii 2016–2020 și Planul de acțiuni privind
implementarea acesteia au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 587 la 12.05.2016.
Strategia asigură continuitatea procesului de reformare demarat prin Concepția de reformare a
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și a structurilor subordonate și desconcentrate și
reprezintă o aliniere a acțiunilor planificate la prevederile Acordului de asociere Uniunea
Europeană – Republica Moldova8.
Obiectivele generale ale Strategiei sunt:
1. Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției.
2. Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în
activitatea Poliției.
3. Consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului de ființe
umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv infracțiunilor din motive de gen, drogurilor
și contrabandei cu armament, falsificarea și spălarea banilor.
4. Crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde şi
practici ale Uniunii Europene și internaționale, în măsură să răspundă proactiv și în mod egal
la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu.
5. Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, discriminare
și rele tratamente în activitatea Poliției.
Ulterior, în decembrie 2016, Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană au semnat un
Acord de finanțare – Contract de reformă „Suportul pentru Reforma Poliției” în valoare de 57
mil. de euro.
Obiectivul general al Contractului de reformă a sectorului „Suportul pentru Reforma Poliției”
(Programul pentru suport bugetar) este să asiste Guvernul 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. Indicatorul de măsurare a implementării obiectivului general este nivelul de
încredere în Poliție îmbunătățit și menținut (% persoanelor care au încredere în Poliție crește
gradual), valoarea de referință a încrederii cumulate fiind 31% în aprilie 2014. Ținta stabilită
pentru implementarea obiectivului general era creșterea nivelului de încredere a populației în
Poliție până în 2019 de cel puțin 41%.
Din datele graficului nr. 1, se observă o tendință de creștere a încrederii cetățenilor în Poliție
(ponderea cetățenilor care au foarte multă încredere și care au o oarecare încredere). În
octombrie 2020 se atestă o pondere de încredere în Poliție de 41%, valoare identică cu cea
stabilită de Contractul de reformă a sectorului „Suportul pentru Reforma Poliției” pentru anul
2019.

Titlul II: „Dialogul politic şi reforma, cooperarea pe domeniul politicilor externe şi de securitate” şi Titlul III:
„Justiţie, libertate şi securitate”.
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Graficul nr. 1. Nivelul încrederii cetățenilor în Poliție,
potrivit Barometrului Opiniei Publice
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Obiectivele specifice ale Programului pentru suport bugetar sunt similare cu obiectivele
generale ale Strategiei de Dezvoltare a Poliției cu mențiunea expresă de aliniere la cele mai
bune standarde și practici ale UE și internaționale. Descrierea condițiilor specifice și a
indicatorilor anuali pentru debursarea tranșelor este prevăzută în Matricea de politici.
La 23.12.2020 a intrat în vigoare Addendumul 2 la Acordul de finanțare – Contract de reformă
„Suportul pentru Reforma Poliției”, prin care a fost modificată Anexa 1 – prevederile tehnice și
administrative pentru implementare. Conform acestor modificări, au fost anulate condițiile
specifice pentru debursarea celei de-a patra tranșe variabile. Anterior această tranșă urma a fi
debursată cu condiția atingerii criteriilor de performanță stabilite pentru anul 2020, iar după
intrarea în vigoare a Addendumului 2, mijloacele financiare rămase din Programul de suport
bugetar au fost revizuite pentru creșterea cotei de tranșă fixă pentru COVID-19. Astfel, ca
urmare a acestor modificări, de fapt, au fost anulate criteriile de performanță stabilite în
Matricea de politici pentru anul 2020. Subsecvent, a fost ajustată metoda de apreciere a
activităților realizate în 2020, în contextul Matricei de politici9.
La 24 ianuarie 2020, Inspectoratul General al Poliției a aprobat, prin Ordinul nr. 29, Planul de
acțiuni al Poliției pentru anul 2020 10, în care au fost incluse 35 de activități în vederea realizării
acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției,
majoritatea având nivelul de prioritate I și fiind planificate a fi realizate până în luna
decembrie. Ulterior, la 19 mai 2020, prin Ordinul IGP nr. 136, Planul de acțiuni a fost
actualizat 11, activitățile rămânând, în mare parte, aceleași.
Potrivit Raportului privind evaluarea nivelului de implementare a Planului de acțiuni al Poliției
pentru anul 2020, 92% din 137 de subacțiuni au fost realizate în volum deplin sau parțial 12.
Totodată, pentru anul 2021 au fost planificate 20% din acțiunile nerealizate sau realizate
parțial în 2020. Printre restanțele pregnante, IGP le menționează pe următoarele:
A se vedea p. 4.
Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2020, aprobat prin Ordinul IGP nr. 29 din 24.01.2020.
11 Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2020, aprobat prin Ordinul IGP nr. 136 din 19.05.2020.
12 Raport privind evaluarea nivelului de implementare a Planului de acțiuni al Poliției pentru anul 2020, p. 4.
9
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- creșterea progresivă a ponderii subofițerilor în cadrul Poliției în conformitate cu
prevederile Matricei de politici privind reforma Poliției şi ale Metodologiei de inversare a
piramidei posturilor;
- consolidarea capacităților în domeniul evidenței și păstrării corpurilor delicte;
- promovarea siguranței rutiere pentru copii;
- operaționalizarea la nivel național a sistemului de management integrat al resurselor
Poliției la apelurile de urgență;
- automatizarea activității de verificare/documentare a cetățenilor de către echipele de
patrulare ale Poliției prin dotarea mijloacelor de transport specializate ale Poliției cu
echipament și terminale mobile de procesare a datelor, interogare a bazelor de date,
generare a actelor procedurale tipizate, în vederea reducerii timpului de documentare a
cetățenilor și a diminuării/excluderii comportamentului corupțional (PIcar);
- revizuirea proceselor operaționale de bază;
- realizarea unui sondaj al opiniei publice la finalul perioadei de implementare a
proiectului „Poliția comunitară”.
Astfel, nerealizarea subacțiunilor respective ar fi cauzată, în special, de omisiunea reorganizării
prin regionalizare a subdiviziunilor Poliției, de situația epidemiologică și de măsurile
întreprinse de Poliție în contextul prevenirii răspândirii și contaminării cu COVID-19 și de
tergiversarea operaționalizării structurilor nou-create ca urmare a reorganizării Poliției în anul
2020.
Totodată, suplimentar restanțelor menționate supra, printre problemele evidențiate în
Raportul privind activitatea poliției în 202013 au fost menționate:
- implicarea insuficientă a unor autorități în preluarea conform competenței a cazurilor
depistate/documentate de Poliție. Antrenarea polițiștilor în activități improprii;
- alocarea insuficientă a resurselor financiare pentru acoperirea necesităților de dotare cu
uniforme, tehnică și echipament specializat și, respectiv, dotarea lacunară a polițiștilor
cu uniforme și echipament;
- 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 de 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 ale angajaților Poliţiei;
- lipsa unui sistem informaţional actualizat şi ajustat la noile cerinţe.
Diferit de anul 2019, în anul 2020 nu a avut loc o schimbare a cabinetului de miniștri, implicit,
a Ministrului Afacerilor Interne. Totuși, pe parcursul anului 2020 la conducerea IGP au fost doi
șefi, iar odată cu numirea unui nou șef al IGP, a fost numit un nou șef adjunct al IGP. Totodată,
potrivit răspunsului IGP la solicitarea de informații adresată, pe parcursul anului 2020 în
subdiviziunile specializate au fost substituiți doi funcționari, iar în subdiviziunile teritoriale – 9
funcționari, toți după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie. Dintre
aceștia, unul s-a reîntors pentru executarea serviciului în cadrul Poliției.
Altfel decât a prezentat IGP, monitorii Promo-LEX, în cadrul interviurilor cu conducerea
inspectoratelor de poliție, au constatat că cel puțin 19 șefi ai inspectoratelor de poliție și trei
șefi adjuncți/interimari au fost numiți în funcție pe parcursul anului 2020, iar doi șefi ai
13
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inspectoratelor de poliție au fost numiți deja în 2021. Reiterăm că schimbarea frecventă a
conducerii subdiviziunilor IGP creează dificultăți în realizarea activităților stabilite, în special a
celor cu caracter strategic.
Evidențiem aici că cel puțin cazul mediatizat de detașare în funcția de șef al IP Dubăsari a
șefului Securității Interne din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în ajunul alegerilor
prezidențiale14, prezintă dubii privind respectarea procedurilor de selectare a candidaților, în
special a principiilor de competiție deschisă, transparență, meritocrație și egalitate a accesului
la funcțiile publice cu statut special.
În mod suplimentar, evidențiem că instituirea și păstrarea continuă a moratoriului (pentru al
doilea an consecutiv) asupra angajărilor în funcțiile vacante înregistrate în acel moment au
influențat negativ gradul de realizare a activităților planificate. Potrivit informațiilor furnizate
de IGP, în 2020 a fost instituit moratoriu asupra a 1122 de funcții din numărul total de 9156 de
unități, sau asupra a 12% din efectivul-limită al IGP. Amintim că Promo-LEX a recomandat
Guvernului anularea moratoriului privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în
funcțiile vacante înregistrate în IGP. De recomandare însă nu s-a ținut cont, inclusiv fiind
instituit moratoriu asupra a 2046 de funcții din cadru MAI, până la data de 31 decembrie
202115.
La compartimentul cadrului normativ, evidențiem că, potrivit Legii cu privire la carabinieri16, la
1 ianuarie 2021 atribuțiile Poliției ce țin de restabilirea ordinii publice urmau să fie trecute
integral în competența Inspectoratului General al Carabinierilor, aceste atribuții fiind excluse
din Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Totuși, la o lună și jumătate
distanță din momentul intrării în vigoare a prevederilor respective, Parlamentul a aprobat
Legea nr. 11 din 12.02.202117, prin care trecerea atribuțiilor respective din competența Poliției
în competența carabinierilor urmează să aibă loc la 1 ianuarie 2022. Legea respectivă a intrat
în vigoare la 11 martie 2021. Astfel, de jure, atribuțiile de restabilire a ordinii publice nu erau în
competența Poliției timp de două luni și jumătate (1 ianuarie 2021 – 11 martie 2021), iar
carabinierii, de facto, nu aveau posibilitatea să exercite integral aceste atribuții, or, conform
notei informative la proiectul de lege respectiv, IGC avea un efectiv-limită în jumătatea celui
necesar. Totodată, menționăm că amânarea preluării acestor atribuții este una din cauzele
nerealizării unor activități planificate conform Strategiei de Dezvoltare a Poliției și Matricei de
politici, dar a dus și la nerealizarea eficientă a altor atribuții ale Poliției, care rămâneau în
competența acestei entități.
În același timp, deși a fost depus în martie 2020 proiectul de lege 18 care era în măsură să
asigure condițiile legale pentru regionalizarea Poliției, aprobarea acestuia a fost tergiversată pe
parcursul anului 2020. Menționăm că Promo-LEX a transmis opinia sa19 asupra proiectului de
lege respectiv pe adresa comisiei parlamentare de profil. La 4.02.2021, fiind supus votului,
proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat în lectura a doua,
respectiv, proiectul de lege se consideră respins și nu poate fi readus în discuție în decursul
aceleiași sesiuni20. Astfel, constatăm că regionalizarea Poliției a eșuat în perioada 2016–2020 și
apreciem acest caz drept o dovadă a lipsei voinței politice de îndeplinire a angajamentelor

Știrea privind detașarea șefului Securității Interne din cadrul SPPS în funcția de șef al IP Dubăsari.
Hotărârea Guvernului nr. 942 din 22.12.2020.
16 Legea nr. 219 din 8.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, art. 37.
17 Legea nr. 11 din 12.02.2021 pentru modificarea Legii nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de
Carabinieri.
18 Proiectul de lege nr. 142 din 27.03.2020 pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul
polițistului nr. 320/2012.
19 Opinia Promo-LEX vizavi de proiectul de lege nr. 142 din 27.03.2020 pentru modificarea Legii cu privire la
activitatea Poliției și statutul polițistului nr. 320/2012 (art. 15).
20 Art. 72 din Regulamentul Parlamentului.
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asumate atât prin documente strategice, cât și prin acordurile încheiate cu partenerii de
dezvoltare.
Anul 2020 a fost unul de reorganizare instituțională a Inspectoratului General al Poliției, ca
urmare a aprobării la sfârșitul anului 2019 a Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12.11.2019 cu
privire la organizarea și funcționarea IGP. Menționăm în special că în urma adoptării
respectivei hotărâri de guvern au fost aprobate noi structuri organizaționale ale aparatului
central și ale unor subdiviziuni specializate ale IGP. Deși în rapoartele de progres pentru
implementarea SDP anterioare de aprobarea acestei hotărâri de guvern era condiționată
realizarea mai multor activități, inclusiv desconcentrarea activităților de menținere și
asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, în anul 2020 nu au
fost depuse eforturi pentru realizarea acestor obiective. Astfel, în acest caz constatăm lipsa
voinței instituțiilor implementatoare de reformare instituțională reală în raport cu
angajamentele strategice asumate.
Atragem atenția că anul 2020 a fost marcat și de izbucnirea și răspândirea infecției cu
coronavirus de tip nou, inclusiv de declararea stării de urgență pe întregul teritoriu al
Republicii Moldova în perioada 17 martie – 15 mai 202021. În această perioadă au fost instituite
mai multe măsuri pentru prevenirea, diminuarea și lichidarea consecințelor pandemiei de
coronavirus (COVID-19). Printre măsurile aplicate evidențiem instituirea regimurilor speciale
de intrare și ieșire din țară, de circulație pe teritoriul țării, dar și introducerea regimului de
carantină în unele localități. Astfel, activitatea Ministerului Afacerilor Interne și, implicit, a
Poliției a fost axată prioritar pe supravegherea respectării de către cetățenii Republicii
Moldova a măsurilor instituite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
Totodată, din cauza pandemiei mai multe activități din documentele de politici nu au putut fi
realizate în această perioadă.
În privința acțiunilor stabilite în Planul de acțiuni pentru implementarea SDP, menționăm că în
anul 2020 a expirat termenul de realizare stabilit pentru 31 de subacțiuni din cadrul a 13
acțiuni din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016–
2020. În Matricea de politici erau stabiliți indicatori de performanță pentru toate cele nouă
acțiuni, care trebuiau să fie atinși spre sfârșitul anului 2020, însă aceștia au fost anulați.
Chiar dacă a fost ultimul an de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Poliției, în 2020 nu au
fost inițiate consultări publice asupra noului document strategic pentru dezvoltarea Poliției în
perioada următoare. Deși Promo-LEX a evidențiat în rapoartele precedente că noul document
strategic trebuie aprobat cu suficient timp înainte de 1 ianuarie 2021, cu respectarea
transparenței decizionale și organizarea consultărilor publice largi, se pare că nu au fost
realizate acțiuni în sensul elaborării și consultării respectivului document.

21
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GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR REFORMEI
POLIȚIEI DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII CIVICE
OBIECTIVUL 1: Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și
profesionalismului Poliției
Obiectivul 1 are misiunea de a asigura sporirea accesului la servicii polițienești de calitate prin
consolidarea profesionalismului, transparenței și eficienței Poliției. Cantitativ, este obiectivul cu
cele mai multe angajamente asumate, incluzând cel mai mare număr de acțiuni (7) și subacțiuni
(36).
Din cele 36 de subacțiuni, în opinia Asociației, opt (22%) sunt subacțiuni realizate, 13 (36%) –
parțial realizate, nouă (25%) – nerealizate, iar în cazul a șase subacțiuni (17%) Asociația nu s-a
putut pronunța pe motiv că acestea sunt formulate general sau indicatorii nu sunt măsurabili.
Menționăm că în 2020 a expirat termenul de realizare pentru 11 (30%) subacțiuni, dintre care
trei (27%) au fost apreciate drept realizate, trei (27%) – realizate parțial, iar altele trei (27%) –
nerealizate. Alte două (18%) subacțiuni nu au putut fi apreciate de către Promo-LEX, acțiunile
fiind generale, iar indicatorii – nemăsurabili. Totodată, dintre subacțiunile apreciate drept
nerealizate în rapoartele precedente, nicio subacțiune nu și-a schimbat calificativul în anul 2020.
Menționăm că subacțiunea care a fost identificată în Raportul nr. 3 ca implicând un risc
considerabil de nerealizare (nr. 1.6.3 – consolidarea managementului operaţional prin stabilirea
clară a domeniului în vederea creării unui sistem complex pentru asigurarea suportului
decizional, bazat pe un sistem informaţional integrat al managementului operational) în
prezentul raport a fost apreciată ca nerealizată.
Cu referire la Matricea de politici, deși criteriile de performanță pentru anul 2020 au fost anulate,
evidențiem că în urma acțiunilor întreprinse în 2020, a crescut ponderea în ansamblu a femeilor
în Poliție și ponderea femeilor-ofițeri, au fost instruiți inițial (la distanță) 373 de subofițeri de
poliție și soldați carabinieri și formați continuu 758 de angajați ai subdiviziunilor MAI, au fost
inițiate lucrările de reparație pentru infrastructura Centrului Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii.

Constatări în baza Strategiei de Dezvoltare a Poliției
1.1.

Sistem transparent de selectare și promovare a personalului, bazat pe concurs și
criterii clare de selectare, evaluare și promovare a personalului

1.1.4. Respectarea principiului egalității de gen în procesul de angajare şi promovare
în Poliție
Indicator de performanță: Numărul femeilor angajate în Poliție, inclusiv în posturile de conducere
în dinamică pozitivă
Termen de realizare: 2016–2020
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Graficul nr. 2. Numărul femeilor angajate în Poliție, inclusiv în posturile de conducere,
potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP

Pornind de la numărul femeilor angajate în Poliție în anul 2016, potrivit graficului nr. 2, se
atestă o ușoară dinamică pozitivă a numărului femeilor angajate în Poliție în anul 2020, atât
în comparație cu 2019, cât și cu anii precedenți. Totuși, numărul femeilor angajate în 2020
este doar cu 11 mai mare decât în 2016.
Graficul nr. 3. Ponderea femeilor în Poliție
și a femeilor promovate în funcții de conducere22, potrivit rapoartelor de progres privind
implementarea SDP și rapoartelor privind activitatea poliției

În graficul prezentat se observă o creștere a ponderii în ansamblu a femeilor în Poliție și o
descreștere ușoară, comparativ cu anul 2019, a ponderii femeilor promovate în funcții de
conducere pentru anul 2020. Deși în 2020 ponderea femeilor în Poliție este cea mai mare din
perioada 2016–2020, cele mai multe femei activau în Poliție în anul 2018. Luând în considerare
cele reflectate în rapoartele privind implementarea SDP, Asociația Promo-LEX apreciază că în
perioada 2016–2020 numărul femeilor angajate în Poliție, precum și al celor promovate în
funcții de conducere a fost în creștere, cu anumite excepții. Astfel, pornind de la indicatorul
stabilit pentru această activitate, apreciem subacțiunea 1.1.4 ca fiind realizată.
Totodată, menționăm că atingerea indicatorului stabilit pentru această subacțiune nu înseamnă
neapărat și respectarea egalității de gen în angajarea și promovarea în Poliție. Aducem drept
exemplu faptul că cel puțin în 2020 Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și
Asigurarea Egalității a constatat un caz de discriminare directă pe criteriul de sex în câmpul

22

Datele conform rapoartelor de progres privind implementarea SDP și rapoartelor privind activitatea Poliției.
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muncii23. Mai mult, conform unui sondaj desfășurat de Asociația Femeilor în Poliție, 21,3% dintre
femeile polițiste chestionate consideră că au fost discriminate. Astfel, recomandăm instituțiilor
implementatoare continuarea eforturilor privind stimularea, susținerea și creșterea numărului
femeilor în Poliție.
Potrivit Raportului de progres privind realizarea în 2020 a SDP, numărul femeilor în Poliție
este de 1553 (19,31%), iar al bărbaților – 6489 sau 80,69% (3902 ofiţeri, 2545 de subofiţeri,
42 de salariați civili). Aceeași statistică cu includerea persoanelor aflate în concediu pentru
îngrijirea copilului se prezintă în felul următor: femei – 1873 (21,88%), bărbați – 6687
(78,12%).
Totodată, la solicitarea Promo-LEX de acordare a informațiilor privind numărul femeilor în
cadrul subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IGP și în aparatul central al IGP, la situația
din 31.12.2020, fără persoanele aflate în concediu de maternitate și îngrijire a copilului, a fost
reflectată cifra de 1601 (19,91%) femei, din totalul de 8040 de persoane. Astfel, Promo-LEX
constată și în raport cu anul 2020 o stare de incertitudine privind numărul real al angajaților
(femei și bărbați) din cadrul Poliției.
În plus, notăm că în 2020 Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și UN Women au efectuat un
studiu de fezabilitate în care au evaluat posibile măsuri speciale temporare și de acomodare
rezonabilă pentru promovarea egalității de gen în sectorul Afacerilor Interne și Apărării 24.
Astfel, unele constatări evidențiate pentru Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile
subordonate denotă că există în continuare condiții și cerințe discriminatorii, care
defavorizează angajarea și/sau promovarea femeilor, inclusiv a celor gravide.
1.1.5. Creşterea progresivă a ponderii subofiţerilor în cadrul Poliţiei. Reevaluarea
condiţiilor şi procedurilor de recrutare în funcţiile de ofiţeri şi a posturilor ce pot
fi ocupate de aceştia
Indicatori de performanță: Date statistice oficiale privind ponderea subofiţerilor în Poliţie în
dinamică pozitivă
Termen de realizare: 2017–2020
Graficul nr. 4. Ponderea25 subofițerilor în cadrul Poliției
potrivit rapoartelor de progres privind implementarea SDP

Decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din 27 iulie 2020, cauza
nr. 108/20.
24 Dincolo de Status Quo! Studiu de fezabilitate cu privire la implementarea măsurilor speciale temporare și de
acomodare rezonabilă pentru promovarea egalității de gen în sectorul Afacerilor Interne și Apărării, elaborat de
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în colaborare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și
Abilitarea Femeilor.
25 Ponderea subofițerilor este calculată din numărul total al efectivului-limită al IGP, care include funcții polițienești
de subofițeri și ofițeri și funcții civile.
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Potrivit graficului nr. 4, în 2020 se atestă o descreștere a ponderii subofițerilor în poliție cu
1,2% conform statelor de personal și o creștere cu 1,81% conform listei persoanelor efectiv
angajate. Comparând datele din rapoartele de activitate a Poliției pentru anul 201926 și 202027,
constatăm că efectivul-limită al Poliției a rămas același (9156), însă numărul funcțiilor de
subofițeri a scăzut cu 13, numărul funcțiilor civile a scăzut cu 11, iar numărul funcților de
ofițeri a crescut corespunzător cu 24. Nu este clar care a fost necesitatea transformării
funcțiilor de subofițeri și a funcțiilor civile în funcții de ofițeri, în contextul în care, potrivit
Viziunii strategice privind inversarea piramidei posturilor, se intenționa transformarea
funcțiilor de ofițer în cele de subofițer28.
Menționăm că la fel ca în anii precedenți, și pe parcursul anului 2020 cea mai mare lipsă de
personal s-a atestat în rândul subofițerilor (–16,52%, iunie și –13,41%, decembrie), la
31.12.2020 lipsa de personal fiind de 457 de funcţii. Deși multe funcții de subofițer continuă să
fie vacante, evidențiem că în anul 2020, în raport cu 2019, lipsa de personal din rândul
subofițerilor a fost redusă cu aproximativ 10%29.
În concluzie, luând în considerare tendința de creștere a ponderii subofițerilor în Poliție în
perioada de implementare a subacțiunii 1.1.6, apreciem subacțiunea drept realizată. Totuși,
atragem atenția asupra numărului mare de funcții vacante de subofițeri și a moratoriului
instituit asupra funcțiilor vacante înregistrate inclusiv în cadrul IGP. În consecință, recomandăm
dezvoltarea politicilor și actelor normative care să asigure atât inversarea piramidei posturilor,
cât și ocuparea funcțiilor vacante, îndeosebi în funcțiile de subofițeri.
1.3.
Promovarea principiilor de transparență în procesul managementului decizional
1.3.3. Dezvoltarea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă şi identificarea
unor mecanisme de control ale societății civile asupra acțiunilor Poliției
Indicatori de performanță: Parteneriate create; procesul de transparență în activitatea Poliției
asigurat
Termen de realizare: 2016–2020
Potrivit Raportului de progres privind realizarea SDP, în anul 2020 au fost încheiate 12
acorduri de colaborare cu agenți economici, instituții publice sau asociații obștești. Dintre
acestea, 5 acorduri au fost încheiate cu reprezentanți ai societății civile. Astfel, IGP a încheiat
acorduri cu AO „Didactica Aplicată”, AO „Automobil Club din Moldova”, Centrul de Reabilitare
a Victimelor Torturii „Memoria”, AO Centrul Internațional „La Strada” și Transparency
International-Moldova.
De asemenea, subdiviziunile teritoriale ale Poliției au încheiat 74 de acorduri de colaborare
cu autoritățile publice locale (domeniul activității polițienești comunitare) și 165 de acorduri
cu alte entități (domeniile de prevenire a fenomenului infracțional, delincvenței juvenile și
violenței în familie).

În 2019, conform statelor de personal, efectivul-limită al Poliției constituia 9156 de funcţii, dintre care 5485 de
funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 3419 funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 252 de salariaţi civili.
27 În 2020, conform statelor de personal, efectivul-limită al Poliției constituie 9156 de funcţii, dintre care 5509
funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 3406 funcţii poliţieneşti de subofiţeri și 241 de salariaţi civili.
28 Viziunea de inversare a piramidei posturilor (Dispoziția MAI nr. 10/441 din 17.03.2017) prevedea expres că
modificarea raportului ofițeri/subofițeri de 40%/60% se va efectua treptat, pe măsura vacantării (inclusiv în
legătură cu pensionarea titularului funcţiei), prin transformarea funcțiilor de ofițeri în funcţii de subofiţeri. Aceasta
presupunea trecerea anuală a 675 de posturi din ofițeri în subofițeri.
29 Pe parcursul anului 2019 lipsa de personal în rândul subofițerilor era de –22,71% în iunie și –22,87% în
decembrie.
26
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Graficul nr. 5. Numărul parteneriatelor încheiate de IGP
cu reprezentanții societății civile

Luând în considerare cele menționate, dar și existența situației de fapt privind pandemia de
COVID-19, Asociația Promo-LEX apreciază eforturile și deschiderea spre cooperare a IGP cu
societatea civilă.
Totodată, potrivit Raportului de progres privind realizarea SDP în 2020, prin Ordinul MAI nr.
547 din 30.12.2020, a fost creat mecanismul de interacțiune cu societatea civilă, care prevede
înființarea unui Consiliu Civil de cooperare și consultanță în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne. Crearea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă avea ca scop instituirea unei
cooperări între subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din
subordinea MAI și societatea civilă, precum și participarea părților interesate la elaborarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice din domeniile de
competență, inclusiv asupra acțiunilor Poliției.
Totuși, potrivit comunicării ulterioare cu reprezentanții MAI, s-a constatat că Ordinul MAI nr.
547/2020 din 30.12.2020 se află în proces de ajustare, activitate care va fi finalizată odată cu
aprobarea proiectului Regulamentului Consiliului Civil de cooperare și monitorizare a
activității MAI. Astfel, constatăm că nici până la finele anului 2020 nu au fost elaborate și
implementate mecanisme de control al societății civile asupra Poliției. În concluzie, pornind de la
cele menționate supra și luând în considerare indicatorii stabiliți, dar și activitatea propusă spre
implementare, apreciem subacțiunea 1.3.3 drept parțial realizată.
1.4.
Reorganizarea sistemului de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice
1.4.3. Desconcentrarea activităților de menținere şi asigurare a ordinii publice la
nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției
Indicatori de performanță: Cadru normativ în domeniul menținerii şi asigurării ordinii publice
ajustat: capacități sporite ale subdiviziunilor teritoriale de menținere şi asigurare a ordinii
publice
Termen de realizare: 2016–2017
În urma aprobării Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12.11.2019 cu privire la organizarea și
funcționarea IGP30, Direcția Generală Securitate Publică și Inspectoratul Național de Patrulare
au fuzionat în Inspectoratul Național de Securitate Publică. Totuși, Regulamentul privind
funcționarea INSP al IGP a fost aprobat abia în luna august a anului 2020.
Totodată, potrivit Raportului de progres privind realizarea în 2020 a SDP, după reorganizare,
în cadrul subdiviziunilor specializate subordonate IGP (INSP, INI), în perioada noiembrie –
30

Hotărârea Guvernului nr. 547 din 12.11.2019 cu privire la organizarea și funcționarea IGP.
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decembrie 2020, au fost create direcții regionale (Nord31, Centru32, Sud33), responsabile de
prevenirea, descoperirea infracțiunilor și asigurarea ordinii și securității publice la nivel
teritorial. Evidențiem că subdiviziuni regionale au existat în cadrul subdiviziunilor specializate
și până la reorganizarea IGP.
În Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2020 a fost prevăzută realizarea activităților
orientate spre desconcentrarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice la
nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei 34. Până în luna iunie a anului 2020 urma a fi
revizuită structura organizațională, modificat cadrul normativ de funcționare și dezvoltate
capacitățile de menținere și asigurare a ordinii publice în profil teritorial. Totuși, acestea se
pare că nu au avut loc pe parcursul anului 2020. Mai mult, în Raportul de activitate a Poliției
pentru anul 202035, a fost indicată desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a
ordinii publice ca una dintre problemele nesoluționate.
Promo-LEX menționează că a solicitat informații de la IGP privind desconcentrarea
activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale,
inclusiv privind competențele transmise subdiviziunilor teritoriale, drept urmare a
reorganizării. În răspunsul său, Inspectoratul General al Poliției a menționat că în 2020, prin
punerea în aplicare a statului de personal al INSP și modificarea structurii organizatorice a
subdiviziunilor subordonate IGP, a fost redus Serviciul investigații fraude economice din
cadrul IP, majorată structura Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al DP
Chișinău cu 90 unități, etc.). Totodată, ulterior în cadrul BPRO au fost instituite cinci funcții
necesare pentru fortificarea capacităților funcționale și asigurarea reacționării operative la
apelurile de urgență ale cetățenilor. Astfel, constatăm că modificările de reorganizare a
subdiviziunilor IGP care au avut loc în 2020 nu au avut drept scop desconcentrarea
activităților de menținere și asigurare a ordinii publice.
Atragem atenția că în contextul prezentării și discutării proiectelor de modificare a
structurilor subordonate și teritoriale ale Poliției (INSP, INI, subdiviziuni teritoriale),
Asociația Promo-LEX a transmis, în februarie 2020, Inspectoratului General al Poliției opinia
sa36. Prin aceasta, a fost exprimată incertitudinea dacă drept „urmare a punerii în aplicare a
noilor organigrame se va asigura desconcentrarea sau, din contra, va fi impus un control
regional și nu unul bazat pe analiza factorilor de risc la nivel teritorial primar (sector de poliție,
inspectorat de poliție)”. Astfel, se pare că incertitudinile și îngrijorările exprimate în opinie,
dar și în procesul consultărilor, nu au fost luate în considerare.
Luând în considerare cele menționate, apreciem că prin reorganizarea efectuată nu numai că
nu a avut loc desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice, dar
a fost fortificată și susținută concentrarea activităților respective. Astfel, Asociația Promo-LEX
apreciază această subacțiune în continuare drept nerealizată. În acest sens, recomandăm
instituțiilor implementatoare depunerea eforturilor necesare în vederea realizării eficiente a
subacțiunii 1.4.3.
Amintim că, potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, la 29 martie 2019, în
cadrul ședinței Consiliului operațional au fost înaintate propuneri de optimizare a serviciilor
subordonate IGP, după cum urmează:
Prin Ordinul IGP nr. 408 din 15.12.2020 a fost aprobat Regulamentul Direcţiei patrulare „Nord” a INSP.
Prin Ordinul IGP nr. 344 din 03.11.2020 a fost aprobat Regulamentul Direcţiei patrulare „Centru” a INSP.
33 Prin Ordinul IGP nr. 407 din 15.12.2020 a fost aprobat Regulamentul Direcţiei patrulare „Sud” a INSP.
34 Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2020, aprobat prin Ordinul IGP nr. 29 din 24.01.2020, pct. 6.2.
35 Raport privind activitatea Poliției în anul 2020, p. 32.
36 Opinia a fost elaborată și transmisă în contextul organizării, la 7 februarie 2020, de către conducere a unei mese
rotunde. În cadrul acesteia IGP a prezentat partenerilor de dezvoltare și unor organizații partenere din societatea
civilă viziunea și proiectele IGP cu referire la structura organizatorică a INI și INSP.
31
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- prezentarea conceptului de reorganizare a activității Serviciului izolator și escortă;
- prezentarea viziunii de reorganizare a serviciilor teritoriale și regionale de management
operațional;
- optimizarea activității serviciilor supraveghere transport și accidente rutiere;
- structura-tip a inspectoratului de poliție în perspectiva descentralizării structurilor de
patrulare și reacționare operativă.
Cu scopul observării dacă acțiunile propuse în 2019 s-au implementat în 2020 în privința
subdiviziunilor teritoriale, monitorii Promo-LEX au desfășurat interviuri cu conducerea
acestor subdiviziuni sau cu persoanele desemnate de acestea.
Fiind întrebați dacă s-a realizat ceva în 2020 cu referire la structura-tip a inspectoratului de
poliție în perspectiva descentralizării structurilor de patrulare și reacționare operativă, din 42
de respondenți, 25 (59,5%) au răspuns afirmativ, 16 (38%) au răspuns negativ, iar o persoană
nu a dorit să răspundă la întrebare. Totodată, la întrebarea ce anume s-a realizat, pe de o parte,
cel puțin 13 respondenți din cei 25 au afirmat că au fost instituite/formate echipele de
patrulare și reacționare operativă (inclusiv echipele de patrulare mixte și cele formate din
angajații de la accidente rutiere și polițiști de sector).
Totuși, cel puțin 4 respondenți au menționat că sunt desfășurate ședințe în comun cu INSP,
însă acestea ar fi insuficiente. Mai mult, din cauza că angajații INSP care participă la activitățile
de reacționare operativă nu se subordonează inspectoratului de poliție, apar unele divergențe.
Iar alți 4 respondenți au menționat că atât timp cât nu au fost date competențe de la INP către
subdiviziunile teritoriale, nu ar putea exista rezultate eficiente.
În același timp, fiind întrebate persoanele care au menționat că nu s-a realizat nimic în 2020
pentru descentralizare din ce cauză se omite realizarea acestei acțiuni:
- 3 respondenți au afirmat că nu ar exista voință la nivel central sau sunt „interese”;
- 4 nu au dorit să răspundă sau au menționat că situația a rămas la fel;
- 5 au menționat că nu există o colaborare sau conlucrare cu INSP, și chiar dacă sunt
desfășurate ședințe comune, acestea nu ar avea efecte. În plus, INSP ar avea traseele
indicate de conducerea lor, fără să țină cont de problemele și zonele specifice care sunt
recomandate de subdiviziunea teritorială;
- alte persoane au invocat în calitate de factori care au dus la omisiunea descentralizării
pandemia, insuficiența resurselor financiare, factorul uman, insuficiența pregătirii și
echipării etc.
În concluzie, necesitatea desconcentrării activităților de menținere și asigurare a ordinii publice
este cel mai mult resimțită la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, în comparație cu
aparatul central al IGP și subdiviziunile specializate. Totodată, reorganizările (de modificare a
structurii organizaționale) desfășurate în cadrul subdiviziunilor specializate, fără a fi luate în
considerare necesitățile subdiviziunilor teritoriale (de a le fi transmise competențele necesare),
divizează și mai mult structurile polițienești.
1.4.7. Crearea condițiilor adecvate pentru instruirea continuă a efectivului unităților
specializate în menținerea ordinii publice
Indicatori de performanță: Infrastructură dezvoltată; condiții adecvate pentru instruirea
continuă create
Termen de realizare: 2017–2020
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 429 din 24.06.2020 „Cu privire la organizarea și funcționarea
unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, Centrul
Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii a fuzionat cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI.
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP în anul 2020, actualmente, sunt
desfășurate reparații capitale ale edificiilor situate pe teritoriul Academiei „Ştefan cel Mare”,
din strada Sf. Vineri, nr. 7 (mun. Chișinău), unde este dislocat şi Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii (blocul de studii şi căminul destinat cazării angajaților IGP care
urmează să participe la cursurile de formare inițială şi continuă).
Menționăm că, pe parcursul anului 2020, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii
(CIPAL) al Academiei „Ștefan cel Mare” a primit donații din partea PNUD și a Guvernului SUA,
sub forma unui lot de echipamente, în valoare totală de peste 73 de mii de dolari americani.
Lotul conține echipamente individuale și de grup: măști de protecție împotriva loviturilor,
veste antiînjunghiere, detectoare de metale, centuri tactice, manechine și alte mijloace speciale
care vor fi utilizate în timpul antrenamentelor și lecțiilor practice.
Totodată, la întrebările adresate în cadrul solicitării de informații despre condițiile create
pentru instruirea continuă a efectivului unităților specializate în menținerea ordinii publice și
despre infrastructura dezvoltată, instituțiile implementatoare au comunicat că, începând cu
luna martie 2020, majoritatea instruirilor cu prezență fizică au fost suspendate. În consecință,
au fost aplicate instrumente alternative de pregătire a angajaților Poliției, prin utilizarea
platformelor de instruire online. În acest sens, IGP a obținut 5 licențe „ZOOM” pentru diferite
subdiviziuni ale Poliției.
Cu referire la dezvoltarea infrastructurii fizice destinate pregătirii tactice a angajaților Poliției,
IGP a comunicat că acestea au rămas la nivelul anului 2019. Resursele financiare disponibile au
fost direcționate în ordine prioritară pentru prevenirea și combaterea efectelor negative ale
pandemiei de COVID-19 și finalizarea lucrărilor de reconstrucție la obiectivele inițiate anterior.
Amintim că în 2019 în cadrul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” a fost edificat un teren de
fotbal în aer liber și a fost amenajat și teritoriul adiacent acestuia cu proiectarea pistei de
alergări, reabilitarea parcului și a căilor de acces; a fost renovată sala sportivă, a fost reparată
și reconstruită o bucătărie-sufragerie. De asemenea, pe parcursul anului 2019 au continuat
lucrările de reconstrucție capitală a bazinului sportiv „Dinamo”. Asociația Promo-LEX
menționează că în rapoartele de progres anterioare a fost remarcat că, odată cu crearea și
dezvoltarea CIPAL (2019–2020), vor fi create condiții adecvate pentru instruirea continuă a
efectivului unităților specializate în menținerea ordinii publice.
În ce privește infrastructura CIPAL, constatăm că aceasta nu a fost dezvoltată până la sfârșitul
anului 2020 – lucrările la blocul de studii și la căminul destinat cazării încă se desfășoară37, iar
lucrările pentru construcția și amenajarea poligoanelor de instruire nici nu au început. Totodată,
nici condițiile existente nu pot fi considerate adecvate pentru instruirea efectivului unităților
specializate în menținerea ordinii publice. Pregătirea angajaților Poliției până la începutul
pandemiei s-a desfășurat pe platformele oferite de subdiviziunile de profil ale Ministerului
Afacerilor Interne – CSC „Dinamo”, instituțiile de pregătire ale poliției de frontieră și ale
Academiei „Ștefan cel Mare a MAI. Astfel, apreciem subacțiunea 1.4.7 drept nerealizată.
Amintim că în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției, Promo-LEX a atras
atenția asupra riscului de nerealizare a acestei subacțiuni, în legătură cu tergiversarea
dezvoltării infrastructurii CIPAL.

37

A se vedea obiectivul A.1.2 stabilit în Matricea de politici.
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1.4.8. Consolidarea capacităților de intervenție prin dotarea cu echipament şi tehnică
specială a subdiviziunilor Poliției responsabile de menținerea şi asigurarea
ordinii publice
Indicatori de performanță: Raport de evaluare a necesităților elaborat; echipament şi tehnică
specială achiziționate
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului privind implementarea SDP, pe parcursul anului 2020 au fost :
- aprobate Normele de dotare cu armament, echipament și mijloace speciale ale serviciilor
de patrulare și reacționare operativă, ale ofițerilor de sector și ale autovehiculelor
speciale ale Poliției (Ordinul IGP nr. 382 din 27.11.2020);
- încheiate peste 20 de contracte privind achiziționarea echipamentului polițienesc,
inclusiv a celui de intervenție;
- procurate și repartizate subdiviziunilor subordonate IGP 170 de terminale de modele
diverse: terminale portabile – 10, terminale Tetra – 130, terminale radio staționare
Tetra – 30.
Subdiviziunile Poliției care realizează misiuni de reducere a numărului de accidente rutiere și
sporirea calității documentării acestora au fost dotate cu 21 de dispozitive de măsurare a
alcoolului în aerul expirat (drager) și cu 13 dizpozitive de măsurare a vitezei (TruCam2).
Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare a fost echipat cu 16 truse criminalistice
pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitate statică. Subdiviziunile Poliției au fost
asigurate tehnico-material cu 202 stații de lucru (calculatoare) oferite angajaților secțiilor
investigații infracțiuni, 190 de stații de lucru și 50 de imprimante oferite angajaților secțiilor
urmărire penală, 99 de stații de lucru oferite sectoarelor de poliție, 53 de stații de lucru și 20 de
bucăți HDD pentru subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției.
În urma solicitării de informații depuse pe adresa instituțiilor implementatoare, acestea au
informat că ponderea dotării cu echipament și tehnică specială a subdiviziunilor Poliției
responsabile de menținerea și asigurarea ordinii publice nu a fost stabilită. Totodată, fiind
solicitată inclusiv informația privind echipamentul și tehnica specială care lipsește cel mai mult
subdiviziunilor Poliției și rezultatele privind capacitatea de intervenție, IGP a comunicat că
„Direcția aprovizionare tehnico-materială a fost formată ca subdiviziune a IGP în luna martie
anul 2019, iar până în prezent nu a fost posibil de a stabili date la capitolul dat, fapt care a dus
la lipsa informației necesare”.
În acest sens, amintim că Promo-LEX a recomandat, în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a
reformei Poliției, evaluarea anuală a ponderii dotărilor efective cu echipament și tehnică
specială a angajaților IGP, alocarea resurselor financiare suficiente în vederea asigurării dotării
complete cu uniforme a subdiviziunilor teritoriale și a aprecierii clare a necesităților
personalului polițienesc.
Luând în considerare achizițiile și dotările efectuate în anii 2016–2020, Promo-LEX a solicitat
opinia conducerii subdiviziunilor teritoriale sau a persoanelor desemnate de acestea cu privire
la dotarea cu tehnică și echipament special a subdiviziunilor teritoriale la situația de la sfârșitul
anului 2020. Analizând răspunsurile acordate (Anexa nr. 1), Promo-LEX remarcă faptul că
nivelul de dotare a subdiviziunilor teritoriale este diferit: de la 10%-20% dotare în cadrul IP
Florești, IP Botanica (Chișinău), IP Telenești și Căușeni la 90%-100% la IP Cantemir, IP
Cimișlia, IP Orhei, IP Comrat, IP Bender, IP Buiucani (Chișinău), IP Edineț. Admitem că
ponderea exprimată în cadrul interviurilor ar putea conține o doză de subiectivism. Totuși,
considerăm că lipsurile subdiviziunilor teritoriale, care au impact direct asupra eficienței
activității acestora, trebuie examinate de Inspectoratul General al Poliției în mod detaliat și, după
caz, acoperite în mod prioritar.
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Evidențiem că la întrebarea privind cele mai mari necesități de echipament și tehnică specială,
cei mai mulți respondenți au menționat necesitatea completării numărului sau înlocuirii
calculatoarelor (2238), asigurarea cu tehnică de înregistrare video și audio pentru desfășurarea
activității speciale de investigații (9), asigurarea cu mijloace de transport (7), GPS-uri (6),
imprimante (5) etc. Necesitățile specifice de echipament și tehnică specială declarate de
participanții la interviuri pentru fiecare inspectorat de poliție în parte sunt prezentate în Anexa
nr. 1.
Luând în considerare achizițiile de echipament și tehnică specială efectuate în perioada 2016–
2020, Promo-LEX apreciază eforturile depuse pentru asigurarea subdiviziunilor cu dotările
respective. Totuși, ținând cont de faptul că nu a fost elaborat un raport de evaluare a
necesităților, dar și în lipsa unei raportări în valoare procentuală a nivelului de dotare de către
instituția implementatoare, cum a fost recomandat anterior, Asociația nu se poate pronunța
asupra gradului de realizare, subacțiunea fiind formulată general, iar indicatorul de
performanță fiind nemăsurabil.
1.5.
Consolidarea capacităților Poliției în domeniul securității rutiere
1.5.2. Îmbunătățirea calității documentării accidentelor rutiere soldate cu victime
Indicatori de performanță: Date statistice privind calitatea documentării accidentelor rutiere în
dinamică pozitivă; echipament procurat
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Notei informative cu privire la situația accidentară elaborată de INSP 39, în anul 2020,
au fost înregistrate 1988 de accidente în traficul rutier, în urma cărora 244 de persoane au
decedat, iar 2248 au fost traumatizate. Astfel, în anul 2020 în raport cu anul precedent au fost
înregistrate cu 23% mai puține accidente, cu 11,9% mai puține persoane decedate și cu 25,8%
mai puține persoane traumatizate.
În aspect comparativ cu anul 2019, putem deduce că în 2020 reducerea numărului de
accidente se putea datora inclusiv stării de urgență instituite pe întregul teritoriu al țării în
perioada 17 martie – 15 mai 202040 și, implicit, regimului special de circulație pe teritoriul
țării. Astfel, în lunile aprilie – mai ale anului 2020, numărul accidentelor rutiere a scăzut cu
59% (133 de cazuri) și, respectiv, cu 45% (103 cazuri) în raport cu perioada similară a anului
precedent.
Din numărul total de accidente rutiere înregistrate în perioada vizată, 150 de accidente rutiere
au fost calificate ca grave şi uşoare, soldate cu decesul a 22 şi traumatizarea altor 179 de
persoane.

Numărul respondenților.
Nota informativă cu privire la situația accidentară pentru perioada de 12 luni ale anului 2020.
40 Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență.
38
39
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Graficul nr. 6. Numărul accidentelor rutiere,
al persoanelor decedate și traumatizate în anii 2016–202041

Subsidiar, comparativ cu anul 2016, în anul 2020 se conturează o descreştere la toate
compartimentele: cu 24,6% la numărul accidentelor rutiere, cu 19,2% la numărul persoanelor
decedate şi cu 24,9% la numărul persoanelor traumatizate.
La solicitarea de informații adresată de Promo-LEX către IGP despre numărul proceselorverbale privind accidentele contestate în instanța de judecată în anul 2020 și numărul
proceselor-verbale anulate de către instanța de judecată, a fost comunicat că, pe parcursul
anului 2020, în baza art. 242, alin. (1) și alin. (2), au fost întocmite 14.286 de procese-verbale
cu privire la contravenție. Dintre acestea, 482 de procese-verbale cu privire la contravenție au
fost expediate în instanța de judecată, fiind clasate 22 de procese-verbale.
Tabelul nr. 1. Numărul contravențiilor înregistrate conform art. 242 Cod contravențional, al
proceselor-verbale remise în instanța de judecată și, respectiv, al celor clasate, conform datelor
furnizate de IGP
Anii
2017
2018
2019
2020

Numărul
contravențiilor
înregistrate
18 934
18 446
18 163
14 286

Numărul proceselorverbale remise în
instanța de judecată
789 (4,16%)
755 (4,08%)
182 (1%)
482 (3,37%)

Numărul proceselorverbale clasate
128 (16,22%)
52 (6,88%)
3 (1,64%)
22 (4,56%)

Analizând datele prezentate în tabel, Asociația Promo-LEX poate concluziona că se atestă o
scădere a numărului contravențiilor înregistrate, însă ponderea proceselor-verbale remise în
instanța de judecată și a proceselor-verbale clasate a crescut în comparație cu 2019.
Totodată, conform Notei informative privind situația accidentară pentru perioada 01.01.2020 –
31.12.202042, din totalul de 1988 de accidente rutiere, pentru 740 de cazuri, au fost intentate
41
42

Sursa: Nota informativă cu privire la situația accidentară pentru perioada de 12 luni ale anului 2020.
Nota informativă cu privire la situația accidentară pentru perioada de 12 luni ale anului 2020.
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cauze penale (cu 19% mai puțin decât în anul precedent). Astfel, în urma efectuării acţiunilor
de urmărire penală necesare, au fost trimise procurorului, cu propunerea de încetare a
urmăririi penale, 629 de cauze penale (85%), fiind terminată urmărirea penală în 541 de
cauze. Dintre acestea, au fost:
- trimise în judecată 285 de cazuri (52%);
- încetate 199 de cazuri (36,8%);
- clasate 57 de cazuri (10,53%).
Evidențiem că în anii precedenți, Inspectoratul General al Poliției omitea să raporteze
informația privind numărul cauzelor penale încetate și clasate, inclusiv în cazul adresării
solicitării de informații. Din acest motiv, nu putem concluziona asupra evoluției numărului
cauzelor penale încetate și clasate în perioada 2017–2020.
În plus, în 2020 din 76 de accidente rutiere soldate cu consecinţe grave (23 de persoane
decedate, 65 de persoane traumatizate), ai căror autori au părăsit locul faptei, în 58 de cazuri
au fost stabilite persoanele culpabile, ceea ce constituie 83,33%, iar în 18 cazuri (6 persoane
decedate și 12 persoane traumatizate), făptaşii încă nu au fost stabiliţi.
Remarcăm faptul că în Raportul privind implementarea SDP nu a fost reflectată achiziționarea
echipamentului, deși indicatorul de performanță îl prevede. La fel, și la întrebarea privind
echipamentul achiziționat în 2020 pentru îmbunătățirea calității documentării accidentelor
rutiere soldate cu victime, instituția implementatoare a omis să prezinte informații.
Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX apreciază diminuarea numărului
proceselor-verbale contravenționale care sunt anulate de instanța de judecată în fiecare an. În
același timp, omisiunea achiziționării echipamentului pentru îmbunătățirea documentării
accidentelor rutiere ne determină să apreciem subacțiunea 4.1.4 drept realizată parțial.
1.5.6. Îmbunătățirea managementului documentării accidentelor rutiere prin
utilizarea tehnologiilor informaționale
Indicator de performanță: Management al documentării accidentelor rutiere asigurat prin
intermediul utilizării tehnologiilor informaționale
Termen de realizare: 2018–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în 2020 au fost desfășurate trei
sesiuni de instruire în domeniul utilizării echipamentelor laser de măsurare a vitezei de
deplasare a autovehiculelor în trafic, fiind instruiți 448 de angajați. Suplimentar, Poliția a fost
dotată cu 21 de dispozitive de măsurare a alcoolului în aerul expirat (drager) și cu 13
dizpozitive de măsurare a vitezei (TruCam2). Totodată, în cadrul proiectului din Programul
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014–2020, este preconizată procurarea a
patru masini de patrulare, care vor fi dotate integral cu sisteme mobile (laptop, software, radar,
drager, set de prim ajutor) și seturi de echipamente speciale (sistem de lumină albastră, veste
rezistente la gloanțe, conuri etc.) cu o valoare de 150.000 de euro.
Menționăm că la fel ca în anul 2019, instituțiile implementatoare, în cadrul Raportului de
progres privind implementarea SDP, nu au reflectat informații referitoare la documentarea
accidentelor rutiere prin intermediul utilizării tehnologiilor informaționale.
Mai mult decât atât, în cadrul solicitării de informații depuse de Promo-LEX, la întrebările
privind tehnologiile informaționale utilizate la documentarea accidentelor rutiere și sistemul
de documentare a accidentelor rutiere prin intermediul acestor tehnologii, IGP a omis să
ofere informații. Doar în privința evoluției managementului calității documentării
26

accidentelor rutiere, IGP a prezentat informația privind numărul proceselor-verbale
referitoare la contravențiile anulate de instanța de judecată43.
Amintim că, potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2017 a fost
achiziționat echipamentul QuickMap 3D pentru îmbunătățirea calității documentării
accidentelor în traficul rutier. Softul de colectare a datelor de pe teren QuickMap 3D (QM3D)
oferă agenților de constatare flexibilitatea necesară pentru cartografierea scenei și a locului
accidentului. Acest instrument urma a fi aplicat după realizarea procesului de omologare a
instrumentarului achiziționat. Nu este clar dacă până în 2020, instrumentarul achiziționat a
fost omologat și dacă este utilizat.
Amintim că, potrivit Programului de Dezvoltare Strategică, rezultatul scontat era un sistem
de documentare a accidentelor rutiere prin intermediul tehnologiilor informaționale
operaționalizat și 100% de angajați din subdiviziunile pentru siguranța traficului rutier
instruiți în aplicarea noului model operațional.
Totodată, în cadrul Raportului nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției, IGP a evidențiat
că implementarea noilor tehnologii presupune etape lungi de studiere, pilotare, testare și
evaluare a necesității extinderii cu astfel de echipamente la nivelul Poliției, iar acțiunile
întreprinse pe parcursul anilor precedenți (inclusiv dotarea cu echipamente și truse
criminalistice și achiziția a două dispozitive pentru cartografierea scenei și a locului
accidentului) exprimă angajamentul transformărilor asumate.
Luând în considerare cele menționate, constatăm că subacțiunea 1.5.6 nu a fost realizată până
la finele anului 2020.
Suplimentar, pentru a observa cum s-a modificat calitatea documentării accidentelor rutiere în
teritoriu, monitorii Promo-LEX au adresat întrebări asupra acestui aspect în cadrul
interviurilor desfășurate cu conducerea subdiviziunilor teritoriale sau cu persoanele
desemnate de acestea. Astfel, fiind întrebați dacă managementul documentării accidentelor
rutiere s-a îmbunătățit în perioada 2018–2020, din 38 de intervievați44, 24 (63%) au răspuns
afirmativ, iar 14 (36, 8%) – negativ. Totodată, la întrebarea cum anume s-a îmbunătățit, au fost
menționate următoarele:
- a fost îmbunătățită legislația în domeniu, fiind modificat Codul contravențional și s-a
oferit posibilitatea ca rezultatele medico-legale să fie recunoscute și încadrate în
normele juridice;
- a fost aprobat cadrul legal privind procedura de constatare amiabilă a accidentelor
rutiere, care facilitează activitatea polițiștilor (3);
- au fost elaborate proceduri operaționale standard de documentare a accidentelor
rutiere și de reacționare (4);
- a fost îmbunătățit echipamentul (echipamentul drager, echiparea mașinilor) (3);
- au fost desfășurate instruiri cu scopul consolidării capacităților de documentare (4);
- s-a îmbunătățit aplicația de verificare a permiselor de conducere;
- toate accidentele se introduc într-o bază de date electronică (RAR Police Local), există o
evidență strictă a numărului de accidente, a persoanelor traumatizate, decedate;
- a sporit reacționarea datorită instituirii echipelor EPRO;
- documentarea are loc prin efectuarea expertizelor, preluarea probelor biologice;
- prin aplicarea noilor metode de documentare și utilizarea tehnologiilor informaționale.

A se vedea tabelul nr. 1.
La această întrebare inspectoratele de poliție din subordinea DP Chișinău (5 IP) nu au răspuns, deoarece
competențele de documentare a accidentelor sunt regionalizate la DP Chișinău, în schimb, pe lista respondenților
este inclus DP Chișinău.
43
44
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Totodată, unii dintre respondenții care au apreciat că managementul documentării
accidentelor rutiere s-a îmbunătățit, dar și respondenții care au infirmat acest fapt, au
precizat problemele legate de documentarea accidentelor rutiere și unele soluții de
îmbunătățire a managementului documentării accidentelor.
Tabelul nr. 2
Problemele legate de documentarea accidentelor
rutiere
- Insuficiența
resurselor
umane/lipsa
personalului calificat/pregătirea insuficientă a
angajaților/îndeplinirea atribuțiilor în ture de
24 de ore.
- Managementul documentării accidentelor a
fost distrus – funcțiile de documentare a
accidentelor au fost atribuite ofițerilor de la
patrulare din cadrul IP, care, pe lângă
activitatea lor de bază, au și atribuții de
documentare a accidentelor rutiere/atribuții
improprii în serviciu (2).
- Deși a fost aprobată procedura operațională
standard, nu există o bază legală privind
întocmirea unei schițe de accident.
- Lipsa dotărilor – documentarea accidentelor
rutiere are loc în continuare cu carnet, pix și
ruletă de măsurat/păstrarea în continuare a
registrului manual (3).
- Lipsa transportului pentru evacuarea
automobilelor implicate în accidente.
- Timpul de reacționare mare (2), care
permite persoanei vinovate să ascundă unele
detalii, scurgere de informații.
- Lipsa de experiență a angajaților cu atribuții
de preluare a apelurilor de urgență.
- Cercetarea superficială la fața locului.

Soluții de îmbunătățire
- Implementarea sistemului de scanare
QMap. Acesta ar permite scanarea locului
accidentului și ar arăta mai ușor și mai
rapid în regim online vinovatul
accidentului. Deși există acest sistem, el
nu este implementat din motiv că nu sunt
instruiți cei care ar trebui să lucreze.
- Asigurarea cu tehnologii noi (de
exemplu, drona ar putea fi folosită pentru
calcularea vitezei, distanței și puterii de
lovitură)/dotarea cu instrumente actuale
de documentare (2).
- Ridicarea nivelului de pregătire
profesională, instruiri (2).
- Elaborarea
unor
proceduri
operaționale standard asupra modului
de documentare a accidentelor rutiere.

Totodată, la întrebarea dacă la documentarea accidentelor rutiere sunt utilizate tehnologiile
informaționale, iar în cazul răspunsului pozitiv, care sunt aceste tehnologii, respondenții au
oferit următoarele răspunsuri:
- 16 au afirmat că sunt utilizate tehnologiile informaționale (telefon, cameră video,
aparat Drager, metrul electronic, formular electronic standard, bazele de date: baza de
date comună în care sunt introduse accidentele rutiere, „RAR Police local” (3), Registrul
de stat al accidentelor rutiere, sistemul informațional de verificare a șoferilor (2), Edata, E-baza, Casper, ACCES);
- 22 au infirmat utilizarea acestora.
Pornind de la răspunsurile reprezentanților subdiviziunilor teritoriale, considerăm că
necesitățile și sugestiile acestora ar trebui luate în considerare la elaborarea următoarelor
documente strategice sau planuri de activitate ale Poliției, planuri de achiziții.
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1.6.

Creșterea eficienței activității prin aplicarea conceptului de performanță egală a
Poliţiei
1.6.1. Îmbunătățirea infrastructurii şi a capacităților logistice ale Poliției în vederea
realizării atribuțiilor stabilite prin lege
Indicator de performanță: Infrastructură dezvoltată
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2020 au fost realizate
următoarele:
- au fost date în exploatare 19 sectoare de poliție din cadrul Inspectoratelor de Poliție
Ceadâr-Lunga, Dubăsari, Bender, Vulcănești, Șoldănești, Florești, Ștefan Vodă, Căușeni,
Briceni, Cantemir, Sângerei, Călărași, Drochia, Glodeni, Soroca și Comrat;
- au fost finalizate lucrările de modernizare a sediilor sectoarelor de poliție SP3 Dubăsari,
SP2 Criuleni, SP1 Ocnița, SP5 Drochia;
- a demarat procesul de reconstrucție capitală a două sedii ale sectoarelor de poliție din
țară: SP Egorovca (r. Fălești) și SP 1 Cahul 45. Finalizarea lucrărilor de reparație și
operaționalizarea completă a obiectivelor este planificată până la finele primului
semestru 2021;
- a fost finalizat procesul de reconstrucție a 3 IDP (Bălți, Comrat și Soroca). Suplimentar,
au fost acomodate condițiile la IDP Anenii Noi și Criuleni pentru a corespunde cerințelor
minime prevăzute în standardele naționale și internaționale.
În interviurile realizate cu conducerea subdiviziunilor teritoriale ale IGP sau cu persoanele
desemnate de aceasta, la întrebarea privind lucrările de modernizare efectuate în anul 2020,
din 42 de respondenți, au declarat că au fost inițiate sau efectuate lucrări de modernizare în
sediile a 19 (45,2%) inspectorate de poliție46, respectiv, în 23 (54,7%) de inspectorate de
poliție nu au fost efectuate lucrări de modernizare.
Printre lucrările de modernizare inițiate și efectuate în anul 2020 au fost menționate
următoarele:
- reparația cosmetică a sediului IP Hâncești;
- reparația acoperișului la IP Botanica47;
- reparația repetată a acoperișului la IP Rezina, în urma incendiului care a avut loc 48;
- pavarea curții, reparația fostului IDP, spațiile acestuia fiind transformate în birouri
pentru secția urmărirea penală, schimbarea geamurilor la IP Ștefan Vodă;
- reparația camerei de corpuri delicte și a camerei de mijloace speciale la IP Ocnița;
- reparația unui birou și a unor coridoare în cadrul IP Orhei;
- renovarea holurilor IP și a cantinei în cadrul IP Soroca;
- reparația a trei intrări la IP Ialoveni;
- modernizarea unor birouri la IP Călărași;
- schimbarea cazanelor pentru furnizarea energiei termice, modernizarea unor birouri,
amenajarea unor spații pentru arhivă în locul fostului izolator la IP Strășeni;
- schimbarea sistemului de încălzire la IP Bender și IP Cimișlia;
- schimbarea geamurilor și a sistemului de încălzire la IP Râșcani, Chișinău;
- schimbarea geamurilor în cadrul IP Buiucani, Chișinău;
- schimbarea geamurilor și reparația intrării la IP Ungheni;
În cadrul proiectului de asistență externă „Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova”,
implementat de PNUD și finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova.
46 Fără lucrările de modernizare a sectoarelor de poliție sau a izolatoarelor de detenție provizorie care se află în
același sediu.
47 Reparația acoperișului a început în decembrie 2020, iar până la data vizitei monitorului Promo-LEX nu era gata și
periodic ploua în sediul IP.
48 Renovarea acoperișului la IP Rezina a avut loc în 2019.
45
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- schimbarea geamurilor și a ușii de intrare la IP Ciocana, Chișinău;
- renovarea grupurilor sanitare la IP Dubăsari;
- reparația grupului sanitar, reparația a 6 birouri pentru secția de investigații în cadrul IP
Anenii Noi;
- modernizarea grupurilor sanitare, modernizarea biroului șefului IP în cadrul IP
Nisporeni.
Totodată, fiind întrebați ce lucrări de infrastructură ar mai fi necesare, respondenții au
menționat: reparația birourilor (12), reparația întregului sediu al IP (8), reparația sălii de
sport (6), reparația unității de gardă (6), schimbarea rețelei electrice (5), reparația
acoperișului (5), schimbarea sistemului de încălzire (4), amenajarea unei camere de audieri, de
recunoaștere a persoanei, de întrevederi, de așteptare (2). Necesitățile de infrastructură
specifice pentru fiecare inspectorat sunt prezentate în Anexa nr. 2.
Asociația Promo-LEX apreciază eforturile instituțiilor implementatoare de dezvoltare a
infrastructurii Poliției, totuși, din cauza formulării generale atât a subacțiunii, cât și a
indicatorului, fără a putea fi măsurat, nu se poate pronunța asupra gradului de realizare a
subacțiunii 1.6.1.
Mai mult decât atât, în rapoartele anterioare am evidențiat că un număr mare de subacțiuni din
cadrul Planului de acțiuni privind implementarea SDP (1.4.8, 1.5.5, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.7, 4.1.5, 4.2.5,
4.2.8) vizează dezvoltarea infrastructurii, achiziționarea echipamentelor și mijloacelor speciale,
respectiv, în cadrul unor subacțiuni fiind raportate aceleași achiziții și/sau activități desfășurate.
Totodată, în raport cu infrastructura subdiviziunilor teritoriale, recomandăm atât IGP, cât și MAI
examinarea necesităților evidențiate de intervievați și identificarea priorităților și soluțiilor
pentru acestea.
1.6.2. Elaborarea procedurilor operaţionale standard privind activitatea Poliţiei
Indicatori de performanță: Proceduri operaționale standard elaborate, aprobate şi aplicate
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției, în
anul 2020 au fost aprobate cinci proceduri operaționale standard (POS), suplimentar celor 93
de proceduri aprobate până în anul 2020. Totodată, alte patru proceduri existente au fost
revizuite.
Procedurile aprobate și revizuite în 2020 vizează:
- prevenirea contaminării și răspândirii COVID-19 în rândul efectivului polițienesc care
reacționează la apelurile de urgență;
- audierea participanților în procesul penal;
- cercetarea primară a faptei de încălcare a regulilor de securitate a circulației sau de
exploatare a mijloacelor de transport;
- gestionarea poștei electronice de serviciu (Zimbra) în cadrul subdiviziunilor IGP și
comunicarea instituțională;
- reținerea, escortarea și transportarea persoanei și plasarea persoanei reținute în IDP;
- avertizările de integritate49.

Procedurile respective au fost elaborate în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazate pe drepturile
omului în Republica Moldova”, în manualul Procedurilor Standard de Operare pentru Poliție – o abordare bazată pe
drepturile omului, fiind incluse și POS care vizează mecanismul de asigurare a asistenței medicale și asigurarea
dreptului la interpret sau traducător pentru persoanele reținute, transportate, escortate și deținute în IDP.
49
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Graficul nr. 7. Numărul procedurilor operaționale în anii 2016–2020

Analizând graficul de mai sus, constatăm că cele mai multe proceduri operaționale au fost
aprobate în 2017, iar în 2019 și 2020 fiind revizuite unele dintre acestea.
Amintim că în rapoartele precedente de monitorizare civică a reformei Poliției, Promo-LEX a
evidențiat că, pe lângă elaborare și aprobare, procedurile operaționale standard trebuie să fie
și aplicate. Monitorizarea aplicării uniforme a acestora urmează să fie asigurată de către
conducerea subdiviziunilor respective. Totodată, în vederea eficientizării și stimulării aplicării
POS, a fost recomandată instituirea unui mecanism de verificare a aplicării și cunoașterii POS
de către persoanele responsabile, dar și raportarea corespunzătoare de către instituțiile
implementatoare a modului de aplicare a procedurilor respective.
În contextul solicitării de informații adresate de Promo-LEX, IGP a informat prin răspunsul său
din 31.03.2021 că mecanismul de verificare a cunoașterii de către angajați a actelor normative
ce reglementează activitatea de serviciu a Poliției este reglementat prin Ordinul MAI nr. 114
din 4 mai 2017 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea profesională
continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI”. Astfel, procedurile
operaționale standard se aduc la cunoștință angajaților fie prin ședințe de pregătire
profesională, fie prin ședințe operative de specialitate destinate grupului-țintă. Instruirea
angajaților se desfășoară în cadrul subdiviziunii prin diverse modalități, sub formă de teste sau
prin simularea situațiilor și învățarea practică a procedurilor de intervenție. Totodată, la finele
anului POS sunt incluse în evaluarea cunoștințelor la compartimentele de bază ale pregătirii
profesionale, unde fiecare salariat al Poliției este evaluat conform criteriilor de apreciere și
cunoștințelor dobândite.
În plus, Promo-LEX a solicitat opinia conducerii subdiviziunilor teritoriale privind calitatea și
numărul POS elaborate de aparatul central al IGP. Astfel, rezultatele interviurilor se prezintă
după cum urmează:
- Potrivit tuturor respondenților, procedurile operaționale standard, elaborate în perioada
2016–2020, au fost aduse la cunoștința angajaților. Totodată, în ce privește modul de
aducere la cunoștință, cel puțin 12 au menționat că sunt desfășurate ore de instruire, însă
modul de instruire diferă de la un IP la altul. În unele cazuri, procedurile se aduc la
cunoștința șefilor de secții, iar aceștia informează persoanele din subordine, în alte
cazuri se desfășoară ședințe săptămânale în care angajații se instruiesc și se reamintesc
unele proceduri operaționale, iar în alte cazuri sunt aduse la cunoștință în mod
individual.
- Toți respondenții apreciază numărul POS ca fiind suficient. În același timp, 27 (64%)
dintre respondenți au apreciat calitatea acestora ca bună, 11 (26%) – ca medie, iar 4
(9%) au menționat că acestea lasă de dorit. Totodată, în timp ce unii respondenți le-au
apreciat ca foarte utile, necesare, detaliate, fiind descriși pașii care urmează a fi efectuați,
alții au sugerat că s-ar dori o simplificare sau o comasare a acestora sau că unele POS
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necesită a mai fi adaptate, inclusiv ar trebui adaptate în funcție de specificul fiecărei
comunități. Criticile privind procedurile elaborate vizează suprapunerea sau
contrazicerea unor proceduri cu prevederile legale și normative sau cu ele însele. Un alt
aspect critic se referă la faptul că unele proceduri nu sunt aplicabile și nu pot fi
implementate în activitatea operațională, fiind recomandabilă implicarea, în procesul de
elaborare, a persoanelor care urmează să le aplice.
- Doar 4 (9%) respondenți au menționat că nu există un mecanism de monitorizare și
verificare a aplicării sau cunoașterii POS de către angajați.
Totodată, ceilalți respondenți au menționat existența unui astfel de mecanism, însă au precizat
detalii diferite: monitorizarea rezultatului muncii, inclusiv în raport cu gradul de satisfacție a
cetățenilor sau a plângerilor depuse, testarea efectivului la finele anului prin evaluarea
cunoștințelor în toate domeniile, evaluările periodice ale angajaților, inclusiv la IGP, existența
registrului POS și aducerea acestora la cunoștință contra semnătură, alții au afirmat că DP
și/sau IGP monitorizează desfășurarea anchetelor de serviciu, elaborarea rapoartelor de
serviciu etc. Merită atenție mecanismul expus de doi respondenți, conform cărora persoanele
nou-angajate beneficiază de un tutore, iar cel din urmă prezintă un raport despre gradul de
cunoaștere a POS. În alt caz, respondentul a menționat că verifică personal cum sunt
implementate POS prin ieșirea în teren cu angajații.
Luând în considerare cele menționate supra, dar și indicatorii subacțiunii analizate, apreciem că
în perioada 2017–2020 au fost elaborate și revizuite/adaptate proceduri operaționale standard,
care sunt și aplicate. Astfel, apreciem subacțiunea 4.1.4 drept realizată. Totodată, evidențiem
că un mecanism clar prescris de verificare a modului de aplicare a procedurilor respective, cel
puțin în prima perioadă, ar fi asigurat o aplicare unitară și un rezultat uniform al verificărilor și
al rezultatelor așteptate. Altfel, aducerea la cunoștință se poate limita la semnarea în registrul
procedurilor operaționale standard.

1.6.3. Consolidarea managementului operațional prin stabilirea clară a domeniului în
vederea creării unui sistem complex pentru asigurarea suportului decizional,
bazat pe un sistem informațional integrat al managementului operațional
Indicatori de performanță: Competențe stabilite; sistem complex pentru asigurarea suportului
decizional implementat
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, la 16 martie 2020 a fost aprobat
Ordinul MAI nr. 148 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru efectuarea studiului cu
privire la managementul operațional în cadrul MAI”. Conform acestui document, fără a fi
instituit un termen-limită, grupul de lucru urma să asigure:
- evaluarea cadrului normativ de reglementare a domeniului de management operațional
la nivelul MAI și al autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia;
- elaborarea raportului de evaluare a funcționalității sistemului de management
operațional în cadrul MAI, cu înaintarea propunerilor de elaborare/modificare a cadrului
normativ, în vederea delimitării clare a competențelor în domeniu.
În plus, conceptualizarea la nivelul MAI a domeniului managementului operațional și
delimitarea clară a competențelor au fost stabilite și de Planul de acțiuni al Guvernului pentru
anii 2020–202350, care inițial avea stabilit ca termen martie 2020. Potrivit informației
publicate pe platforma guvernamentală de raportare, evaluare, și monitorizare 51 „PlanPro”
Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11.12.2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii
2020–2023.
51 Platforma guvernamentală de raportare, evaluare și monitorizare „PlanPro” , cap. II, pct. 2.8.
50

32

(www.monitorizare.gov.md), ca urmare a adoptării de către Parlament la 17.03.2020 a
Hotărârii nr. 55 privind declararea stării de urgență, în legătură cu situația epidemiologică prin
infecția cu COVID-19, activitatea Grupului de lucru a fost organizată prin realizarea acțiunilor,
preponderent, de la distanță. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 848 din 30.11.2020,
termenul-limită pentru această activitate a fost extins până în iunie 2021.
În plus, conform Raportului de progres privind implementarea SDP, în urma modificărilor
efectuate în structura IGP, a fost revizuit domeniul de competență al Direcției management
operațional. Organizarea și funcționarea direcției au fost stabilite conform Ordinului IGP nr. 88
din 23.03.2020.
Subsidiar, în cadrul subdiviziunilor subordonate IGP sunt create următoarele subdiviziuni cu
competențe în domeniul managementului operațional:
Direcția coordonare operațională în cadrul Inspectoratului Național de Investigații;
Direcția coordonare operațională în cadrul Inspectoratului Național de Securitate
Publică;
trei secții de coordonare operațională în cadrul a trei direcții de patrulare (Nord, Sud,
Centru);
Secția coordonare operațională în cadrul BPDS „FULGER”;
42 de secții coordonare operațională în cadrul inspectoratelor de poliție.
Totodată, în ianuarie 2020 a început reconstrucția Centrului de coordonare a misiunilor al
Poliției, care, conform viziunii, urmează să asigure coordonarea la nivel național a realizării
misiunilor Poliției. Reconstrucția sediului se află la etapa de finisare, fiind inițiată procedura de
achiziționare a mobilierului conform Caietului de sarcini.
Suplimentar, în contextul realizării Planului de acțiuni privind consolidarea capacităților de
management operațional ale Poliției pentru anii 2019–2021, a fost:
- aprobat Ordinul IGP nr. 116 din 07.04.2020 cu privire la distribuirea sintezei operative
zilnice către subdiviziunile Poliției;
- elaborat cadrul normativ general secretizat privind coordonarea operațională
centralizată a resurselor Poliției la măsurile în masă, fiind adoptate şi planuri
situaţionale privind asigurarea ordinii şi securităţii la patru obiective strategice;
- revizuit și ajustat cadrul normativ care reglementează coordonarea operațională a
acțiunilor Poliției de reacționare la apelurile 112;
- aprobate instrucțiunile privind analiza riscurilor în domeniul managementului
operațional.
Evidențiem că la solicitarea de informații adresată instituțiilor implementatoare privind
existența sau nu a sistemului informațional integrat al managementului operațional și actele
normative care au fost sau urmează a fi modificate pentru aceasta, entitatea a prezentat aceeași
informație care se regăsește în Raportul privind implementarea SDP în anul 2020, însă care nu
conține răspuns la întrebările formulate.
Luând în considerare faptul că nu au fost stabilite clar competențele domeniului de management
operațional, la nivelul MAI și al autorităților administrative, precum și al instituțiilor din
subordinea acestuia, și nici nu a fost creat sau implementat un sistem informațional integrat al
managementului operațional, apreciem activitatea 1.6.3 drept nerealizată.
1.7.

Consolidarea capacităților Poliției de participare la misiunile internaționale şi
operațiunile Uniunii Europene de gestionare a situațiilor de criză
1.7.1. Elaborarea cadrului departamental de reglementare a participării Poliției la
misiunile internaționale şi operațiunile Uniunii Europene de gestionare a
situațiilor de criză
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Indicator de performanță: Cadru de reglementare departamental elaborat şi aprobat
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, prin Ordinul MAI nr. 233 din 03
august 2017, a fost aprobată viziunea MAI cu privire la misiunile și operațiile internaționale,
iar prin Ordinul MAI nr. 43 din 16.02.2018 a fost aprobat Regulamentul privind recrutarea,
selectarea, pregătirea și participarea personalului MAI la misiuni și operații internaționale.
În 2020, cu suportul echipei Proiectului de asistență tehnică al UE pentru susținerea Reformei
Poliției în Republica Moldova, au fost stabilite relații bilaterale cu Centrul de instruire pentru
pregătirea ofițerilor de poliție germani și a ofițerilor de poliție din alte state pentru
participarea la misiunile de poliție ale ONU și UE din cadrul Academiei Poliției Federale din
Germania. Instituția este disponibilă să ofere instruiri în 2021 pentru cinci ofițeri de poliție din
Republica Moldova, selectați pe baza criteriilor predefinite.
Amintim că Promo-LEX a evidențiat în rapoartele precedente că în condițiile absenței unui
raport privind totalitatea actelor care trebuie elaborate și aprobate pentru participarea Poliției
la misiunile internaționale și operațiunile UE, este dificilă evaluarea gradului de realizare a
acestei subacțiuni. Astfel, a fost recomandată evaluarea plenitudinii cadrului departamental de
reglementare existent și publicarea sau includerea în cadrul Raportului de progres anual a
rezultatelor acestei evaluări, recomandare de care, cu regret, nu s-a ținut cont.
Luând în considerare că în perioada de implementare a subacțiunii a fost aprobat un act
departamental care s-ar referit inclusiv la Poliție, dar în absența vreunui caz de participare a
Poliției, conform acestui act, la misiuni internaționale și operațiuni ale UE, și în lipsa unui raport
privind totalitatea actelor care trebuie elaborate, apreciem subacțiunea 1.7.1 drept realizată
parțial.
1.7.3. Elaborarea şi aprobarea curriculumului de instruire a personalului selectat
pentru participare la misiuni internaționale
Indicatori de performanță: Curriculum aprobat; instruiri organizate şi desfășurate
Termen de realizare: 2016–2017
În anul 2018 a fost aprobat Curriculumul de pregătire de bază a carabinierilor pentru
participarea la misiuni internaționale, însă un curriculum de instruire a polițiștilor cu același
scop lipsește, nefiind aprobat nici în anul 2020.
Promo-LEX a solicitat informații privind activitățile desfășurate pentru elaborarea și
aprobarea Curriculumului de instruire a personalului poliției selectat pentru participare la
misiuni internaționale și instruirile desfășurate în acest sens. Astfel, autoritățile
implementatoare au comunicat că a fost creat un grup de lucru la nivel ministerial, care are
drept scop ajustarea cadrului legal privind participarea la misiuni și operații internaționale, cu
elaborarea foii de parcurs necesare. Grupul de lucru a fost creat pentru executarea Deciziei
Consiliului Suprem de Securitate nr. 01-01-12 din 12 august 2020 cu privire la dezvoltarea
contribuției Republicii Moldova la misiuni și operații internaționale de menținere a păcii sub
mandatul Organizației Națiunilor Unite, la 18 august 2020, prin Ordinul MAI nr. 373.
Luând în considerare faptul că în Raportul de progres pentru implementarea SDP în anul 2020 nu
au fost reflectate acțiunile realizate pentru implementarea acestei activități, dar și faptul că atât
subacțiunea, cât și indicatorii de performanță nu au fost realizați în anul 2020, apreciem
subacțiunea 1.7.3 în continuare drept nerealizată.
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Constatări pe baza Matricei de politici
A. 1.1. Îmbunătățirea sistemului de resurse umane pentru a asigura proceduri de
selecție, evaluare și promovare transparente bazate pe merit
Indicator 202052: Sistem MRU transparent, pe bază de merit și simplificat în loc, în același timp
atingerea obiectivului raport de 40% ofițeri/60% de subofițeri în Poliție.
Pe pagina web a Poliției a fost publicat Raportul aprobat de MAI 53, care include informații
privind acțiunile efectuate pentru sporirea transparenței prin plasarea anunțurilor pe siteurile instituționale privind realizarea concursurilor de recrutare și selectare a personalului
pentru ocuparea funcțiilor vacante, concursurilor de recrutare și selectare a personalului din
cadrul subdiviziunilor MAI pentru participarea la cursurile de formare managerială.
Potrivit raportului, transparența și asigurarea principiului meritocrației sunt evidențiate
inclusiv prin:
- modificarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 460/2017, fiind propuse prevederi inclusiv ce țin de condițiile de accedere în funcție
în legătură cu schimbarea categoriei postului;
- elaborarea proiectului Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale a
personalului MAI, în care sunt abordate criteriile de apreciere bazate pe merit și
asigurarea evaluării obiective a performanțelor angajaților;
- aprobarea Ordinului MAI nr. 430/2020 cu privire la modificarea Regulamentului cu
privire la formarea și dezvoltarea managerială a personalului MAI;
- elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu
statut special din cadrul MAI;
- aprobarea Ordinului MAI nr. 405/2020 cu privire la modificarea și completarea
Metodologiei cu privire la confirmarea certificatelor/diplomelor de absolvire a
programelor de formare inițială, continue ori manageriale.
Potrivit autorităților implementatoare, nerealizarea obiectivului de atingere a raportului de
40% ofițeri și 60% subofițeri în Poliție a fost cauzată de:
- imposibilitatea păstrării garanțiilor stabilite prin art. 121 din Legea nr. 288/2016 privind
funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, inclusiv a salariului , în cazul
transferului ulterior din funcția de subofițer în alte funcții din corpul de subofițeri,
deoarece această procedură nu a fost acceptată de Ministerul Finanțelor, motivând prin
lipsa bazei legale și impactul financiar considerabil;
- aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 672/2019, prin care a fost aplicat moratoriul
temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în posturile vacante
înregistrate;
- necesitatea modificării Legii nr. 270/2018 privind sistemul salarial în sectorul bugetar, și
anume prin stabilirea echivalentă a diferenței salariale pentru funcția de subofițer în
raport cu cea de ofițer, fapt care la ora actuală este imposibil de realizat din motivul
impactului financiar major.
Amintim că Promo-LEX a atras atenția asupra riscului neatingerii proporției de 40%
ofițeri/60% subofițeri în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției. În special, sau luat în considerare numărul mare de funcții vacante de subofițeri, moratoriul instituit
asupra funcțiilor vacante înregistrate inclusiv în cadrul IGP și că până atunci nu fusese aplicat
mecanismul de transfer din funcția de ofițer în funcția de subofițer.
Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
Raport consolidat, inclusiv evidența schimbărilor în ceea ce privește transparența și aplicarea meritocrației în
noul sistem de management al resurselor umane.
52
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Menționăm că art. 121 (Accederea în funcție în legătură cu schimbarea categoriei postului) din
Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, intrat în
vigoare la 7 ianuarie 2019, stabilește condițiile de accedere în funcție a funcționarilor a căror
funcție a trecut de la categoria corpului de ofițeri la categoria corpului de subofițeri. Pentru
acest caz legea prevede păstrarea tuturor drepturilor și garanțiilor, inclusiv salariale,
acumulate anterior. Totodată, conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 288/2016,
modalitatea de transfer din ofițer în subofițer urma să fie aprobată prin Hotărârea Guvernului.
Abia peste un an și jumătate – la sfârșitul lunii iunie 2020, proiectul de modificare și
completare a Hotărârii Guvernului nr. 460/2017 (număr unic: 479/MAI/2020) 54 a fost
înregistrat la Cancelaria de Stat, iar la începutul lunii august a fost plasat pentru consultări
publice. Amintim că la începutul anului 2020, MAI își exprimase poziția 55 că legislația națională
asigură transferul ofițerilor în funcția de subofițeri și acesta este asigurat prin pct. 371 introdus
în anul 2018 în Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a funcționarilor publici cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne56.
Totuși, conform Raportului de progres privind realizarea SDP în anul 2020, în procesul de
consultare a proiectului, două entități au prezentat obiecții și sugestii de îmbunătățire a
acestuia:
- Ministerul Finanțelor nu a acceptat procedura de transfer propusă în proiect, prin care
urma să se asigure păstrarea salariului la modificarea în continuare a raportului de
serviciu, din motivul lipsei bazei legale;
- Centrul Național Anticorupție, în Raportul său de expertiză anticorupție57, a menționat că
urmează să fie indicate expres în proiect prevederile aferente ale legislației muncii
referitoare la reducerea funcției sau a statului de personal.
Astfel, potrivit Raportului de progres privind realizarea SDP în anul 2020, instituțiile
implementatoare au constatat „că nu se optimizează eficienţa activităţii, ci se stabileşte un
caracter defectuos în gestionarea carierei angajaților, prin pierderea siguranţei în deţinerea
funcţiei cu statut special, pierderea angajaţilor şi suportarea cheltuielilor nejustificate pentru
MAI”. Prin urmare, conducerea MAI a aprobat excluderea din proiectul hotărârii respective
a prevederilor care reglementează modalitatea de transfer al ofițerilor în corpul
subofițerilor în legătură cu reducerea postului, cu reformularea acestei proceduri în sensul
prevăzut în Viziunea de inversare a piramidei posturilor.
Astfel, mecanismul de transfer din funcția de ofițer în funcția de subofițer, prevăzut la art. 12 1
din Legea nr. 288/2016, nu a fost aplicat nici în 2020.
Pornind de la cele menționate supra, considerăm că eforturile instituțiilor implementatoare
pentru creșterea ponderii subofițerilor în cadrul Poliției au purtat un caracter sacadat și
dezordonat, nefiind astfel în măsură să ducă la rezultatul așteptat. Potrivit estimărilor PromoLEX, aplicarea viziunii strategice prin reducerea anuală a tuturor funcțiilor vacante de ofițeri și
creșterea corespunzătoare a funcțiilor de subofițeri, doar în anul 2019 sau 2020, putea duce la
raportul de 45% subofițeri/55% ofițeri (tabelul nr. 3).

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016.
55 Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției în Republica Moldova, retrospectiva anului 2019.
56 Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 460 din 22.06.2017, p. 18-19.
57 Raportul de expertiză anticorupție nr. 06/2-6453 din 16.10.2020.
54
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Tabelul nr. 3. Numărul funcțiilor de ofițeri care erau vacante și
puteau fi transformate în funcții de subofițeri, conform
rapoartelor de activitate a Poliției 2016–2020

Anul

Conform statelor
de personal

Subofițeri

Ofițeri

Efectiv angajați

Subofițeri

Funcții vacante

Ofițeri

Subofițeri

Ofițeri
558

2016

2636
6305
29%/71%

2336
5747
29%/71%

300

2017

2997
5960
33%/67%

2492
5441
31%/69%

505

519

3221
5737
36%/64%
3419
5485
38%/62%
3406
5509
38%/62%

2698
5491
33%/67%
2637
4873
35%/65%
2949
4872
38%/62%

523

246

782

612

457

637

2018
2019
2020

*Ipotetic, dacă toate
funcțiile vacante ale
ofițerilor în anul
respectiv erau
transformate în
funcții de subofițer
Subofițeri58

Ofițeri59

3194

5747

36%/64%
3516
5441
39%/61%
3467
5491
39%/61%
4031
4873
45%/55%
4043
4872
45%/55%

De asemenea, în calitate de măsură de tranziție, prin Dispoziția MAI nr. 10/441 din 17.03.2017,
s-a stabilit ca IGP să sisteze procesul de angajare din sursă externă pentru posturile de ofițeri
eligibile reorganizării. Nu este clar dacă sistarea procesului de angajare din sursă externă
pentru posturile de ofițeri eligibile reorganizării a fost valabilă doar pentru anul 2017 sau se
consideră extinsă pentru perioada de până la 2020, inclusiv. Cert este că la compartimentul
concursuri de pe pagina IGP, au existat funcții de ofițer pentru care se organizau concursuri.
În plus, în tabelul de mai jos este prezentată linia de bază stabilită în matricea de politici pentru
obiectivul A.1.1– datele din 2016 și linia finală – completată de Promo-LEX, conform datelor
din 2020.

Tabelul nr. 4
2016

2020

Efectivul-limită al Poliției era de 9231 de
angajați, cu cca 900 de posturi sau 10%
necompletate

Efectivul-limită al Poliției constituie 9156 de
funcţii, cu 637 de posturi sau 7% necompletate

Ofițeri: 70% (6462 din numărul total)

Ofițeri: 61,6% (5509 din numărul total)60

Subofițeri: 30% (2769 de subofițeri din

Subofițeri: 37% (3406 din numărul total)61

Numărul subofițerilor reprezintă suma dintre numărul subofițerilor conform statelor de personal și numărul
funcțiilor vacante pentru corpul de ofițeri.
59 Numărul ofițerilor reprezintă numărul ofițerilor efectiv angajați.
60 Conform Raportului privind activitatea Poliției în anul 2020.
61 Conform Raportului privind activitatea Poliției în anul 2020.
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numărul total)
Nicio oportunitate de carieră de la subofițer
la ofițer prin evaluare internă/concurs intern.
Unități MRU fără criterii specifice de selecție a
candidaților.

Regulament cu privire la evoluția în carieră a
funcționarilor publici cu statut special din cadrul
MAI62, Cap. III: Trecerea subofițerilor în corpul de
ofițeri. „Concursul pentru trecerea subofițerilor
în corpul de ofițeri se organizează până la
demararea concursului privind ocuparea funcției
vacante cu participarea candidaților din sursă
externă.”
Criteriile specifice de selecție a candidaților sunt
prevăzute în Regulamentul cu privire la ocuparea
funcţiilor publice cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.

A.1.2. Creșterea participării femeilor în Poliție
Indicator 202063: Un minim de 20% din personalul poliției sunt femei și un minim de 15% în
rândurile de ofițeri sunt femei.
Potrivit Raportului privind activitatea Poliției în 2020 și Raportului privind implementarea
SDP în anul 2020:
-

-

la finele anului 2020, numărul de femei angajate în Poliție este de 1553 (19,31%).
Totodată, aceeași statistică cu includerea persoanelor aflate în concediu pentru
îngrijirea copilului este de 1873 ( 21,88 %) de femei;
numărul femeilor ofițeri este de 970 (19,9%);
a încetat raportul de serviciu cu 847 de angajaţi, dintre care 122 sunt femei (65 de
ofiţeri, 26 de subofiţeri, 31 de salariați civili);
au fost angajate 1130 de persoane, dintre care 247 sunt femei.

Reiterăm că, din punctul nostru de vedere, ponderea femeilor în Poliție ar trebui calculată din
numărul persoanelor angajate și aflate în funcție efectiv, din calcul urmând a fi exclus numărul
persoanelor al căror contract de muncă este suspendat din varii motive. Mai mult, potrivit
Codului european de etică al poliției (Memorandumul explicativ) 64, „este o realitate că femeile
în general sunt mult subreprezentate în poliție în statele membre ale UE, și aceasta este mult
mai vizibil în pozițiile de conducere și de rang înalt decât în pozițiile de bază. O situație
similară poate fi în general descrisă pentru grupurile minoritare, inclusiv grupurile etnice
minoritare, în statele membre. Se apreciază că relațiile dintre poliție și societate vor
beneficia de compoziția poliției, care o va reflecta pe cea a societății”.
Astfel, considerăm că limita procentuală minimă stabilită pentru femeile din Poliție trebuie să
fie reprezentativă și vizibilă în societate. Din acest motiv, este important ca femeile să fie
reprezentate corespunzător, inclusiv în structurile teritoriale ale Poliției.
Evidențiem că linia de bază stabilită în matricea de politici privind procentul femeilor angajate
în Poliție era de 14%. La solicitarea de informații adresată IGP, au fost prezentate următoarele
cifre ale compoziției instituției:

Hotărârea Guvernului nr. 460 din 22 iunie 2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16
decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.
63 Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
64 The European Code of Police Ethics, Recommendation Rex (2001) 10 adopted by the Committee of Ministers of
the Coucil of Europe on 19 September 2001 and explanatory memorandum.
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Tabelul nr. 5. Structura personalului din cadrul IGP, la situația din 31.12.2020, fără
persoanele aflate în concediu de maternitate/paternitate/îngrijire a copilului65
Numărul total
Numărul
de
Numărul de
Numărul
de angajați
ofițeri
subofițeri
persoanelor în
funcție de
conducere
Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați
1601

6439

8040

946

3819

402

4765

2537
2939

88

780
868

Astfel, constatăm că ponderea în ansamblu a femeilor în Poliție la situația din 31.12.2020 este
de 19,91%, iar ponderea femeilor ofițeri este de 19,85%.
Graficul nr. 8. Ponderea femeilor în Poliție în anul 2020

În ceea ce privește reprezentarea femeilor în subdiviziunile teritoriale și specializate ale
Poliției, menționăm că cea mai mică reprezentare la situația din 31.12.2020, în raport
procentual, este în cadrul subdiviziunilor BPDS „Fulger”, DIJ, Direcția chinologică, IP Dubăsari,
cu valori între 3% și 9,5%, iar cea mai mare reprezentare este în cadrul IP Buiucani, IP Cahul,
DCPI, CTCEJ, cu valori între 30% și 42% (Anexa nr. 3).
Asociația Promo-LEX apreciază eforturile de angajare a femeilor în Poliție, inclusiv cu asigurarea
ponderii reprezentative în subdiviziunile teritoriale ale Poliției.
Monitorii Promo-LEX au desfășurat interviuri cu conducerea subdiviziunilor teritoriale sau cu
persoanele desemnate de acestea (în total 42 de respondenți), adresând întrebări inclusiv
despre tipul muncii prestate în Poliție și asigurarea condițiilor egale în procesul de angajare.
Conform rezultatelor interviurilor:
- fiind întrebați în care trei subdiviziuni sunt cele mai multe femei în cadrul
inspectoratelor de poliție, 29 dintre respondenți au menționat secția de urmărire penală,
18 – secția de ordine publică, 15 – secția resurse umane, 13 – secția de securitate publică;
- în procesul de angajare și promovare, pentru anumite funcții, 2 respondenți au declarat
că dau prioritate bărbaților, 2 – dau prioritate femeilor, 3 dau prioritate unui gen sau
altuia în raport cu funcția în care se angajează, iar 35 de respondenți au declarat că toți
dispun de condiții egale. Astfel, cel puțin 5 respondenți au detaliat faptul că femeile se
descurcă mai bine cu o funcție de birou (statistică, contabilitate, delincvența juvenilă,
investigații), iar la ordinea publică, poliția criminală, echipe operative, unitatea de gardă
și urmărirea penală ar prefera să fie implicați bărbații.
65

Conform datelor furnizate de IGP.
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Totodată, menționăm că pe pagina web a Poliției au fost publicate atât Raportul de progres
referitor la realizarea Planului de acțiuni al Poliției privind creșterea ponderii și rolului
femeilor în Poliție pentru anul 202066, cât și Avizul Asociației Femeilor din Poliție asupra
realizării în 2020 a Planului de acțiuni al IGP privind creșterea ponderii și rolului femeilor în
Poliție pentru perioada 2018–2020 (în continuare Aviz)67.
Asociația Femeilor în Poliție a desfășurat un sondaj, la care au participat 127 de membre, fiind
reprezentate în egală măsură subdiviziunile teritoriale și subdiviziunile dislocate în mun.
Chișinău, iar rezultatele sondajului au fost reflectate în aviz, printre care menționăm:
- 63,8% dintre angajate consideră că situația femeilor s-a îmbunătățit, iar 18,9% consideră
că situația nu s-a schimbat.
- 48% au răspuns că femeile sunt consultate la luarea deciziilor, iar 31,5% consideră că nu
sunt consultate. Potrivit avizului, aceste date ar indica asupra faptului că femeile
continuă să fie subreprezentate în special în procesul decizional, ele deținând doar
funcții de șefe de secții din cadrul IP teritoriale, unităților/direcțiilor din cadrul
subdiviziunilor specializate sau subordonate.
- 44,9% consideră că nu au fost create condiții egale de promovare în funcții de conducere,
40,9% – că au fost create acele condiții. În plus, în aviz a fost remarcat faptul că în 2020,
pe lângă barierele și provocările cu care se confruntă femeile în Poliție, s-au adăugat și
cele legate de pandemia COVID-19, și anume de sistarea activității instituțiilor de
învățământ, care a determinat o suprasolicitare a părinților, în mod special a femeilor,
mai mult implicate în educația copiilor. Unele angajate au întâmpinat dificultăți în
desfășurarea muncii la distanță, fiind nevoite să solicite repetat să beneficieze de acest
drept, deși activitatea putea fi desfășurată de la distanță.
- În procesul de reorganizare a IGP, 52,8% dintre femei consideră că nu au fost
discriminate, iar 21,3% susțin că au fost discriminate. Conform avizului, ca urmare a
reorganizării, câteva angajate cu experiență au plecat definitiv din Poliție, fiind
dezamăgite de consecințele reorganizării, iar sarcina (graviditatea) în cazul altor două
angajate a constituit un impediment pentru a fi promovate sau pentru a se regăsi în
statele de reorganizare în aceleași funcții. Totodată, în urma reorganizării, majoritatea
funcțiilor de conducere, cu putere decizională, au fost suplinite cu angajați (bărbați) deja
existenți, ei fiind promovați fără a fi organizate concursuri, fapt ce a limitat promovarea
femeilor cu experiență, care corespundeau cerințelor. Unele dintre acestea în urma
reorganizării nu s-au regăsit în poziții de conducere sau nu s-au regăsit deloc în statele
de organizare.
În plus, un caz de discriminare a fost sesizat și la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea
Discriminării și Asigurarea Egalității, Consiliul constatând că reducerea funcției de ofițer de
presă a unei angajate a unui IP este discriminare directă pe criteriul de sex în câmpul muncii și
a recomandat reclamatului de a asigura repunerea în drepturi a petiționarei prin identificarea
și propunerea unei funcții similare cu cea deținută anterior68.
În acest sens, la solicitarea de informații depusă de Promo-LEX despre numărul cazurilor de
discriminare după criteriul de sex și numărul de autosesizări ale Grupului coordonator în
domeniul gender înregistrate în 2020, IGP a comunicat că grupul coordonator nu a fost sesizat
despre cazuri de discriminare.

Raportul de progres referitor la realizarea planului de acțiuni al Poliției privind creșterea ponderii femeilor în
Poliție pentru anul 2020.
67 Avizul Asociației Femeilor din Poliție asupra realizării în 2020 a Planului de acțiuni al Inspectoratului General al
Poliției privind creșterea ponderii și rolului femeilor în Poliție pentru perioada 2018–2020.
68 Decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din 27 iulie 2020, cauza
nr. 108/20.
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Totodată, conform Avizului Asociației Femeilor în Poliție, schimbarea factorilor de decizie din
ultimul an a afectat parteneriatul dintre Asociația Femeilor din Poliție și IGP. Deși au fost
realizate unele activități în comun, nu s-a reușit implementarea tuturor recomandărilor din
anii precedenți sau nu s-a inițiat dialogul cu conducătorii Poliției. Astfel, principalele propuneri
ale Asociației Femeilor în Poliție sunt:
- recrutarea și menținerea femeilor în Poliție să constituie o prioritate și după încheierea
Suportului Bugetar pentru reforma Poliției;
- desemnarea unei persoane responsabile în cadrul IGP care ar coordona și ar monitoriza
integrarea dimensiunii de gen și în a cărei fișă de post să fie prevăzute aceste atribuții;
- implicarea femeilor în procesul decizional;
- ajustarea sistemelor informaționale existente și a formatului statisticilor produse de/în
cadrul instituției care să permită analiza și monitorizarea transparentă a datelor
statistice referitoare la personal dezagregate în funcție de gen;
- integrarea bugetării sensibile la gen;
- implicarea activă a bărbaților, în special a conducătorilor, în susținerea și promovarea
femeilor în Poliție.
În acest sens, Promo-LEX recomandă Inspectoratului General al Poliției să continue eforturile de
creștere a numărului femeilor în Poliție, dar și de implicare a acestora în procesul decizional,
reacționând inclusiv la cazurile de discriminare sau hărțuire în Poliție, acordând suportul necesar
femeilor angajate în Poliție.
A.
1.3. Îmbunătățirea capacităților de pregătire inițială și continuă, cu accent pe
drepturile omului, tehnici moderne de management și anticorupție
Indicator 202069: CIPAL complet operațional în componentele 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6, 8a și 8b
(care corespund cu sălile pentru studii, sălile pentru instruire, auditorii, dormitoare și facilități de
igienă); cu două cursuri de 16 săptămâni de formare inițială pentru subofițeri (minimum 250 de
participanți) și cel puțin 15 cursuri de instruire continuă (minimum 450 de participanți instruiți).
Raportul referitor la realizarea în 2020 a Planului de acțiuni pentru anii 2020–2021 privind
operaționalizarea Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL) al Academiei
„Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și Raportul cu privire la realizarea acțiunii
A.1.3 a Suportului Bugetar pentru Reforma Poliției 70 au fost publicate pe pagina web a Ooliției.
Potrivit Raportului cu privire la realizarea acțiunii A.1.3 a Suportului Bugetar pentru Reforma
Poliției, în anul 2020 au fost realizate următoarele:
1) În materie de organizare a activității CIPAL
- A fost modificată adresa CIPAL al MAI de la N. Dimo, nr. 30 în edificiul Academiei
„Ștefan cel Mare” a MAI situat pe str. Sf. Vineri, nr. 7, mun. Chișinău. S-a considerat
inoportună dezvoltarea infrastructurii CIPAL pe terenul din str. N. Dimo, nr. 30, din
cauza riscurilor alunecării de teren străvechi și condițiilor nefavorabile ale acestuia
pentru efectuarea construcțiilor71.
- A fost decisă dezvoltarea infrastructuri CIPAL al MAI pe teritoriul situat pe adresa mun.
Chișinău, str. Sf. Vineri, nr. 7, și anume blocul administrativ, clase de studii,
hotelul/cămin pentru cursanți, cantină în regim de autoservire și spațiu destinat
preparării hranei, terenuri de sport, săli de sport și de lupte72. Astfel, prin Legea nr.
Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
Raport cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2020–2021 privind operaționalizarea Centrului
Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, aprobat
prin Anexa nr. 4 la HG nr. 429/2020.
71 Concluziile Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale (cercetări efectuate în 2019 de ÎS „Expediția
Hidrogeologică din Moldova”) și ale Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare.
72 Ordinul MAI nr. 235/2020.
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-

-

2)
-

3)
-

-

61/202073, a fost modificată destinația/locația mijloacelor financiare pentru
operaționalizarea CIPAL de la adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, nr. 30, către
adresa mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, nr. 7, teren aflat în gestiunea Academiei ,,Ștefan cel
Mare” a MAI.
În același timp, a fost decisă inițierea procedurii de reconstrucție, construcție și
amenajare a teritoriului situat pe adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, nr. 30: hotel,
poligoane de instruire tactică ale CIPAL al MAI, constituite din construcții ușoare, unde
vor fi desfășurate ședințele practice în domeniul intervenției profesionale, instrucției
tragerii, asigurării și restabilirii ordinii publice, precum și piste de antrenament cu
obstacole74.
A fost aprobată absorbția CIPAL al MAI de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI 75.
Conform Notei informative la proiectul hotărârii de guvern76, fuzionarea era necesară
atât pentru unificarea sistemului de pregătire la nivelul MAI sub umbrela Academiei de
Poliție „Ștefan cel Mare”, cât și din cauza insuficienței resurselor financiare pentru
construcția CIPAL (costurile exagerate față de terenul dificil pentru construcții).
În materie de dezvoltare a infrastructurii
Au fost achiziționate servicii de elaborare a documentației de proiect pentru
reconstrucția sistemelor edilitare interioare ale obiectivelor Academiei ,,Ștefan cel
Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, nr. 7.
Au fost achiziționate lucrări de reparație a căminului și la sediul CIPAL (bloc B).
Au fost achiziționate lucrări de reparație a acoperișurilor blocurilor de studii (A, B, G, D,
V) ale Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI.
În materie de instruire
Au fost organizate 4 cursuri de formare inițială (online), în cadrul cărora au fost
instruiți 373 de subofițeri de poliție și soldați carabinieri (273 de bărbați, 100 de
femei).
Au fost organizate 20 de cursuri de formare continuă, în cadrul cărora au fost instruiți
758 de angajați ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.

Luând în considerare cele menționate supra, Promo-LEX apreciază eforturile CIPAL de
continuare a desfășurării instruirilor subofițerilor, chiar dacă pandemia a determinat ajustarea
desfășurării acestor instruiri la restricțiile impuse. Ne exprimăm încrederea că imediat ce
condițiile pandemice vor permite desfășurarea cursurilor în grupuri, activitatea de instruire
conform programelor aprobate va fi reluată.
Problema infrastructurii CIPAL a fost evidențiată și de Curtea de Conturi în Raportul de audit
al rapoartelor financiare consolidate ale MAI încheiate la 31 decembrie 2019 77. Referitor la
acest aspect, auditul a concluzionat că obiectivul privind crearea în anii 2017–2019 a Centrului
comun de instruire a personalului MAI în concordanță cu standardele Uniunii Europene nu a
fost realizat. În același timp, suportul bugetar comunitar în valoare de 17,8 mil. de lei a
fost cheltuit ineficient și administrat defectuos pentru documentația de proiect și deviz cu
locația CIPAL din str. Nicolae Dimo, nr. 30, abandonată după trei ani de către minister, astfel
persistând riscul neimplementării criteriilor de performanță din Matricea de politici, cu
tergiversarea debursării tranșelor din suportul bugetar comunitar.
Legea nr. 61 din 23.04.2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019.
Ordinul MAI nr. 235/2020.
75 Hotărârea Guvernului nr. 429 din 24.06.2020 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice de
învățământ din subordinea MAI. Anexa 4 conține Planul de acțiuni pentru anii 2020–2021 privind operaționalizarea
CIPAL al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.
76 Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune (absobție) a instituției
publice de învățământ superior de stat Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiei
publice de învățământ de formare profesională continuă ,,Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al
Ministerului Afacerilor Interne”.
77 Raportul Curții de Conturi de audit al rapoartelor financiare consolidate ale MAI încheiate la 31 decembrie 2019,
aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 34 din 22.07.2020.
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Astfel, Ministerului Afacerilor Interne i s-a recomandat aprobarea unui plan de măsuri de
remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor inclusiv referitor la
neatingerea obiectivului privind construcția Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea
Legii al MAI, precum și cheltuirea ineficientă și administrarea defectuoasă a mijloacelor din
suportul bugetar comunitar pentru achiziția studiului de fezabilitate, documentației de proiect
și expertizelor tehnice ale Centrului.
Fiind efectuată o vizită la infrastructura destinată CIPAL din str. Sf. Vineri, nr. 7, constatăm că
CIPAL nu este complet operațional în componentele sale care să corespundă cu sălile pentru
studii, sălile pentru instruire, auditorii, dormitoare și facilități de igienă. Totuși, remarcăm că la
data vizitei (08.04.2020) lucrările de reparație erau în desfășurare, iar unele săli pentru studii
erau amenajate.

Totodată, și lucrările la hotelul/căminul pentru cursanți erau în plină desfășurare.
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Amintim că Promo-LEX a atras atenția asupra riscului de neatingere a indicatorului stabilit
pentru anul 2020 în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției78, inclusiv având
în vedere că lipsa infrastructurii CIPAL are impact și asupra calității cursurilor de instruire
desfășurate. Totodată, apreciem faptul că a fost identificată soluția pentru dezvoltarea
infrastructurii CIPAL, însă este regretabil că această soluție a intervenit doar în ultimul an de
implementare a Matricei de politici și a Strategiei de Dezvoltare a Poliției.

78

Raport Promo-LEX nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției, p. 39-41.
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OBIECTIVUL 2: Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe
drepturile omului în activitatea Poliției
Obiectivul 2, de asemenea, are drept scop sporirea accesului la servicii polițienești de calitate, dar
deja plasând accentul pe respectarea drepturilor omului în activitatea Poliției. Cantitativ,
obiectivul conține practic cele mai puține acțiuni (2) și subacțiuni (8).
Din cele opt subacțiuni, în opinia Promo-LEX, cinci (62,5%) au fost realizate, iar 3 (37,5%) –
nerealizate.
În 2020 a expirat termenul de realizare pentru jumătate din subacțiunile obiectivului – 4 (50%),
dintre care trei (75%) au fost apreciate drept realizate, iar una (25%) ca nerealizată.
Subacțiunile calificate ca fiind nerealizate în rapoartele precedente nu și-au schimbat
calificativul.
Cu referire la Matricea de politici, deși criteriile de performanță pentru anul 2020 au fost anulate,
evidențiem că în urma activităților realizate în 2020, au fost date în exploatare patru izolatoare
de detenție provizorie, dintre care fiind reluată activitatea a două izolatoare.

Constatări pe baza Strategiei de Dezvoltare a Poliției
2.1.

Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente, abuz şi discriminare în
activitatea Poliției
2.1.1. Crearea condiţiilor pentru desfășurarea procedurilor în cadrul urmăririi penale
în conformitate cu prevederile legale
Indicatori de performanță: Condiţii create
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP în anul 2020, a fost elaborat Caietul
de sarcini „Pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz
pentru celulele de detenție temporară, camere de audieri și camere de prezentare spre
recunoaștere din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției subordonate IGP al MAI”. Prin
Ordinul șefului IGP nr. 213/2020, au fost aprobate Cerințele minime obligatorii privind
amenajarea în cadrul subdiviziunilor polițienești a camerelor de audiere, de prezentare spre
recunoaștere a persoanei și de întrevedere a persoanelor bănuite/învinuite cu apărătorul și de
așteptare (tranzit)79.
Potrivit cerințelor minime obligatorii cu privire la amenajarea în subdiviziunile teritoriale ale
poliției a încăperilor respective, camerele de audiere și prezentare spre recunoaștere a
persoanei constituie o parte componentă și indispensabilă a procesului de colectare a probelor
în cadrul procesului penal. Modul în care vor fi dotate și amenajate încăperile respective va
influența calitatea acțiunii procesuale efectuate, obținerea probelor în conformitate cu normele
procesual-penale, precum și respectarea drepturilor și libertăților procesuale de care
beneficiază persoana odată cu acordarea unui statut procesual.
Totodată, camerele de prezentare spre recunoaștere și camerele de așteptare (tranzit) se
amenajează în cadrul inspectoratelor de poliție. În plus, amenajarea camerelor de întrevedere
în condiții confidențiale cu apărătorul este necesară în fiecare subdiviziune teritorială a
Cerințele minime au fost consultate cu Consiliul pentru prevenirea torturii pe lângă Oficiul Avocatului Poporului
(Ombudsman), Institutul pentru Drepturile Omului, Asociaţia „Promo-LEX”, Fundaţia „Soros-Moldova”, precum şi
alte organizaţii nonguvernamentale specializate în domeniul drepturilor omului.
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Poliției, care va asigura respectarea acestui drept pentru persoanele bănuite/învinuite de
comiterea unei infracțiuni care nu sunt private de libertate și nu pot fi escortate în camerele de
întrevedere amenajate în cadrul IDP.
Conform Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2020 poate fi dedusă
renovarea a 93 de încăperi în diferite subdiviziuni ale Poliției (tabelul nr. 6):
Tabelul nr. 6
Tipul încăperilor
- Încăperi pentru audierea persoanei
- Încăperi pentru întrevederi confidențiale cu
apărătorul
- Încăperi de audiere a participanților în cadrul
procesului penal/contravențional
- Camere de audiere, prezentare spre recunoaștere și
întrevederi în condiții confidențiale
- Încăperi de audiere și prezentare spre recunoaștere
- Încăperi de audiere a persoanelor
Total:

Locul unde au fost create
condițiile

Numărul
total al
încăperilor

15 izolatoare de detenție
provizorie modernizate

30

52 de sectoare de poliție
modernizate

52

IP Telenești

7

IP Criuleni
IP Anenii Noi
IP Hâncești

2
2
93

Amintim că Promo-LEX, în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției, a atras
atenția asupra diferențelor reflectate în rapoarte și/sau poziții ale IGP și a recomandat
utilizarea acelorași informații. Totodată, reiterăm poziția Promo-LEX, potrivit căreia 100 de
facilități ce urmau să fie operaționale până la finele anului 2019, conform Matricei de politici,
se referă la încăperile din cadrul unităților teritoriale ale Poliției. Acest aspect a fost reflectat
pe parcursul implementării SDP în rapoartele publice elaborate de IGP, inclusiv în Raportul
privind implementarea Programului de Suport Bugetar în anul 2019. Mai mult decât atât,
necesitatea acestor tipuri de încăperi este evidentă în inspectoratele de poliție, or, în cadrul
acestora sunt formate secțiile de urmărire penală și activează ofițerii de urmărire penală.
În plus, notăm că amenajarea a minimum 100 de camere de așteptare (celule) renovate este
și o subacțiune din cadrul Planului de acţiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului
și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017–2020. În
contextul acestei subacțiuni, se face referință la indicatorul stabilit în Matricea de politici –
modernizarea a 100 de încăperi (celule de detenție temporară, camere de prezentare spre
recunoaștere, întrevedere cu apărătorul, camere de audiere) în cadrul unităţilor Poliţiei.
Totodată, conform Raportului de progres al respectivului plan pentru anul 2020, a fost
evidențiată selectarea ulterioară prin coordonare cu Direcţia managementul proiectelor a 10
subdiviziuni propuse pentru amenajarea camerelor80. La fel, a fost subliniată acumularea
devizelor de cheltuieli prin care se estimează costul aproximativ al lucrărilor de
amenajare/renovare a acestor încăperi. Potrivit devizelor de cheltuieli prezentate de șase
inspectorate teritoriale de poliţie, costul aproximativ al lucrărilor de amenajare a camerelor
vizate variază între 367.616,00 lei şi 660.470,00 lei per subdiviziune.
Astfel, Promo-LEX, în cadrul solicitării de informații depuse pe adresa IGP, a inclus întrebarea
privind lista celor 10 subdiviziuni propuse pentru amenajarea camerelor. Drept urmare, IGP a
informat că în cadrul proiectului „Sprijinirea reformei aplicării legii în Moldova”, implementat
Potrivit IGP, propunerea de amenajare a celor 10 subdiviziuni a fost efectuată în urma desfășurării a 22 de
verificări în subdiviziunile teritoriale în scopul identificării spațiilor fezabile pentru amenajarea camerelor vizate.
Verificările în ansamblul lor au urmărit, într-un anumit sens, cartografierea edificiilor inspectoratelor de poliție
teritoriale ale IGP, pentru a forma o imagine clară cu referire la infrastructura, capacitatea acestora, precum și
planificarea noilor spații. Au fost colectate planurile cadastrale ale nivelului I și IDP ale IP vizitate și selectate spațiile
fezabile pentru amenajarea celulelor. Ca urmare, au fost elaborate planuri-scheme ale localizării celulelor în vederea
inițierii procesului de implementare a obiectivelor de creare a spațiilor vizate supra.
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de PNUD cu suportul Ambasadei SUA, a fost elaborat proiectul tipizat al camerei de prezentare
spre recunoaștere și audieri, care urmează a fi dotată cu echipament video-audio, implementat
în prezent la IP Cahul. Totodată, potrivit IGP, lucrările de modernizare a încăperii pentru
realizarea audierilor și recunoașterii din cadrul IP Cahul sunt aproape finalizate. În baza
Dispoziției șefului IGP, angajații Direcției interacțiune justiție a IGP au efectuat vizite în
subdiviziunile teritoriale ale Poliției cu scopul identificării locațiilor optime pentru crearea
spațiilor „celule de detenție” (camere de detenție temporară, camere pentru recunoașterea
persoanei, camere de audiere/întrevedere). Ca urmare, au fost elaborate planuri-scheme ale
localizării celulelor şi raportul aferent. Ultimul a fost remis conducerii IGP în vederea iniţierii
procesului de implementare a obiectivelor de creare a spaţiilor vizate supra. În consecință, au
fost selectate nouă subdiviziuni teritoriale ale Poliției: IP Drochia, IP Ocnița, IP Ștefan Vodă, IP
Vulcănești, IP Briceni, IP Cantemir, IP Taraclia, IP Călărași și IP Rezina. Acestea au fost propuse
pentru amenajarea camerelor şi întocmirea devizelor de cheltuieli. În etapa actuală, instituția
se află în proces de identificare a proiectelor cu finanțare externă pentru realizarea
obiectivului propus.
Desfășurând interviuri cu conducerea subdiviziunilor teritoriale sau cu persoanele delegate
de acestea, monitorii Promo-LEX au adresat întrebarea privind locul reținerii persoanei în
inspectoratele de poliție care nu dispun de IDP și până la escortarea bănuitului/învinuitului
la IDP regional. Astfel, 11 (42%) respondenți din 2681 au afirmat că persoana reținută stă în
biroul ofițerului/anchetatorilor, până vine escorta. Între timp, persoanele reținute sunt
anchetate. Totuși, cel puțin un respondent a menționat că în unele cazuri persoanele reținute
sunt escortate cu mașinile inspectoratului de poliție și nu se așteaptă sosirea autospecialelor.
Totodată, cel puțin doi respondenți au declarat că în diferite cazuri, în funcție de
comportamentul persoanei, aceasta așteaptă fie în biroul anchetatorului, fie la unitatea de
gardă, fie în orice alt birou liber. În final, majoritatea intervievaților au recunoscut că este o
problemă în special pe timp de noapte, iar cel puțin șase respondenți au menționat că este
nevoie de camera de reținere/așteptare a celor reținuți, până vine escorta să îi transporte la
IDP.
În plus, monitorii Promo-LEX au desfășurat vizite și au observat camerele de audiere, de
prezentare spre recunoaștere a persoanei, de întrevedere în condiții confidențiale a
persoanelor bănuite/învinuite cu apărătorul de la IP Telenești, IP Anenii Noi, IP Criuleni, IP
Hâncești. Însă la IP Anenii Noi monitorului i s-a comunicat că niciun fel de cameră din cele
menționate82 nu există. La IP Criuleni s-a menționat că asemenea încăperi există doar în
cadrul izolatorului de detenție provizorie. În cadrul IP Hâncești a fost identificată o încăpere
de recunoaștere a persoanei și nu de audiere, cum este indicat în Raportul de progres privind
realizarea SDP. În ce privește încăperile de la IP Telenești și IP Hâncești, menționăm că
niciunul din aceste spații nu este utilizat. Totodată, toate încăperile nu corespund unor
condiții instituite, în special celor de dotare cu mobilier și echipament. Detaliile privind
fiecare tip de încăpere sunt prezentate în Anexa nr. 4.
Amintim că Asociația Promo-LEX a menționat în cadrul fiecărui raport anual că în lipsa unui
studiu privind necesitățile sau condițiile care trebuie create pentru desfășurarea procedurilor
în cadrul urmăririi penale, este dificil a aprecia în ce măsură eforturile instituțiilor
implementatoare, și anume cele legate de achiziționarea unor bunuri, sunt suficiente pentru
realizarea indicatorilor stabiliți. Totodată, Promo-LEX a recomandat continuarea eforturilor
pentru modernizarea și amenajarea, în cadrul fiecărui inspectorat de poliție, a celulelor,
camerelor de audiere/camerelor de prezentare spre recunoaștere.
Din numărul total de 42 de IP, în cadrul a 14 au fost sau urmează a fi redeschise IDP renovate, iar în cadrul a două
IP (Călărași și Ceadâr-Lunga), IDP a continuat să activeze pe parcursul anului 2020. Astfel, 16 respondenți au fost
excluși din statistică la această întrebare.
82 Era preconizată o cameră de audieri, dar a rămas doar la identificarea încăperii și cu transmiterea demersului
către IGP.
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Luând în considerare faptul că până la finele anului 2020 în inspectoratele de poliție nu au
devenit funcționale asemenea încăperi, apreciem subacțiunea 2.1.1 ca nerealizată.
2.1.2. Îmbunătăţirea condiţiilor în locurile de deţinere provizorie ale Poliţiei în
conformitate cu standardele Uniunii Europene
Indicatori de performanță: Raport de evaluare elaborat; condiţii îmbunătăţite
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2020 au fost modernizate 5
izolatoare de detenție provizorie (IDP) din cadrul inspectoratelor de poliție Bălți, Comrat,
Anenii Noi, Soroca și Criuleni. Astfel, Poliția în prezent dispune de 15 izolatoare de detenție
provizorie renovate, din ele 10 sunt date în exploatare în cadrul următoarelor inspectorate de
poliție: DP mun. Chișinău, Hâncești, Orhei, Cimișlia, Ungheni, Căușeni, Edineț, Sângerei, Cahul,
Râșcani. În anul 2021 urmează a fi sistată activitatea IDP care nu corespund normelor minime
din cadrul următoarelor inspectorate de poliție: Călărași, Fălești, Florești și Ceadâr-Lunga83.
Suplimentar, pentru buna desfăşurare a activităţii IDP din cadrul inspectoratelor de poliţie
Criuleni, Comrat, Bălţi, Hânceşti şi Soroca au fost achiziționate consumabilele necesare (saltele,
lenjerie de pat, căni, farfurii, ceainice electrice, cuptoare cu microunde).
Pentru a putea constata îmbunătățirea condițiilor de detenție în cadrul IDP modernizate în
2020, monitorii Promo-LEX au vizitat izolatoarele de detenție provizorie respective. Ca reper
au fost utilizate Normele minime obligatorii pentru spațiile de detenție din cadrul Poliției,
aprobate prin Ordinul IGP nr. 527 din 28.12.2017. Constatările detaliate sunt reflectate în
cadrul acțiunii A.2.184 (Matricea de politici) și nu vor fi descrise în cadrul acestei subacțiuni.
În urma observărilor efectuate, Promo-LEX constată că izolatoarele de detenție provizorie Bălți,
Comrat, Anenii Noi, Soroca corespund, în mare parte, condițiilor minime de detenție și, respectiv,
Normelor minime obligatorii pentru spațiile de detenție. În același timp, în cazul IDP Criuleni
există mai multe neconformități (lipsa punctului de primire și realizare a percheziției corporale, a
spațiilor pentru asigurarea întrevederii între apărător și bănuit în condiții confidențiale, a
blocului alimentar, lipsa tuturor condițiilor necesare în spațiile pentru examinare medicală etc.).
Din acest considerent, nu putem să ne pronunțăm asupra corespunderii acestuia condițiilor
minime de detenție. Totodată, luând în considerare că atât în 2019, cât și în 2020 au fost
redeschise izolatoare de detenție provizorie cu condiții îmbunătățite, apreciem subacțiunea
2.1.2 drept realizată.
2.1.3. Îmbunătățirea condițiilor de transportare a persoanelor reținute/arestate în
procesul urmăririi penale
Indicatori de performanță: Unități de transport şi echipament necesar achiziționat
Termen de realizare: 2018–2020
Deși este o activitate cu termen continuu, realizarea acestei subacțiuni nu a fost reflectată în
Raportul de progres privind implementarea SDP în anul 2020. Amintim că în 2019 s-a reușit
finalizarea procesului de achiziționare și reutilare, conform normelor aprobate, a 25 de
mijloace de transport pentru transportarea deținuților. Conform Raportului de progres privind
implementarea SDP în 2019, toate autospecialele sunt dotate cu sisteme moderne de
monitorizare video, climatizare, ventilare, iluminare artificială adaptată la suprafața boxelor,
centuri de siguranță etc., pentru a asigura respectarea garanțiilor persoanelor private de
libertate în procesul transportării acestora. Astfel, au fost îmbunătățite substanțial atât
Potrivit IGP, activitatea izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul inspectoratelor de poliție Fălești, Florești și
Ceadâr-Lunga a fost sistată din cauza necorespunderii cu cerințele minime pentru locurile de detenție.
84 A se vedea p. 45-51.
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condițiile de transportare a deținuților, cu asigurarea securității și siguranței acestora, cât și
condițiile de muncă pentru polițiștii implicați în misiuni de escortare.
Evidențiem că monitorii Promo-LEX au supus observării la începutul anului 2020 cele 28 de
autospeciale care transportă sau au transportat deținuții pe parcursul anului 2019,
autospeciale achiziționate atât în cadrul Programului de Suport Bugetar, cât și cele care au
intrat în posesia IGP până în anul 2017. În calitate de repere pentru observarea autospecialelor
au fost utilizate Normele minime de dotare și utilare a autospecialelor destinate transportării
persoanelor deținute aflate în custodia Poliției, aprobate prin Ordinul IGP nr. 527 din
28.12.2017. În urma observărilor efectuate, Promo-LEX a concluzionat că autospecialele care
au fost dotate și reutilate, în mare parte, corespund criteriilor minime conform Ordinului IGP
nr. 527/2017, fiind îmbunătățite substanțial condițiile de transportare a persoanelor reținute
și arestate.
În plus, monitorii Promo-LEX au desfășurat interviuri în februarie-martie 2021 atât cu
reprezentanții izolatoarelor de detenție provizorie modernizate în 2020, cât și cu conducerea
subdiviziunilor teritoriale. Constatările detaliate sunt reflectate în cadrul acțiunii A.2.1 85
(Matricea de politici) și nu vor fi descrise în cadrul acestei subacțiuni.
Luând în considerare că condițiile de transportare a persoanelor deținute au fost îmbunătățite și
au fost achiziționate mijloace de transport și echipament necesar, Asociația Promo-LEX
apreciază subacțiunea 2.1.3 ca fiind realizată.
2.1.4. Asigurarea respectării standardelor internaționale în domeniul drepturilor
omului în efectuarea reținerii şi a altor măsuri operative
Indicator de performanță: Numărul plângerilor referitoare la acțiunile de abuz din partea
polițiștilor în descreștere cu 20% până în 2020
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în 2020 în privința angajaților
Poliției au fost pornite nouă cauze penale pentru tortură, tratament inuman sau degradant, trei
cauze penale pentru abuz de putere sau abuz de serviciu, două cauze penale pentru exces de
putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu.
Graficul nr. 9. Numărul cauzelor penale pornite în privința angajaților Poliției,
potrivit rapoartelor de activitate ale Procuraturii Generale pentru anii
2017–2019 și Raportului privind implementarea SDP în 2020
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Astfel, potrivit graficului nr. 9, se atestă o diminuare a numărului cauzelor penale atât de
tortură, tratament inuman sau degradant pornite în anul 2020 în raport cu anii anteriori
(43,75%), cât și a celor de abuz de putere sau abuz de serviciu (-84,21%).
Totodată, conform Raportului Procuraturii Generale, în anul 2020 au fost trimise în judecată
22 de cauze penale privind fapte de tortură, tratament inuman sau degradant, vizând 27 de
învinuiți, dintre care 11 sunt polițiști. În plus, în 2020, în temeiul art. 1661 Cod penal (tortură,
tratament inuman și degradant), instanța de fond a pronunțat o sentință de condamnare în
privința unui polițist cu aplicarea pedepsei sub formă de amendă în valoare de 1150 u.c. 86
În total, conform Raportului Procuraturii Generale, în decursul anului 2020, procurorii care
exercită nemijlocit urmărirea penală au trimis în judecată 18 cauze penale (29 în 2019) în
privinţa polițiștilor87.
În plus, conform Notei anuale de activitate a MAI pentru anul 202088 și Raportului privind
activitatea Poliției pentru anul 202089, în privința a 99 de angajați ai Poliției au fost pornite 72
de cauze penale (față de 132 în anul 2019), dintre care 47 de cazuri cad sub incidența
articolelor din Codul penal al Republicii Moldova privind acte de corupție și conexe corupției.
Astfel, pe lângă cele 3 cauze pentru abuz de putere sau de serviciu și 2 cauze – pentru fals în
acte publice și exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu, au fost intentate 31 de
cauze penale pentru corupere pasivă și 9 – pentru trafic de influență.
Totodată, conform Raportului privind activitatea Poliției în anul 2020, pentru comportamentul
necorespunzător al poliţiştilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi relaţia cu cetăţenii au
fost aplicate sancţiuni disciplinare față de 177 de angajați ai Poliției, numărul angajaţilor
sancţionaţi disciplinar majorându-se cu 48,73% faţă de anul 2019. Astfel, au fost sancţionaţi
disciplinar cu avertisment 73 de angajați (43 în 2019), cu mustrare – 37 de angajaţi (35 în
2019), cu mustrare aspră – 25 de angajaţi (13 în 2019), cu concedierea – 30 (22 în 2019), au
fost sancţionaţi cu retrogradarea cu un grad special 10 angajați (3 în 2019) şi cu retrogradarea
în funcţie – 2 (3 în 2019).
Conform răspunsului IGP din 9 aprilie 2021, la solicitarea de informație adresată de PromoLEX privind numărul de plângeri de abuz din partea polițiștilor, pe parcursul anului 2020 au
fost înregistrate 57 de plângeri cu referire la acțiunile de abuz din partea polițiștilor, cu 40 de
plângeri mai mult decât în anul 2019. La fel, au fost înregistrate 10 plângeri referitoare la
acțiunile de abuz din partea polițiștilor în efectuarea reținerii și a altor măsuri operative, dintre
care în patru cazuri au fost emise decizii de atenționare a trei angajați și sancționare
contravențională a unui angajat.
O confirmare că rata alegațiilor de tortură sau de abuzuri din partea Poliției este relativ mică,
comparativ cu anii precedenți și numărul persoanelor reținute, se conține și în Raportul
Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica
Moldova în anul 2020. Astfel, în 2020, referitor la numărul de plângeri vizând aplicarea de
către angajații Poliţiei a actelor de depăşire a atribuţiilor de serviciu, în special alegaţii de
tortură, IGP a informat Oficiul Avocatului Poporului că până la 18 decembrie instituția (IGP) a
fost sesizată telefonic despre 11 cazuri de:
- cauzare a durerilor fizice în mijlocul de transport al poliției;
- aplicarea forței fizice și a torturii;
- aplicarea nejustificată a forței fizice;
- agresiune fizică la înlăturarea din mijlocul de transport;
Raport privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020, p. 49.
Raport privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020, p. 31.
88 Nota anuală de activitate a MAI pentru anul 2020, p. 18.
89 Raportul privind activitatea Poliției în anul 2020, p. 18-19.
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-

agresiune fizică fără temei;
aplicarea în exces a forței fizice și a cătușelor în stradă;
agresiune fizică la domiciliu cu aplicarea gazului lacrimogen;
agresare fizică la domiciliu;
agresiune fizică în stradă etc.90

În șapte sesizări împotriva polițiștilor nu s-au confirmat alegațiile de abuz, în două cazuri au
fost constatate abateri disciplinare, restul fiind în examinare.
În perioada vizitelor preventive și de monitorizare realizate de angajații OAP, nu au parvenit
plângeri referitoare la abuzuri sau tratamente inumane ori degradante din partea celor patru
persoane reținute. Totuși, din Registrele de evidență a recepționărilor și transmiterii
plângerilor, declarațiilor sau altor informații despre pretinse fapte de tortură,
tratament inuman sau degradant în unele inspectorate de poliție monitorizate, au fost
constatate 23 de plângeri îngrijorătoare, precum:
-

lovit cu picioarele de angajații poliției;
agresați fizic de angajații MAI;
conflict cu polițistul;
agresați de mascații BPDS „Fulger”;
exces la aplicarea uzului de forță și mijloace speciale din partea angajaților de poliție;
lovire de către sectorist;
bătut de colaborator al poliției.

Aceste plângeri au fost depuse la inspectoratele de poliție Anenii Noi (9 cazuri), Edineț (6
cazuri), Călărași (4 cazuri), Nisporeni (2 cazuri), Glodeni (un caz) și Râșcani (un caz). În
conformitate cu Legea cu privire la procuratură, doar instituția procuraturii poate exercita
urmărirea penală în cazurile de tortură, tratamente inumane sau degradante. Cazurile descrise
se aflau în examinarea acesteia.
În cadrul interviurilor desfășurate, monitorii Promo-LEX au întrebat dacă în cadrul IP au fost
înregistrate plângeri privind acțiunile de abuz ale polițiștilor, în special în efectuarea reținerii
și a altor măsuri operative. Cel puțin 24 (57%) de respondenți au confirmat înregistrarea unor
asemenea plângeri, iar 18 (42,8%) au infirmat. În total au fost depuse cel puțin 148 de
asemenea plângeri, în majoritatea dintre acestea, potrivit respondenților, nu s-au confirmat
abuzuri în acțiunile Poliției.
Tabelul nr. 7. Numărul plângerilor privind acțiunile de abuz ale polițiștilor, în special în
efectuarea reținerii și a altor măsuri operative, înregistrate în 2020 și rezultatele examinării
acestora, conform conducerii inspectoratelor de poliție
Inspectorat de
Poliție

Numărul
plângerilor

IP Anenii Noi

3

IP Bălți

29

IP Botanica
(Chișinău)
IP Cahul
IP Călărași

6
1
12

Rezultatele examinării plângerilor
A fost încetată examinarea plângerilor din motiv că cele
expuse în plângeri nu au fost demonstrate.
Materialele au fost expediate la procuratură pentru a fi
examinate. Nu sunt cunoscute rezultatele examinării.
După examinarea plângerilor, dosare penale nu au fost
înregistrate.
A fost prezentat cazul în instanța de judecată.
Nu s-a adeverit nicio plângere, toate fiind combătute de
probe video.

Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul
2020, p. 198-199.
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IP Cantemir

10

IP Căușeni

2

IP Ceadâr-Lunga

1

IP Centru (Chișinău)
IP Cimișlia
IP Ciocana
(Chișinău)
IP Dondușeni
IP Drochia
IP Fălești
IP Glodeni
IP Hâncești
IP Ialoveni
IP Leova
IP Nisporeni

nu cunoaște
exact numărul
1
4
15
7
10
3
nu cunoaște
exact numărul
nu cunoaște
exact numărul
16
2

IP Rezina

7

IP Șoldănești
IP Ștefan Vodă

1
3

IP Strășeni

10

IP Telenești

5

Total

Nu au fost pornite dosare penale sau contravenționale,
faptele invocate nu s-au adeverit. În unele cazuri ca
pedeapsă maximă a fost aplicat avertismentul.
Polițiștii au fost achitați, nu au fost intentate dosare
penale.
S-a identificat că persoana este vinovată și, respectiv, i s-a
propus transferul la un alt departament.
Nu a fost deschis niciun dosar.
Cazul a fost transmis la procuratură.
Polițiștii au fost achitați.
Nu s-au adeverit.
Nu s-au adeverit.
Materialele au fost expediate la procuratură. Au fost
aplicate sancțiuni contravenționale.
Nu s-au adeverit.
Plângerile, în ultimă instanță, nu au fost confirmate.
Nu s-au fost soldat cu sancțiuni. Toate au vizat corecta
aplicare a mijloacelor speciale.
Nu au fost pornite cauze contravenționale sau penale.
A fost inițiată o cauză penală vizând 3 angajați ai IP
Nisporeni. Deocamdată nu există o decizie finală.
Au fost emise decizii în care nu au fost identificate
ilegalități în acțiunile poliției.
A fost sancționat contravențional.
Nu s-au adeverit acțiunile relatate în plângeri și nu au fost
sancțiuni.
În toate cazurile, abuzurile nu s-au constatat și acțiunile
angajaților au fost legale.
Au fost transmise procuraturii, unde s-a stabilit că
acțiunile poliției au fost legale. Au fost emise ordonanțe de
neîncepere a urmăririi penale.

Cel puțin: 148

Evidențiem că în cazul unui inspectorat de poliție numărul plângerilor privind acțiunile de
abuz ale polițiștilor menționate în cadrul interviurilor cu monitorii Promo-LEX este mai mic (IP
Anenii Noi) decât numărul plângerilor despre pretinse fapte de tortură, tratament inuman sau
degradant constatate de angajații Oficiului Avocatului Poporului, sau în genere nu au fost
asemenea plângeri (IP Edineț), în timp ce Oficiul Avocatului Poporului a constatat existența
acestor plângeri.
În concluzie, Asociația Promo-LEX apreciază faptul reducerii numărului de cauze penale pornite
privind tortura, tratamentul inuman și degradant, dar și abuzul de putere sau abuzul de serviciu.
Totodată, Promo-LEX condamnă abuzurile polițiștilor față de persoanele reținute și reiterează
recomandarea adresată managementului instituțiilor implementatoare de asigurare a
reacționării prompte la toate alegațiile privind cazurile de tortură, tratamente inumane sau
degradante ori orice alte abuzuri comise de către angajați ai Poliției. Astfel, luând în considerare
reducerea atât a numărului plângerilor depuse, cât și a cauzelor penale inițiate referitoare la
acțiunile de abuz din partea polițiștilor, apreciem subacțiunea 2.1.4 drept realizată.
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2.2.
Revizuirea statutului ofițerilor de investigații şi ofițerilor de urmărire penală
2.2.1. Stabilirea rolului, locului şi atribuţiilor subdiviziunilor de urmărire penală din
cadrul Poliţiei în contextul reformei sectorului judiciar
Indicatori de performanță: Grup de lucru comun creat; concept elaborat şi recomandări
formulate
Termen de realizare: 2016–2017
Conform Raportului de progres privind implementarea SDP în anul 2020, în proiectul
Strategiei de reformare a justiției pentru anii 2020–2023, aprobat de executiv, este preconizată
efectuarea studiului privind dislocarea procuraturilor în scopul consolidării capacităţilor
instituţionale și utilizării eficiente a resurselor disponibile și analiza oportunității optimizării
subdiviziunilor ofițerilor de urmărire penală din cadrul inspectoratelor de poliție potrivit hărții
dislocării procuraturilor și instanțelor judecătorești.
Reamintim că, potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2016 a fost
instituit un grup de lucru interinstituţional, cu scopul de a elabora conceptul cu genericul
„Stabilirea rolului, locului şi atribuțiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul Poliției
în contextul reformei sectorului judiciar”. În cadrul unei ședințe, s-a constatat că acțiunea
propusă este derivată dintr-o activitate a Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii
2011–2016 și că realizarea ei este posibilă doar după o activitate desfășurată în acest sens la
nivel interministerial, în conformitate cu Strategia de reformă a sectorului justiției. În definitiv,
s-a ajuns la concluzia că activitatea grupului de lucru instituit era inoportună în acel moment.
Deși această activitate a fost tergiversată în perioada 2016–2019, în primul semestru al
anului 2020 a fost elaborat și promovat proiectul de lege prin care s-a propus acordarea
competențelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS) de efectuare a activității speciale de
investigație în conformitate cu Legea privind activitatea specială de investigații nr. 59/2012
și a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală pentru infracțiunile
prevăzute la art. 241, 2411, 242, 244, 2441, 250, 2501, 251, 252, 253, 3351 Cod penal. Conform
notei informative, în cadrul SFS urmează să fie instituite subdiviziuni specializate, unde va fi
efectuată urmărirea penală a infracțiunilor economice. Astfel, urmează a fi excluse din
competența agenților constatatori din cadrul MAI atribuțiile de constatare și examinare a
unor contravenții aferente activității de întreprinzător. Motivul invocat pentru excluderea
acestor atribuții este antrenarea agenților constatatori din cadrul MAI în activități mai puțin
specifice Poliției și care, de fapt, nu coincid cu competențele organelor de control de stat sau
ale altor agenți constatatori.
Luând în considerare lipsa unui studiu amplu privind organele de urmărire penală, locul,
rolul și atribuțiile acestora și lipsa unei viziuni unice și strategice privind organele de
urmărire penală și competențele delimitate ale acestora, Asociația Promo-LEX și-a exprimat
dezacordul cu proiectul de lege propus 91 și a transmis pe adresa comisiilor parlamentare
responsabile Opinia92 sa asupra proiectului de lege nr. 298 din 06.07.2020. Inter alia, PromoLEX a menționat că consideră iresponsabilă promovarea de către Guvern și Ministerul
Finanțelor, dar și nejustificată aprobarea de către comisiile parlamentare și plenul
Parlamentului în prima lectură a unui proiect de lege care afectează în mod strategic procesele
inițiate de cel puțin cinci ani. Astfel este pusă în pericol implementarea Strategiei de Dezvoltare
a Poliției în partea stabilirii rolului, locului și atribuțiilor subdiviziunilor de urmărire penală din
cadrul Poliției în contextul reformei sectorului judiciar.

Proiectul de lege nr. 298 din 06.07.2020 pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr. 1163/1997 și
Codul de procedură penală al Republicii Moldova).
92 Opinia Asociației Promo-LEX asupra proiectului de lege nr. 298 din 06.07.2020 pentru modificarea unor acte
normative (Codul fiscal nr. 1163/1997 și Codul de procedură penală al Republicii Moldova).
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Luând în considerare faptul că nici pe parcursul anului 2020 nu a fost elaborat un concept și nu
au fost formulate recomandări pentru stabilirea rolului, locului și atribuțiilor subdiviziunilor de
urmărire penală, Asociația Promo-LEX apreciază în continuare subacțiunea 2.2.1 drept
nerealizată.
2.2.3. Adaptarea cadrului legal privind activitatea specială de investigații la
standardele comunitare
Indicator de performanță: Proiect de lege elaborat şi înaintat spre aprobare
Termen de realizare: 2016–2018
Deși activitatea nu a fost realizată în termenul stabilit de Planul de acțiuni, în Raportul de
progres privind implementarea SDP în anul 2020, realizarea acestei acțiuni nu a fost
reflectată.
Reamintim că la 31.07.2017 un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, Codul de procedură
penală al Republicii Moldova, Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de
investigații), elaborat de un grup de lucru interministerial 93, a fost înaintat de Ministerul
Justiției pentru consultări publice, grupul interministerial încetându-și activitatea în august
2017.
În 2019 Ministerul Afacerilor Interne a adresat, în mod repetat, Ministerului Justiției o
solicitare de examinare a unor amendamente și de inițiere a procesului de adoptare a
acestora. Amendamentele propuse vizează modificări inclusiv la Codul de procedură penală și
la Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații94. La fel, potrivit autorităților
implementatoare, la 10 martie 2020 a fost expediată suplimentar o scrisoare pe adresa
Ministerului Justiției, pentru ca MAI să fie informat despre stadiul examinării acestora, dar nu
a fost recepționat niciun răspuns. Totodată, constatăm că nici pe parcursul anului 2020,
modificările propuse prin respectivul proiect de lege nu au fost aprobate.
Astfel, Promo-LEX constată tergiversarea promovării amendamentelor legale privind activitatea
specială de investigații de către Ministerul Justiției și apreciază această subacțiune în continuare
drept nerealizată.

Constatări pe baza Matricei de politici
A.2.1. Reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării persoanelor aflate în
custodia poliției
Indicator 202095: Condițiile de detenție și de transportare pentru persoanele aflate în custodia
Poliției îmbunătățite prin finalizarea implementării standardelor minime pentru (a) condițiile de
detenție din cadrul Poliției și (b) condițiile de transportare a persoanelor aflate în custodia
Poliției.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind activitatea specială de
investigație). Vezi: https://bit.ly/2YFxSZu
94 Amendamentele propuse urmăresc anticiparea eventualelor impedimente pentru urmărirea și tragerea la
răspundere penală a făptuitorilor; concentrarea eforturilor organelor de urmărire penală în vederea investigării
infracțiunilor cu grad de pericol social sporit; evitarea neconstituționalității unor norme; asigurarea protecției
drepturilor și libertăților fundamentale prin instituirea unor garanții suplimentare; înlăturarea unor lacune
existente în legislație, precum și alte obiective cu scopul armonizării legislației.
95 Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
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Raportul de progres privind implementarea Planului de acțiuni pentru reducerea relelor
tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției a fost publicat
pe pagina web a Poliției96.
Graficul nr. 10. Gradul de realizare a Planului de acțiuni privind reducerea relelor tratamente,
abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției, conform opiniei Promo-LEX

Potrivit Raportului, principalele realizări ale anului 2020 în legătură cu obiectivul 2.1 ar fi
următoarele:
- Revizuirea și ajustarea la standardele internaționale în domeniu a cinci proceduri
standard de operare: privind plasarea persoanei reținute în izolatorul de detenție
preventivă; privind escortarea și transportarea persoanei private de libertate; pentru
reținere; privind mecanismul de asigurare a asistenței medicale persoanelor reținute și
aflate în detenție provizorie; privind asigurarea dreptului la interpret sau traducător în
timpul reținerii, pazei, escortării și transportării persoanelor reținute/deținute.
- Elaborarea şi editarea cu suportul Fundației Soros-Moldova a manualului de proceduri
standard de operare în domeniul executării reţinerii, deținerii şi escortării persoanelor
deţinute, care a fost transmis la fiecare unitate specializată şi teritorială a Poliţiei.
- Construcția IDP al IP Bălți.
- Efectuarea de către angajații IGP a 16 controale cu acordarea suportului serviciilor
detenţie şi escortă din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei, efectuarea vizitelor
de monitorizare a IDP de către Avocatul Poporului la IDP al Direcției de poliție a mun.
Chișinău și IDP ale inspectoratelor de poliţie Ungheni, Edineţ, Râşcani, Florești, Cimişlia,
Cahul, Făleşti, Leova, Cantemir, Glodeni, Soroca, Nisporeni, în perioada 07.0804.11.2020. De asemenea, au fost efectuate patru vizite de monitorizare de către
angajaţii Secției detenţie şi escortă a Direcţiei interacțiune justiţie în comun cu
reprezentanţii Institutului pentru Drepturile Omului în Moldova la IDP ale IP Râşcani,
Edineţ, Bălţi şi Sângerei.
- Organizarea și desfășurarea instruirilor polițiștilor angajați în escortarea și detenția în
cadrul inspectoratelor de poliție și al izolatoarelor de detenție provizorie prin prisma
respectării drepturilor omului și egalității de gen. Astfel, în cadrul Academiei „Ștefan cel
Mare”, la capitolul vizat au fost organizate patru instruiri, cu implicarea a 83 de angajați
Raportul de progres privind implementarea pe parcursul sem. II 2020 a Planului de acțiuni privind reducerea
relelelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017–2020.
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(femei – 23, bărbați – 60), ofițeri de investigații și urmărire penală din cadrul
subdiviziunilor Poliției. De asemenea, cu suportul Fundației Soros-Moldova, au fost
desfășurate instruiri pentru angajații Poliției în domeniul nediscriminării și standardelor
stabilite în Protocolul de la Istanbul, inclusiv în domeniul prevenirii violenţei între
deţinuţi (trei sesiuni de instruiri cu participarea a 24 de angajați).
- Realizarea a 45 de lecții practice privind modul și condițiile de aplicare a forței și a
mijloacelor speciale din dotarea Poliției în privința persoanelor reținute, cu instruirea a
386 de persoane.
Totodată, potrivit Raportului pentru implementarea SDP în 2020, au fost modernizate 5 IDP
din cadrul inspectoratelor de poliție Bălți, Comrat, Anenii Noi, Soroca și Criuleni. În tabelul nr. 8
sunt prezentate datele obținute în cadrul interviurilor desfășurate cu reprezentanții
secțiilor/serviciilor detenție și escortă privind izolatoarele de detenție provizorie modernizate
în anul 2020 și regionalizate, capacitatea lor de cazare, structura personalului din cadrul
Serviciului detenție și escortă corespunzător.
Tabelul nr. 8. Izolatoarele de detenție provizorie modernizate

IDP din
cadrul IP
IP
Soroca
IP
Criuleni
IP Bălți
IP
Comrat
IP
Anenii
Noi

Numărul
Numărul
Data începerii
funcțiilor din
Persoane
Funcții maxim de
Data dării
deținerii
IP din cadrul cadrul SDE97,
angajate în
vacante
locuri
în
persoanelor în cărora sunt
conform
cadrul SDE
în cadrul
pentru
exploatare
IDP
aduși
statelor de Femei
SDE
persoane
Bărbați
a IDP
deținuții
personal
deținute
IP Soroca,
26.02.2021 26.02.2021
12
1
9
2
14
IP Florești
Nu au început
Nu a fost dat
deținerea
12
0
7
5
15
în exploatare
persoanelor
IP Bălți, IP
26.02.2021 26.02.2021
20
1
19
0
19
Fălești
IP Comrat,
Nu au început
IP Ceadâr26.02.2021
deținerea
20
2
9
9
14
Lunga, IP
persoanelor98
Vulcănești
Urmează să
Nu au început fie aduși din
26.02.2021
deținerea
cadrul IP
18
1
12
5
16
persoanelor 99 Anenii Noi
și IP Bender

Operaționalizarea izolatoarelor de detenție provizorie și structura Secției/Serviciului
detenție și escortă
Izolatoarele de detenție provizorie modernizate în 2020 nu au fost date în exploatare și,
respectiv, nu au funcționat în 2020. Mai mult, IDP Criuleni nu a fost dat în exploatare nici la
începutul lui 2021, odată cu celelalte IDP modernizate. În același timp, două IDP (Soroca, Bălți)
au început să asigure detenția persoanelor la sfârșitul lunii februarie 2021, alte două IDP
(Comrat, Anenii Noi) au început să asigure detenția persoanelor în luna martie 2021.
Izolatoarele funcționează în regim regionalizat, în cadrul acestora fiind/urmează a fi aduse
persoane deținute din 2-3 unități administrativ-teritoriale. Totuși, luând în considerare IDP
Serviciul detenție și escortă.
Potrivit IGP, în cadrul IDP Comrat au fost plasate persoane reținute din 19.03.2021.
99 Motivul neînceperii deținerii persoanelor în cadrul IDP Anenii Noi, conform respondentului, ar fi că nu tot
personalul este instruit. Potrivit IGP, în cadrul IDP Anenii Noi au fost plasate persoane reținute din 11.03.2021.
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renovate și redeschise în 2019, dar și analizând datele din tabelul nr. 8, nu este clar unde erau
aduși pe parcursul anului 2020 deținuții din inspectoratele de poliție Bălți, Fălești, Soroca,
Florești, Comrat, Ceadâr-Lunga.
La fel ca în privința IDP renovate în 2019, Promo-LEX constată și în privința IDP modernizate
în 2020 un raport extrem de diferit dintre numărul maxim de persoane care pot fi deținute în
izolator și numărul funcțiilor din cadrul Secției/Serviciului detenție și escortă, conform statelor
de personal. Astfel, dacă în cazul IDP Soroca 12 angajați din cadrul Serviciului de detenție și
escortă (SDE) trebuie să asigure detenția și escorta a 14 persoane deținute, atunci în cazul IDP
Comrat, 20 de angajați ai SDE trebuie să asigure detenția și escorta a acelorași 14 persoane
deținute. Astfel, Promo-LEX reiterează recomandarea de examinare a oportunității de revizuire
periodică a numărului persoanelor din cadrul serviciilor de detenție și escortă, în vederea
uniformizării și ajustării, în caz de necesitate, a acestor servicii.
Infrastructura izolatoarelor de detenție provizorie
Pentru a putea constata asupra îmbunătățirii condițiilor de detenție în cadrul IDP, monitorii
Promo-LEX au vizitat cele cinci izolatoare modernizate în 2020, având în calitate de repere
Normele minime obligatorii pentru spațiile de detenție din cadrul Poliției, aprobate prin
Ordinul IGP nr. 527 din 28.12.2017.
Luând în considerare constatările monitorilor Promo-LEX asupra corespunderii izolatoarelor
de detenție provizorie Normelor minime obligatorii pentru spațiile de detenție din cadrul
Poliției, aprobate prin Ordinul IGP nr. 527 din 28.12.2017 (Anexa nr. 5), concluzionăm că patru
izolatoare de detenție provizorie (Bălți, Comrat, Anenii Noi, Soroca) corespund, în mare parte,
condițiilor minime de detenție. În consecință, izolatoarele corespund și Normelor minime
obligatorii pentru spațiile de detenție. Totodată, în cazul IDP Criuleni există mai multe
neconformități (lipsa punctului de primire și realizare a percheziției corporale, a spațiilor
pentru asigurarea întrevederii între apărător și bănuit în condiții confidențiale, a blocului
alimentar, lipsa tuturor condițiilor necesare în spațiile pentru examinare medicală etc.). Din
această cauză nu ne putem pronunța asupra corespunderii acestuia condițiilor minime de
detenție.
Potrivit IGP, la Izolatorul de detenție preventivă al IP Criuleni a fost constatată necesitatea
executării lucrărilor suplimentare pentru a corespunde cerințelor de detenție a persoanelor în
custodie. În acest sens, a fost dispusă elaborarea caietului de sarcini pentru lucrările ce se
impun și remedierea lacunelor.
Totodată, pe lângă observarea infrastructurii IDP, anumite aspecte au fost elucidate prin
intermediul interviurilor cu reprezentanții Serviciului detenție și escortă, ale căror rezultate
sunt prezentate mai jos.
Serviciile de curățenie
Potrivit respondenților, în izolatoare nu există servicii de întreținere a curățeniei. Totodată,
IDP Soroca a depus o solicitare la IGP pentru formarea unei noi funcții în acest sens, iar IDP
Comrat și IDP Bălți sunt în proces de recrutare a persoanei care va întreține curățenia, între
timp curățenia fiind asigurată de angajații izolatorului. Ca și anul precedent, constatăm că nu
există o decizie uniformă privind modul de asigurare a serviciilor de întreținere a curățeniei în
cadrul izolatoarelor.
Efectuarea controlului corporal al femeilor
Potrivit răspunsurilor persoanelor intervievate, în cadrul a patru izolatoare (Soroca, Bălți,
Comrat, Anenii Noi) sunt angajate femei, care în caz de necesitate ar putea efectua controlul
corporal al deținutelor. În același timp, în cadrul IDP Criuleni nu sunt angajate femei în
Serviciul detenție și escortă, iar, conform răspunsului intervievatului, controlul corporal al
deținutelor ar urma să fie efectuat de angajatele Inspectoratului de Poliție.
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Asigurarea alimentației deținuților în timpul detenției și escortării
Potrivit respondenților, în timpul detenției, deținuții din IDP Bălți și IDP Soroca sunt asigurați
cu alimentație de trei ori pe zi, fiind încheiate contracte de prestări servicii cu agenții
economici. În cazul IDP Comrat și IDP Anenii Noi urmează a fi identificați agenții economici, iar
IDP Criuleni este nefuncțional.
Totodată, deși doi respondenți au afirmat că în timpul escortării deținuții sunt asigurați cu
hrană și cu apă, în cadrul detaliilor oferite, monitorii Promo-LEX au constatat că hrana pentru
deținuți în timpul escortării nu este asigurată. Astfel, potrivit respondenților:
„deținuților le este asigurată alimentația în izolator înaintea escortării sau după
aceasta”;
- „alimentația este asigurată de către rudele sau apropiații deținutului”;
- „distanța dintre izolator și locul unde urmează a fi escortat este mică”.
-

În același timp, cel puțin în cadrul unui IDP deținuții sunt asigurați cu apă potabilă în timpul
escortării.
Instruirea angajaților Serviciului detenție și escortă
Potrivit respondenților, în cadrul a două IDP (Soroca și Bălți) au fost instruiți în domeniul
privind custodia Poliției toți angajații, iar în cadrul unui IDP doi subofițeri erau la instruire la
data interviului. La polul opus, niciun angajat al IDP Criuleni și IDP Comrat nu a beneficiat de
instruire privind custodia Poliției.
Astfel, este recomandabilă planificarea desfășurării instruirilor angajaților înaintea începerii
deținerii persoanelor în IDP care urmează a fi redeschise. Totodată, menționăm că
sustenabilitatea activităților desfășurate, inclusiv a instruirilor în procesul de reformă, trebuie
să fie asigurată.
Autospecialele deținute de IDP
Toate cele șapte autospeciale deținute de către IDP modernizate sunt și reutilate, și dotate.
Toate cheltuielile legate de întreținerea autospecialelor pentru escortarea persoanelor sunt
suportate de inspectoratele de poliție corespunzătoare.
Tabelul nr. 9. Date statistice privind autospecialele deținute de IDP
IDP din cadrul:

IP Soroca
IP Criuleni
IP Bălți
IP Comrat
IP Anenii Noi
Total:

Numărul maxim
de locuri pentru
persoane
deținute
14
15
19
14
16
-

Autospeciale
deținute de IP

Autospeciale
reutilate și
dotate

1
1
2
2
1
7

1
1
2
2
1
7

Autospeciale
suplimentare
necesare, în
viziunea SDE
2
1100
0
0
1
4

Potrivit persoanelor intervievate, în cadrul a trei IDP (Soroca, Criuleni, Anenii Noi)
autospecialele care sunt în dotare nu sunt suficiente pentru desfășurarea activităților de
escortare corespunzătoare. În cadrul a două IDP (Criuleni, Anenii Noi) ar mai fi necesară câte o
autospecială, iar în cadrul IDP Soroca ar mai fi necesare două autospeciale pentru persoane cu
nevoi speciale.

100

Ar fi extrem de importantă deținerea unui autovehicul mai mic pentru transportarea unui număr mic de deținuți.
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Condițiile de transportare a persoanelor aflate în custodia Poliției
Amintim că în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției, Promo-LEX a
concluzionat, în urma observării a 28 de autospeciale, că deși acestea au fost dotate și reutilate
și în mare parte corespund criteriilor minime de dotare și utilare, doar o autospecială,
gestionată de IP Râșcani, corespundea tuturor criteriilor evaluate de monitori.
Totodată, în cadrul interviurilor desfășurate în perioada februarie – martie 2021 cu
conducerea subdiviziunilor teritoriale sau cu persoanele desemnate de acestea, monitorii
Promo-LEX au întrebat despre numărul mijloacelor de transport pentru transportarea
deținuților, de care dispun. Situația este prezentată în tabelul de mai jos, fiind incluse doar
subdiviziunile care au mijloace de transport, cu excepția DP Chișinău.
Tabelul nr. 10. Numărul mijloacelor de transport pentru
transportarea persoanelor reținute, arestate
Inspectorat de Poliție

Numărul mijloacelor de
transport deținute de IP pentru
transportarea persoanelor
reținute/arestate

Numărul de
autovehicule
reutilate și
dotate
corespunzător

1
2
1

0
2
0

3
2
2
2
1
1

3
1
2
2
1
1

1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
34

0
2
1

Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
Inspectoratul de Poliție Bălți
Inspectoratul de Poliție Bender
Inspectoratul de Poliție Cahul
Inspectoratul de Poliție Călărași
Inspectoratul de Poliție Cimișlia
Inspectoratul de Poliție Comrat
Inspectoratul de Poliție Criuleni
Inspectoratul de Poliție Dondușeni
Inspectoratul de Poliție Dubăsari
Inspectoratul de Poliție Edineț
Inspectoratul de Poliție Fălești
Inspectoratul de Poliție Florești
Inspectoratul de Poliție Hâncești
Inspectoratul de Poliție Orhei
Inspectoratul de Poliție Râșcani
Inspectoratul de Poliție Sângerei
Inspectoratul de Poliție Soroca
Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă
Inspectoratul de Poliție Strășeni
Inspectoratul de Poliție Ungheni
Inspectoratul de Poliție Vulcănești
Total:

2
2
2
2
1
0
1
2
0
27

Din datele din tabel se observă că subdiviziunile teritoriale dispun de 34 de autovehicule
pentru transportarea persoanelor reținute/arestate, dintre care 27 (79%) sunt reutilate și
dotate corespunzător. Menționăm că în cadrul interviurilor desfășurate cu serviciile de
detenție și escortă atât în 2020, cât și în 2021, majoritatea respondenților au evidențiat
necesitatea unor mijloace mai mici de transport pentru escortarea deținuților.
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În acest sens, se pare că există cazuri în care persoanele deținute/reținute sunt transportate cu
alte mijloace de transport decât cele prevăzute. Menționăm, drept exemplu, cazul accidentului
rutier din februarie 2021, când o deținută era transportată cu un automobil-laborator
criminalistic101. Totodată, și în cadrul interviurilor cu conducerea inspectoratelor de poliție, un
respondent a declarat că există cazuri în care după reținerea unei persoane, nu se așteaptă
autospeciala de la IDP din regiune, ci se escortează cu o mașină a IP. Astfel, deși situațiile
descrise ar putea fi cazuri izolate, considerăm necesar să atragem atenția asupra faptului că
transportarea persoanelor deținute/reținute cu alte mijloace de transport decât cele special
reutilate și dotate nu trebuie să devină o practică comună, lucru care se impune atât pentru
siguranța persoanelor deținute, cât și a angajaților Poliției. Altfel, nu este clar care a fost
necesitatea aprobării unor norme speciale de dotare și reutilare a mijloacelor de transport
destinate escortării persoanelor deținute și ulterioara implementare a acestor norme.
Promo-LEX apreciază eforturile instituțiilor implementatoare pentru îmbunătățirea condițiilor
de detenție și de transportare a persoanelor aflate în custodia Poliției, inclusiv continuarea
modernizării izolatoarelor de detenție provizorie într-un an pandemic.

Știrea privind accidentul rutier cu implicarea unei mașini de autolaborator criminalistic, în timpul escortării unei
deținute.
101
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OBIECTIVUL 3: Consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei
organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței,
inclusiv a infracțiunilor din motive de gen, drogurilor și contrabandei cu
armament, falsificarea și spălarea banilor
Obiectivul 3 vine să asigure capacități sporite ale Poliției în combaterea criminalității și
asigurarea securității publice. Conține două acțiuni și 12 subacțiuni. Referitor la gradul de
realizare a activităților preconizate, Promo-LEX a identificat că din 12 subacțiuni, realizate pot fi
considerate doar patru (33%), o subacțiune (8%) este nerealizată, patru (33%) – parțial
realizate, iar în cazul altor trei subacțiuni (25%) Asociația nu s-a putut pronunța pe motiv că
acestea sunt formulate general sau indicatorii nu sunt măsurabili.
Doar două subacțiuni au expirat în anul 2020, dintre care una a fost apreciată ca fiind parțial
realizată, iar cealaltă ca fiind realizată. Subacțiunea calificată ca fiind nerealizată în rapoartele
precedente nu și-a schimbat calificativul.
Cu referire la Matricea de politici, evidențiem că în urma acțiunilor întreprinse în 2020, a fost
achiziționată tehnică de calcul și mijloace periferice pentru secțiile de urmărire penală și de
investigații infracțiuni și au fost desfășurate vizite de studiu și instruiri.

Constatări pe baza Strategiei de Dezvoltare a Poliției
3.1.

Dezvoltarea capacităților structurilor responsabile de combaterea criminalității
organizate şi transfrontaliere
3.1.3. Consolidarea capacităților subdiviziunilor tehnico-criminalistice şi de
investigații la nivel regional
Indicatori de performanță: Condiții de activitate create în conformitate cu standardele UE;
capacități consolidate
Termen de realizare: 2018–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, la 28 mai 2020 a avut loc
evenimentul oficial de donare a unor echipamente și programe soft Centrului tehnicocriminalistic şi expertize judiciare din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova. Donația
include echipament de traducere și unul de stocare a informațiilor. Donația include și un server
cu capacități de procesare și stocare a informației timp de 25 de ani. Centrul tehnicocriminalistic și expertize judiciare a fost echipat cu 16 truse criminalistice pentru ridicarea
urmelor de încălțăminte cu electricitate statică, iar subdiviziunile Poliției au fost asigurate
tehnico-material cu 202 stații de lucru (calculatoare) oferite angajaților secțiilor investigații
infracțiuni, 190 de stații de lucru și 50 de imprimante oferite angajaților secțiilor urmărire
penală, 99 de stații de lucru oferite sectoarelor de poliție, 53 de stații de lucru și 20 de bucăți
HDD.
Totodată, în 2020 au fost organizate mai multe activități de instruire/schimb de experiență:
- participarea unui angajat la Reuniunea finală în cadrul Proiectului 57 cu genericul
„Consolidarea capacităților în domeniul criminalisticii, investigarea accidentelor CBRN în
regiunea Centrelor de Excelență din Europa de Est și Sud-Est”, organizată în Belgia;
- cursul de instruire „Securitatea surselor radioactive”, organizat de Agenţia Naţională de
Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice;
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-

cursul de instruire „Armele de distrugere în masă şi conştientizarea neproliferării
acestora”, organizat de Biroul pentru cooperare în domeniul apărării al Ambasadei SUA
la Chişinău.

În 2020 Direcția Dezvoltare Profesională a Academiei ,,Ștefan сel Маrе" а MAI a organizat trei
cursuri în domenii:
- ,,Urmărirea penală”, la care au participat 18 ofițeri de urmărire penală/investigații/sector și
criminaliști din cadrul subdiviziunilor Poliției, fiind instruiți în domeniul ,,Etapelor de lucru cu
urmele infracţiunii la faţa locului”;
- ,,Investigații infracțiuni”, 24 de angajați: ofițeri de urmărire penală/sector, serviciul
patrulare/gardă, chinologi și criminaliști din cadrul subdiviziunilor Poliției, fiind instruiți în
domeniul cercetării;
cursuri de perfecționare „Activitatea de urmărire penală”, cu abordarea aspectelor ce țin
de tactica efectuării cercetării la fața locului, în cadrul căreia au fost abordate regulile de
ridicare, ambalare și păstrare a probelor biologice, fiind instruiți 25 de ofițeri de urmărire
penală din cadrul subdiviziunilor teritoriale.
Amintim că în perioada 2018–2019 au fost achiziționate și donate mai multe echipamente,
truse criminalistice, mijloace de transport necesare pentru cercetarea locului infracțiunii,
depistarea și ridicarea urmelor, automobile cu echipament de investigații ale locului
infracțiunii, laboratoare mobile și au fost desfășurate instruiri pentru utilizarea
echipamentului recepționat.
În cadrul interviurilor desfășurate cu conducerea inspectoratelor de poliție sau cu șefii
subdiviziunilor de investigații102, fiind întrebați cum apreciază activitatea subdiviziunilor de
investigații, 27 de respondenți au apreciat activitatea ca bună, 13 au răspuns că activitatea
acestora este medie, iar 2 au menționat că activitatea subdiviziunii lasă de dorit.
Graficul nr. 11 privind activitatea subdiviziunilor de investigații, potrivit opiniei conducerii IP

Totodată, la întrebarea dacă condițiile de activitate în subdiviziunile de investigații sunt
asigurate, 29 (69%) din intervievați au răspuns afirmativ, iar 13 (31%) – negativ.
Respondenții care au declarat că condițiile de activitate nu sunt asigurate au menționat că:

Monitorii Promo-LEX au informat în prealabil conducerea inspectoratelor de poliție despre tipologia întrebărilor
care urmează a fi adresate, iar șefii inspectoratelor de poliție au decis subsecvent dacă răspund ei sau persoane din
cadrul subdiviziunilor de investigații. Astfel, la întrebările privind activitatea de investigații au răspuns 6 șefi ai
subdiviziunilor de investigații și 36 de șefi ai IP.
102
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- subdiviziunile de investigații nu dispun de tehnică și/sau echipament special (11), inclusiv
calculatoare;
- nu dispun de birouri sau acestea necesită reparație (5);
- nu dispun de mobilier în birou (1); salariul este foarte mic, iar volumul de muncă foarte mare
(1); nu există o cameră de odihnă și alimentare (1).
Amintim că Asociația Promo-LEX a recomandat în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a
reformei Poliției, în contextul fluctuației de personal, continuarea desfășurării instruirilor
periodice privind utilizarea echipamentului achiziționat. Astfel, fiind întrebați dacă au fost
desfășurate instruiri în 2020 privind utilizarea echipamentului acordat (autolaboratorul
criminalistic, trusele criminalistice, echipament și tehnică specială), din 42 de persoane, 23
(54%) de intervievați au declarat că au beneficiat de instruiri, 18 (42,85%) au menționat că nu
au fost instruiți în 2020, iar o persoană a refuzat să răspundă la întrebare.
La întrebarea dacă modificările (de reorganizare) care au avut loc în cadrul INI au influențat
cumva activitatea de investigații în cadrul subdiviziunii de investigații, 19 persoane au răspuns
afirmativ, iar 23 au răspuns negativ. Totodată, dintre cei care au comunicat că modificările din
cadrul INI au avut impact asupra activității de investigații din subdiviziuni, 5 au apreciat
negativ consecințele schimbării (au rămas funcții vacante în cadrul IP după transferul celor mai
buni angajați de la IP la INI,), iar 12 le-au apreciat pozitiv. În același timp, un respondent a
remarcat că, cu excepția reducerii Serviciului fraude economice, nu este perceptibilă
reformarea INI.
Tabelul nr. 11
Efecte pozitive ale modificărilor
(de reorganizare) din cadrul INI

Efecte negative ale modificărilor
(de reorganizare) din cadrul INI

- Au fost stabilite clar și delimitate
responsabilitățile.
- Fiecare angajat gestionează un anumit
domeniu de activitate, aceștia fiind foarte
bine pregătiți.
- Există o colaborare eficientă și permanentă
între IP și INI (3).
- S-a mărit numărul de personal profesionist,
au apărut mai multe posibilități și resurse
umane.
- Modificările au generat rezultate mai bune.
- Au fost implicați colegii de la INI de mai
multe ori în vederea investigării unor
infracțiuni.
- Fiind la o distanță foarte mică de Chișinău,
colegii de la INI acționează prompt.
- INI se implică îndeosebi în investigarea
infracțiunilor grave, deosebit de grave și
excepțional de grave, iar dotarea INI este
net superioară.

- Transferarea celor mai buni angajați din
cadrul IP la INI, astfel în cadrul IP rămânând mai
multe funcții vacante, ce urmează a fi acoperite
cu angajați noi, care vor necesita instruire.
- Lipsește
delimitarea
competențelor,
Inspectoratului
Național
de
Investigații
rămânându-i doar cazurile de rezonanță.
- Funcțiile se suprapun și sunt prea mulți șefi
care gestionează activitatea angajaților.
- Optimizarea totală a Serviciului fraude
economice din cadrul Secției investigații
infracțiuni. În caz de urgență (în special pe timp
de noapte), angajatul INI refuză să vină la fața
locului ori sosește prea târziu, ceea ce generează
probleme, având în vedere că persoana care a
comis infracțiuni nu poate fi reținută mai mult
de 3 ore.
- Angajații INI nu fac investigații „serioase”, ci
sunt doar controlori care vin la fața locului cu
solicitare de informații, fără a contribui la
investigarea infracțiunii.

În rapoartele precedente de monitorizare civică a reformei Poliției, Promo-LEX a menționat că
regionalizarea structurilor din subordinea IGP trebuia să aibă loc în termene proxime, or,
implementarea eficientă a acestei subacțiuni era incertă. Astfel, constatăm că au avut loc
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modificări de reorganizare a subdiviziunilor specializate ale IGP, însă fără a fi efectuată
regionalizarea și fără un efect clar (pozitiv) asupra capacităților subdiviziunilor de investigații la
nivel regional. Totuși, ținând cont de faptul că în anii precedenți au fost depuse mari eforturi
pentru crearea condițiilor de activitate în conformitate cu standardele UE în subdiviziunile
tehnico-criminalistice şi de investigații, apreciem subacțiunea 3.1.3 ca fiind parțial realizată.
3.1.8. Îmbunătățirea calității formării profesionale a ofițerilor de investigații prin
identificarea unui grup de formatori din cadrul subdiviziunilor subordonate şi
asigurarea instruirii acestora conform standardelor internaționale
Indicatori de performanță: Formatori identificați şi instruiți
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit rapoartelor pentru implementarea SDP, în anul 2016 au fost identificați 15 angajați în
calitate de formatori. În perioada 11.04. – 15.04.2016 a fost efectuată testarea formatorilor.
Astfel, pe parcursul anului 2020 formatorii Poliției au organizat și desfășurat două cursuri de
instruire a ofițerilor de investigații, în cadrul cărora au fost pregătiți 39 de angajați în domeniul
activității speciale de investigații.
Tabelul nr. 12. Date statistice privind instruirea ofițerilor de investigații
Anul
2017
2018
2019
2020

Cursuri
desfășurate
15
7
6
2
Total:

Ofițeri de
investigații instruiți
199
113
117
39
468

În cadrul interviurilor desfășurate cu conducerea inspectoratelor de poliție sau cu șefii
subdiviziunilor de investigații103, la întrebarea referitoare la aprecierea calității formării
profesionale a ofițerilor de investigații în perioada 2017–2020, 17 intervievați au menționat
despre calitatea instruirii că este la fel ca înainte, 20 au apreciat-o ca mai bună, iar 4 au răspuns
că este mai rea.
Graficul nr. 12

Monitorii Promo-LEX au informat în prealabil conducerea inspectoratelor de poliție despre tipologia întrebărilor
care urmează a fi adresate, iar șefii inspectoratelor de poliție au decis subsecvent dacă răspund ei sau persoane din
cadrul subdiviziunilor de investigații. Astfel, la întrebările privind activitatea de investigații au răspuns 6 șefi ai
subdiviziunilor de investigații și 36 de șefi ai IP.
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Totodată, la solicitarea de informații adresată IGP, instituția a comunicat că nivelul de pregătire
a ofițerilor de investigații instruiți de către formatorii formați în cadrul Programului Matricei
de politici pentru implementarea Suportului Bugetar privind reforma Poliției a crescut. Astfel,
aceștia au fost apreciați în cadrul evaluărilor anuale la compartimentul „Pregătirea de
specialitate” cu o notă medie mai mare cu 0,39 puncte (8,05) în comparație cu cei care nu
au beneficiat de instruirile în cauză (7,66). La fel, IGP a menționat că instruirile au fost
reorganizate în format online, dat fiind faptul că anul 2020 a fost unul pandemic începând cu
luna martie. Astfel, au fost impuse mai multe restricții, ce au dus la reformarea procesului de
formare profesională continuă nu doar în cadrul Poliției, dar și în cadrul altor entități.
Luând în considerare cele menționate supra, Asociația Promo-LEX apreciază continuitatea
desfășurării cursurilor de instruire a ofițerilor de investigații, inclusiv într-un an pandemic, și
apreciază subacțiunea 3.1.8 ca fiind realizată.
3.2.

Extinderea competențelor Poliţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării
banilor proveniți din activități de criminalitate organizată
3.2.1 Elaborarea şi aprobarea proiectelor pentru amendarea cadrului legislativ și
normativ în vederea reglementării competențelor Poliţiei în prevenirea și
combaterea fenomenului spălării banilor
Indicator de performanță: Cadrul legislativ-normativ armonizat
Termen de realizare: Semestrul II, 2016
La 22.12.2017 a fost aprobată o nouă Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării
banilor și a finanțării terorismului, în vigoare din 23.02.2018. Proiectul elaborat de IGP privind
acordarea competențelor Poliției în prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor
pentru crimele aflate în competența MAI, fără imixtiunea în împuternicirile și competențele
Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor din cadrul Centrului Național
Anticorupție (CNA), a fost avizat negativ de CNA, astfel nefiind aprobate modificările la cadrul
legislativ și normativ.
În anul 2019, INI al IGP a inițiat, din nou104, procedura de modificare a prevederilor art. 269
Cod de procedură penală, cu privire la excluderea art. 243 (Spălarea banilor) Cod penal din
competența exclusivă a Centrului Național Anticorupție, care însă, de asemenea, nu a avut
finalitate.
La fel, în anul 2020 Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi pentru promovarea
proiectului de lege respectiv. La 15 iunie 2020 MAI a depus la Cancelaria de Stat o cerere
privind înregistrarea proiectului pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii
Moldova nr. 122/2003. Prin acest proiect de lege se propunea completarea art. 269 2 din Codul
de procedură penală, conform căruia pentru infracțiunile prevăzute de art. 243 (Spălarea
banilor) și 279 (Finanțarea terorismului) din Codul penal, urmărirea penală se efectuează de
organul de urmărire penală în a cărui competență se află infracțiunea în legătură cu care a fost
pornită urmărirea penală. Totuși, la 17 iunie 2020, Cancelaria de Stat a restituit proiectul
înaintat, în vederea preluării acestuia de către Ministerul Justiției.
Totodată, în 2020 a fost aprobată noua structură organizațională a Inspectoratului Național de
Investigații, în componența căreia a fost păstrată structura de investigații ale infracțiunilor de
spălare a banilor și finanțare a terorismului (Direcția de investigații infracțiuni de spălare a
banilor și finanțarea terorismului), cu un efectiv-limită de 16 funcții.

În 2018, INI al IGP a expediat spre examinare și avizare proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură
penală, și anume art. 269, alin. (1) Cod de procedură penală, însă, la inițiativa Direcției juridice a IGP, proiectul a fost
retras.
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Pornind de la cele evidențiate, Promo-LEX constată în continuare lipsa unei viziuni comune a
autorităților privind competențele Poliţiei în prevenirea și combaterea fenomenului spălării
banilor și/sau tergiversarea nejustificată a promovării proiectului de lege respectiv.
Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX constată în continuare că
subacțiunea privind modificarea cadrului legislativ și normativ nu a fost realizată.

Constatări pe baza Matricei de politici
A.3.1. Dezvoltarea capacităților în lupta împotriva criminalității organizate și a celei
transfrontaliere, inclusiv prin creșterea capacităților de cercetare la fața locului
Indicator 2020105: Capacități privind cercetarea la fața locului îmbunătățite
Raportul de progres privind realizarea Planului de acțiuni cu privire la consolidarea
capacităților Poliției de a lupta împotriva criminalității organizate și a celei transfrontaliere,
pentru anii 2017–2020, a fost publicat pe pagina web a Poliției106.
Potrivit raportului respectiv, în anul 2020 au fost realizate următoarele:
- au fost aprobate procedura operațională standard privind colectarea și prelevarea
probelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) de la locul crimei și procedura
operațională standard privind reținerea, escortarea, transportarea și plasarea persoanei
reținute în Izolatorul de detenție preventivă al Poliției;
- au fost depuse cereri de conectare la serviciul guvernamental MPASS şi MSIGN, în vederea
dezvoltării Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” (software),
la platformele vizate și a fost organizat cursul de instruire destinat utilizatorilor
Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”;
- a fost achiziționată tehnică de calcul și mijloace periferice pentru IGP, astfel angajații
secțiilor de urmărire penală din cadrul inspectoratelor de poliție au fost dotați cu 190 de
stații de lucru (calculatoare) și 50 de imprimante, iar angajații secțiilor investigații
infracțiuni din cadrul inspectoratelor de poliție au fost dotați cu 202 stații de lucru
(calculatoare);
- angajații IGP au desfășurat diferite vizite de studiu și au participat la instruiri (pe
segmentul combaterii crimei organizate – 5 vizite și instruiri, pe segmentul prevenirii și
combaterii spălării banilor, finanțării terorismului, traficului ilicit cu armament și
explozive – 12 vizite și instruiri);
- a fost semnat acordul de colaborare între Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării
Banilor (SPCSB) și Ministerul Afacerilor Interne, fiind intensificat schimbul de informații
dintre subdiviziunile specializate ale IGP și SPCSB.
La întrebarea adresată în cadrul interviului cu managerul de proiect A.1.3 dacă indicatorii
stabiliți în Matricea de politici pentru anul 2020 au fost atinși, acesta a menționat că indicatorii
au fost atinși în marea lor majoritate, iar pe ultima sută de metri s-au văzut rezultatele finale –
în special cele de achiziționare a tehnicii.
Totodată, pentru a reflecta percepția subdiviziunilor teritoriale asupra capacităților acestora
de cercetare la fața locului, în cadrul interviurilor desfășurate cu conducerea inspectoratelor de
poliție sau cu șefii subdiviziunilor de investigații107, monitorii Promo-LEX au întrebat despre
neajunsurile cu care se confruntă subdiviziunile de investigații.

Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
Raportul de progres privind realizarea Planului de acțiuni cu privire la consolidarea capacităților Poliției de a
lupta împotriva criminalității organizate și a celei transfrontaliere, pentru anii 2017–2020.
107 Monitorii Promo-LEX au informat în prealabil conducerea inspectoratelor de poliție despre tipologia întrebărilor
care urmează a fi adresate, iar șefii inspectoratelor de poliție au decis subsecvent dacă răspund ei sau persoane din
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Amintim că în anul 2017, la solicitarea IGP, a fost realizat studiul de fezabilitate „Consolidarea
și dezvoltarea capacităților structurilor de investigații ale Poliției în combaterea criminalității
organizate și celei transfrontaliere prin regionalizare”, care avea drept scop evaluarea
comprehensivă a capacităților structurilor de investigații și criminalistice, precum și
determinarea modului și condițiilor de eficientizare a activității acestora. Astfel, neajunsurile
constatate în activitatea criminalistică, conform acestui studiu, erau:
„1. Numărul redus de criminaliști în cadrul inspectoratelor de poliție și fluctuația mare de
personal.
2. Calitatea slabă a cercetării la fața locului, datorită atât pregătirii profesionale a
polițiștilor, cât și datorită lipsei materialelor logisticii.
3. Lipsa camerelor de corpuri delicte pentru probele ridicate cu ocazia cercetării la față
locului.
4. Pregătirea continuă a polițiștilor criminaliști se execută numai în cadrul Academiei de
Poliție sau în cadrul unor cursuri de pregătire organizată la școlile de profil. Lipsește cu
desăvârșire pregătirea profesională cu specialiști din cadrul Centrului tehnico-criminalistic
și expertize judiciare, care să concretizeze practica ridicării, ambalării și gestionarii
probelor. Această situație se datorează și faptului că structurile de cercetare la fața locului
sunt subordonate secției de investigații și nu Centrului tehnico-criminalistic și de expertize
judiciare.”
Fiind întrebați ce neajunsuri mai sunt valabile la sfârșitul anului 2020, dintre cele identificate
de expert în 2017, în cadrul interviurilor desfășurate cu conducerea inspectoratelor de poliție
sau cu șefii subdiviziunilor de investigații108, cei mai mulți intervievați (19) au menționat
problema privind numărul redus de criminaliști în IP și fluctuația de personal. Calitatea slabă a
cercetării la fața locului a fost semnalată de 18 respondenți, lipsa pregătirii profesionale a
polițiștilor criminaliști de către specialiștii din cadrul CTCEJ a fost semnalată de 11
respondenți, iar lipsa camerelor de corpuri delicte pentru probele ridicate a fost menționată de
șapte respondenți (graficul nr. 13).
Graficul nr. 13

cadrul subdiviziunilor de investigații. Astfel, la întrebările privind activitatea de investigații au răspuns 6 șefi ai
subdiviziunilor de investigații și 36 de șefi ai IP.
108 La întrebările privind activitatea de investigații au răspuns 6 șefi ai subdiviziunilor de investigații și 36 de șefi ai
IP.
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Menționăm că 12% dintre respondenți au semnalat valabilitatea a 3-4 neajunsuri din cele
constatate, iar 64% dintre respondenți au menționat valabilitatea a 1-2 neajunsuri din cele
propuse. În același timp, 23% au menționat că niciun neajuns din cele enumerate nu se
constată la momentul actual în activitatea de investigații (tabelul nr. 13).
Tabelul nr. 13
Numărul neajunsurilor semnalate la
situația de la finele anului 2020 în
inspectoratele de poliție
Toate cele 4 neajunsuri
3 din neajunsurile enumerate
2 din neajunsurile enumerate
1 din neajunsurile enumerate
Niciunul din neajunsurile enumerate

Numărul
respondenților
1
4
12
15
10

Totodată, din cei 10 respondenți care nu au semnalat vreun neajuns din cele patru propuse,
cinci au declarat că nu sunt neajunsuri în cadrul subdiviziunii de investigații, iar alții cinci au
invocat alte neajunsuri (volum mare de lucru, insuficiența dotării cu materiale logistice și
echipamente performante, lipsa responsabilității criminaliștilor pentru calitatea probelor etc.).
Comentariile detaliate pot fi găsite în Anexa nr. 6.
În continuare este prezentată o sinteză a mențiunilor persoanelor intervievate cu privire la
neajunsurile atestate în cadrul inspectoratelor de poliție.
Numărul redus de criminaliști în IP și fluctuația de personal (19). În această privință cel puțin
doi respondenți au declarat că nu este niciun criminalist în cadrul IP, iar alți doi respondenți au
menționat că în cadrul IP activează doar un criminalist (deși, conform statelor de personal,
există mai multe funcții). Totodată, respondenții au remarcat că se atestă o lipsă de personal
calificat, angajații noi întâmpinând dificultăți în cercetarea la fața locului. În altă ordine de idei,
un respondent a remarcat că criminaliștii nu sunt motivați salarial și sunt limitați în creșterea
profesională.
Calitatea slabă a cercetării la fața locului (din cauza pregătirii profesionale a polițiștilor și a
lipsei materialelor logisticii) (18). Cel puțin patru respondenți au evidențiat că lipsesc dotările și
materialele logistice corespunzătoare pentru cercetarea la fața locului. Totodată, cel puțin 11
respondenți au specificat că pregătirea profesională (inclusiv experiența) a criminaliștilor lasă
de dorit și ar fi necesară mai multă pregătire, inclusiv practică.
Lipsește cu desăvârșire pregătirea profesională a polițiștilor criminaliști de către specialiștii din
cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, care să concretizeze practica
ridicării, ambalării și gestionarii probelor (11). Cel puțin șapte respondenți au menționat că
criminaliștii din IP au competențe limitate, efectuând doar cercetare la fața locului (în
principal, fotografii). De mai multe competențe dispun doar angajații INI. În același timp, unii
respondenți au remarcat că realizarea expertizelor durează mult timp (cel puțin o săptămână)
și ar fi oportun ca expertiza să fie efectuată în cadrul IP (cel puțin pentru o parte din probele
ridicate la fața locului) și să fie acordate mai multe competențe pentru activitatea de
investigații și expertiză la fața locului.
Potrivit IGP, reforma serviciilor tehnico-criminalistice prin crearea CTCEJ a soluționat pozitiv
majoritatea problemelor menționate mai sus și deja se simte efectul benefic asupra eficacității
activității în domeniu, iar opinia privind oportunitatea efectuării expertizelor în cadrul IP
prezintă o retrospectivă a fostei structuri tehnico-criminalistice, marcată de existența mai
multor deficiențe și neajunsuri în infrastructură.
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La fel, IGP și-a exprimat poziția conform căreia, prin prisma reglementărilor internaționale şi a
practicii altor ţări, verticalitatea sistemului actual de expertiză judiciară are un șir de avantaje
vădite109, iar odată cu delimitarea strictă a competențelor, s-a reușit minimalizarea timpului de
efectuare a unei examinări și creșterea calității expertizelor efectuate, corespunderii cerințelor
standardelor internaționale.
Lipsa camerelor de corpuri delicte pentru probele ridicate cu ocazia cercetării la față locului (7).
Cel puțin cinci respondenți au evidențiat lipsa condițiilor necesare pentru păstrarea și
depozitarea probelor. Astfel, respondenții au remarcat:
- lipsa spațiilor pentru depozitarea substanțelor toxice, radioactive;
- lipsa camerei de uscare a urmelor biologice. Urmele biologice sunt lăsate în pungi și se
pierd;
- insuficiența spațiului pentru păstrarea probelor;
- necorespunderea camerelor de corpuri delicte cerințelor necesare activității, inclusiv din
cauza umidității mari. Camerele de corpuri delicte ar trebui să fie mai performante.
Totodată, un respondent a afirmat că în 2021 în cadrul IP va fi renovată camera pentru corpuri
delicte, fiind elaborat și un deviz de cheltuieli în acest sens.
Luând în considerare cele evidențiate supra, Asociația Promo-LEX apreciază că eforturile de
achiziționare a tehnicii au contribuit și continuă să contribuie mult la capacitățile de cercetare la
fața locului. Totuși problemele legate de lipsa sau insuficiența personalului calificat, fluctuația de
personal, inclusiv din cauza cuantumului salarial, omisiunea modificărilor de reorganizare și
regionalizare a structurilor de investigații, modul deficient de conlucrare între subdiviziunile IGP
au diminuat efectele pozitive pe care ar fi putut să le aibă investițiile efectuate.

Avantajele verticalității sistemului de expertiză: este asigurată independența experților judiciari; crearea
centrelor de expertiza judiciară în zone permite efectuarea unui management calitativ și o coordonare operativă a
activității în domeniul tehnico-criminalistic pe întregul teritoriu al țării, modernizarea, repartizarea și folosirea
eficientă a bazei tehnico-materiale și dotarea centralizată cu tehnică specializată şi modernă pentru efectuarea
cercetărilor, compatibilitatea tehnicii folosite etc.
109

69

OBIECTIVUL 4: Crearea unui serviciu polițienesc modern în conformitate cu cele
mai bune standarde şi practici ale Uniunii Europene şi internaționale, în măsură
să răspundă proactiv şi în mod egal la nevoile cetățenilor şi ale societății în
ansamblu
Obiectivul 4 conține subacțiuni orientate spre modernizarea serviciului polițienesc conform
standardelor europene și internaționale. Este un obiectiv general, ce conține trei acțiuni și 20 de
subacțiuni. Din 20 de subacțiuni, considerăm că șapte (35%) au fost realizate, una (5%) –
nerealizată. Altele 10 (50%) au fost calificate drept parțial realizate, iar în cazul a două activități
(10%) Asociația nu s-a putut pronunța pe motiv că acestea sunt formulate general sau indicatorii
nu sunt măsurabili.
Nouă subacțiuni au expirat în 2020, cinci (55,5%) dintre care au fost apreciate ca realizate, iar
patru (44,4%) – ca parțial realizate. Evidențiem că două subacțiuni din cele apreciate ca
realizate (4.1.1 și 4.1.2) au fost implementate înainte de expirarea termenului-limită.
Menționăm că subacțiunea care a fost identificată în Raportul nr. 3 ca implicând un risc
considerabil de nerealizare (4.2.10 – Dezvoltarea sistemului informatic integrat al Poliţiei) în
prezentul raport a fost apreciată ca parțial realizată.
Cu referire la Matricea de politici, evidențiem că în urma acțiunilor întreprinse în 2020, au fost
instruiți în domeniul activității polițienești comunitare 421 de polițiști și 10 formatori naționali și
au fost redeschise după reparații capitale 19 sedii ale sectoarelor de poliție, a crescut la 43%
nivelul de dotare a IGP cu echipament TETRA, fiind procurate 370 de terminale radio, a fost
diminuat timpul mediu de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor la circa 32 de
minute, sau cu 3 minute mai puțin decât în 2019.

Constatări pe baza Strategiei de Dezvoltare a Poliției
4.1.

Implementarea Conceptului de poliţie comunitară în cadrul structurilor
Inspectoratului General al Poliţiei
4.1.4. Consolidarea capacităţilor de comunicare ale ofiţerilor de sector
Indicatori de performanță: Instruiri desfăşurate
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, pe parcursul anului 2020, în
domeniul activității polițienești comunitare a fost instruit următorul număr de persoane:
Tabelul nr. 14. Date statistice privind persoanele instruite
Organizatorul

Academia de
Poliție „Ștefan
cel Mare”

Cursul/atelierul,
Modulul/domeniul
Curs de perfecționare/specializare: ,,Activitatea de ordine
publică”
Modulul: Competenţe de comunicare psihologice, tactice şi
competenţe ce ţin de cadrul legal aplicabil
Curs de perfecționare/specializare: „Violenţa în familie”
Modulul: Psihologia tipurilor de violenţă. Comunicarea
eficientă cu agresorul.

70

Numărul persoanelor
instruite
21 de angajați ai
sectoarelor de poliție
32 de angajați ai
sectoarelor de poliție

Curs de recalificare (online) în domeniul ,,Investigații
infracțiuni”
Domeniul chestionării
Curs de recalificare în domeniul: „Activitatea specială de
investigații”
Capitolul comunicării eficiente în context profesional
Curs (online) de perfecționare/specializare cu genericul
,,Activitatea polițienească comunitară I”,
Compartimentul comunicării eficiente în activitatea
polițienească
Curs (online) de perfecționare/specializare cu genericul
,,Constatarea și documentarea contravențiilor”
Compartimentul comunicării eficiente în activitatea
polițienească
Atelier de instruire în domeniul asigurării ordinii publice în
componența grupelor „Dialog-Poliția”
Subiectul comunicării în situații de stres

8 ofițeri de sector
14 ofițeri de sector
10 ofițeri de sector

4 ofițeri de sector

15 angajați ai secțiilor
securitate publică din
cadrul subdiviziunilor
Poliției

Astfel, în 2020 au beneficiat de instruiri 104 angajați din cadrul sectoarelor de poliție (în
2019 – 362 de persoane).
Diferit de datele prezentate în Raportul privind implementarea SDP, la solicitarea de informații
adresată de Promo-LEX, IGP a comunicat că „pe parcursul anului 2020, angajații Poliției din
domeniul «Ordine publică» și anume ofițerii/subofițerii de sector, în număr de 1124 de
angajați, au beneficiat de instruiri în domeniul «Comunicării»/«Comunicării cu diferite
categorii de persoane», dintre care 44 au fost formați ca formatori”.
Totodată, în contextul recomandării formulate în cadrul rapoartelor anuale de monitorizare
civică a reformei Poliției de evaluare a impactului instruirilor realizate, a fost solicitat răspuns
la întrebarea dacă „a fost evaluat impactul instruirilor desfășurate pentru consolidarea
capacităților de comunicare ale ofițerilor de sector și care sunt rezultatele evaluării”. La
această întrebare, IGP a comunicat: „Secția formare profesională a DMRU a IGP, conform fișei
de post, nu are competențe de a efectua sondaje de opinii, inclusiv, privind impactul instruirilor
pe componenta consolidării capacităților de comunicare a polițiștilor”.
În cadrul interviurilor cu conducerea subdiviziunilor teritoriale ale IGP sau cu persoanele
desemnate de aceasta, la întrebarea privind instruirile organizate în 2020 la nivel local pentru
consolidarea capacităților de comunicare ale ofițerilor de sector, 33 (78,6%) dintre
respondenți au confirmat, iar nouă (21,4%) au infirmat desfășurarea unor asemenea instruiri.
Totuși, în urma solicitării detaliilor despre instruirile realizate, cel puțin nouă respondenți din
34 s-au referit în special la instruirile organizate de IGP, Serviciul Protecție Internă şi
Anticorupție (SPIA), CNA, CIPAL sau Academia de Poliție, cel puțin trei s-au referit la instruirile
organizate de psiholog sau la instruirea cu tematica „Psihologia de stres” (1 recunoscând că
instruirile nu au avut efectul scontat).
Totodată, cel puțin cinci respondenți au afirmat că au fost desfășurate ședințe exclusiv sau
preponderent online, iar nouă s-au referit la instruirile în cadrul ședințelor din cadrul IP sau al
orelor de pregătire profesională.
Luând în considerare cele menționate, dar și recomandările efectuate de Promo-LEX în
rapoartele precedente, constatăm că instruiri ale ofițerilor de sector care au avut drept tematică
„Comunicarea”, au fost realizate anual, însă, în sensul subacțiunii 4.1.4, instruirile trebuiau să
aibă în calitate de obiectiv consolidarea capacității de comunicare a ofițerilor de sector, iar
așteptările vizau organizarea unor instruiri specifice consacrate abilităților de comunicare ale
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ofițerilor de sector, și nu cele organizate în cadrul altor cursuri, care inevitabil conțin elemente de
comunicare. În acest context, apreciem subacțiunea 4.1.4 drept parțial realizată.
Amintim că Promo-LEX a recomandat pentru această subacțiune atât evaluarea periodică a
capacității de comunicare a ofițerilor de sector, cât și a impactului instruirilor realizate,
recomandări de care, din păcate, nu s-a ținut cont, fiind invocată, inclusiv, lipsa competențelor.

4.1.5. Dezvoltarea infrastructurii sediilor sectoarelor de poliţie şi ale inspectoratelor
de poliţie, conform standardelor în domeniu
Indicator de performanță: Infrastructură modernizată, conform modelului standard
Termen de realizare: 2017–2020
Subacțiunea 4.1.5 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a
Poliției coincide în partea de dezvoltare a infrastructurii sectoarelor de poliție cu obiectivul
A.4.1 din cadrul Matricei de politici pentru implementarea suportului bugetar. De aceea analiza
gradului de realizare a acțiunilor pe acest segment este reflectată în cadrul obiectivului A.4.1 și
nu va fi descrisă aici.
Anterior, Promo-LEX a recomandat elaborarea unei viziuni sau concepții de modernizare a
infrastructurii inspectoratelor de poliție, cu aprobarea listei lucrărilor de modernizare propuse
spre efectuare în următoarea perioadă, dar și a calendarului de executare a lucrărilor. Din
păcate, se pare că recomandările nu au fost luate în considerare, inclusiv nu a fost aprobat un
model standard de modernizare a infrastructurii. Conform autorităților, atenția instituțiilor
implementatoare a fost concentrată pe modernizarea infrastructurii sectoarelor de poliție,
inclusiv din cauza lipsei mijloacelor financiare destinate infrastructurii inspectoratelor de
poliție.
Potrivit Raportului privind implementarea SDP în anul 2020, au fost efectuate activități de
reparație capitală la 5 inspectorate de poliție din mun. Chișinău, DP mun. Chișinău, precum și la
inspectoratele de poliție Ialoveni, Anenii Noi, Cimișlia, Glodeni, Bender, Ștefan Vodă, Soroca,
Telenești și Ungheni.
În interviurile realizate cu conducerea subdiviziunilor teritoriale ale IGP sau cu persoanele
desemnate de aceasta, la întrebarea privind lucrările de modernizare efectuate în anul 2020,
respondenții au declarat că au fost inițiate sau efectuate lucrări de modernizare în sediile a 19
inspectorate de poliție (45,2%) 110, respectiv, în 23 de inspectorate de poliție (54,7%) nu au fost
efectuate lucrări de modernizare.
Lucrările de modernizare inițiate și efectuate în anul 2020 în cadrul inspectoratelor de poliție
au fost reflectate la subacțiunea 1.6.1 și nu vor fi descrise aici.
Amintim că, potrivit Raportului de activitate a Poliției pentru anul 2019, una dintre
principalele realizări ale instituției era terminarea reparației capitale, cu banii alocați din
bugetul de stat, în sediul Inspectoratului de Poliție Telenești. Menționăm în acest sens că la
data vizitei monitorului Promo-LEX (martie 2021), IP Telenești nu era dat în folosință,
entitatea fiind în proces de judecată cu agentul economic care a efectuat lucrările.
Luând în considerare cele evidențiate supra, Promo-LEX apreciază subacțiunea 4.1.5 ca fiind
parțial realizată, or, așa cum este formulată această activitate, dezvoltarea infrastructurii
Fără lucrările de modernizare a sectoarelor de poliție sau a izolatoarelor de detenție provizorie care se află în
același sediu.
110

72

conform unui model standard trebuia să aibă loc nu numai pentru sectoarele de poliție, dar și
pentru inspectoratele de poliție.
4.1.7 Organizarea activității de prevenire în conformitate cu riscurile şi tendinţele
criminalității
Indicatori de performanță: Măsuri de prevenire desfășurate; Rapoarte de analiză a riscului
elaborate
Termen de realizare: 2017–2020
Conform Raportului de progres pentru implementarea SDP, subdiviziunea specializată a
Poliției a elaborat 12 rapoarte de analiză a riscurilor care vizează fenomenul infracțional la
nivel național.
Pentru a aprecia cum a evoluat implementarea subacțiunii nr. 4.1.7, vom face referință la
măsurile de prevenire desfășurate în anul 2020, care ar trebui să corespundă tendințelor
criminalității atestate în 2019. Astfel, potrivit Notei informative privind activitatea în domeniul
prevenirii criminalității și evoluția fenomenului pe parcursul a 12 luni ale anului 2019 111,
situația de ascendență a fost atestată la următoarele categorii de infracțiuni:
- omor – cu 5,03% (infracțiuni contra vieții și sănătății);
- viol – cu 23,55% (infracțiuni privind viața sexuală);
- răpire a mijloacelor de transport – cu 18,35% și escrocherie – cu 2,84% (infracțiuni
contra patrimoniului);
- scoaterea ilegală a copiilor – cu 122,73% (infracțiuni contra familiei și minorilor).
Totodată, nivelul ridicat s-a păstrat pentru infracțiunile de furt.
Potrivit Raportului de activitate a Poliției, în anul 2020 s-au desfășurat 23 de campanii și
acțiuni de sensibilizare. Majoritatea campaniilor și activităților de informare și sensibilizare a
populației au fost organizate în parteneriat cu organizațiile nonguvernamentale.

Nota informativă privind activitatea în domeniul prevenirii criminalității și evoluția fenomenului pe parcursul a
XII luni ale anului 2019.
111
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Tabelul nr. 15. Campanii de sensibilizare și informare
Scopul campaniilor
Prevenirea violenței în familie
Siguranța și protecția copiilor –
prevenirea delincvenței juvenile,
reducerea nivelului de victimizare
Siguranța în trafic

Prevenirea jafurilor și tâlhăriilor
Reducerea consumului de droguri și
diminuarea riscurilor HIV
Îmbunătățirea dialogului cu cetățenii,
poliție
comunitară,
creșterea
responsabilității civice
Altele

Campaniile și operațiunile desfășurate în 2020 pentru
prevenirea criminalității
Campania Internaţională cu genericul „16 zile de activism
împotriva violenţei în bază de gen”
1. „Copil + stradă – libertate sau iluzie?”
2. „O jucărie pentru zâmbetul copiilor”
3. Proiectul Open Fan Football School „Școală + Sport + Poliție”
4. Proiectul „Educație pentru socializare juridică”
5. Operațiunea specială „Grija”
1. Campania naţională de donare voluntară a sângelui în
sprijinul victimelor traficului rutier
2. „Siguranţa copilului tău depinde de tine”
3. „Transportă copilul tău în siguranță”
4. „Darea și luarea de mită se pedepsește cu închisoare”
5. „Cuplează-te cu viața”
6. Acţiune de informare privind riscul de adormire la volan
7. „Siguranţa rutieră a adulţilor şi micuţilor care circulă în
unităţi de transport”
8. „Fii salvat de centura de siguranţă”
„Siguranța ta contează!”
1. „MAC”
2. „Cunoștințe mai bune pentru grijă mai bună”
1. Programul „Supraveghere de vecinătate”
2. „La o cafea cu un polițist”
3. „Bunicii grijulii”
4. „Aleea Siguranței”
1. Operațiunea „Cascada”
2. Operațiunea „Căutarea”
3. Operațiunea Regională „Nomad 2020”
4. Operațiunea privind combaterea traficului de mărfuri

De asemenea, în perioada de raport, angajații Poliției au desfășurat circa 10 125 de razii în
contextul diferitor programe şi proiecte. Scopul acestora era să descurajeze comportamentul
delincvent prin prezența masivă a polițiștilor, prin realizarea unor activități de prevenire și
combatere a fenomenului infracțional, precum și prin restabilirea gradului de siguranță în
comunitate.
Totodată, conform Raportului de progres pentru implementarea SDP, în scopul organizării
activităților de prevenire a criminalității adaptate la specificul local, inclusiv conform evaluării
criminalităţii şi tendinţelor acesteia la nivel local, subdiviziunile teritoriale ale Poliției au
elaborat 333 de rapoarte şi 354 de planuri de acţiuni pe baza rapoartelor de analiză a
criminalităţii.
Subsidiar, în scopul descurajării comportamentului delincvent, prevenirii și combaterii
fenomenului infracțional, precum și restabilirii gradului de siguranță în comunitate, au fost
organizate:
- 33087 de activităţi de informare şi sensibilizare;
- 10139 de razii;
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- 57 de campanii de informare de către inspectoratele de poliţie112, preponderent în domeniile:
prevenirea violenţei în familie, consecinţele consumului de alcool/droguri, prevenirea
infracţiunilor patrimoniale și a accidentelor rutiere, delincvenţa juvenilă, prevenirea înecurilor.
La fel, în comun cu membrii serviciilor specializate au fost vizitate la domiciliu 206 755 de
persoane aflate în vizorul Poliţiei, în vederea prevenirii situaţiilor repetate, precum şi pentru
identificarea alternativelor în vederea excluderii cauzelor şi condiţiilor care au favorizat
situaţia de risc.
Asociația Promo-LEX salută desfășurarea campaniilor locale de prevenire a criminalității în
conformitate cu nivelul infracționalității în regiune. Astfel, luând în considerare faptul că în
perioada de implementare a subacțiunii au fost realizate măsuri de prevenire, dar și au fost
elaborate rapoarte de analiză a riscului, apreciem subacțiunea 4.1.7 ca fiind realizată.
4.2 Dezvoltarea Conceptului de activitate poliţienească bazată pe informaţii
(Intelligence-led policing) şi extinderea acestuia pe întreg teritoriul republicii
4.2.5. Îmbunătăţirea capacităţilor de analiză operaţională şi tactică
Indicatori de performanță: Instruiri organizate şi desfăşurate; echipament specializat
achiziţionat şi aplicații informaționale dedicate implementate; proceduri operaţionale standard
instituite privind colectarea informațiilor
Termen de realizare: 2019–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, la 24.12.2020 au fost aprobate
Instrucțiunea privind procedura de inițiere și realizare a analizei informațiilor și evaluare a
riscurilor în cadrul IGP și Regulamentul privind clasificarea, elaborarea, evidența și păstrarea
produselor analitice în cadrul IGP. Totodată, Direcția analiza informațiilor a dezvoltat pentru
subdiviziunile teritoriale instrumentele analitice de planificare a forței.
În același timp, pe parcursul anului au fost organizate și desfășurate 8 activități de instruire
în domeniul analizei de risc, operaționale și tactice, unde au fost instruiți 71 de angajați:
- în cadrul cursului de perfecționare/specializare cu tematica „Tehnologii informaționale”, în
cadrul Academiei Ștefan cel Mare, 11 salariați ai Poliției au fost instruiți la capitolul
„Diminuarea riscurilor atacurilor cibernetice”;
- în cadrul cursului de instruire în domeniul evaluării riscurilor finanțării terorismului, în
cadrul Proiectului comun EU/CoE „Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire
(CLEP)”, în parteneriat cu Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB), au fost
pregătite 3 persoane;
- în cadrul cursului de instruire „Analiza informației cu privire la declarații”, oferit de Biroul
Federal de Investigații al Departamentului de Justiție al SUA, au fost pregătiți 16 angajați;
- în cadrul cursului (online) de perfecționare/specializare cu tematica ,,Managementul
operațional I”, organizat în cadrul Academiei Ștefan cel Mare, au fost abordate subiecte ce țin
de domeniul analizei informației, evaluarea riscurilor și planificarea de activități ca urmare a
analizei, la curs participând 19 salariați ai Poliției;
- în cadrul cursului de instruire (online) „Analiza criminală în cadrul conferinței virtuale EU”
Europol, au participat 3 salariați ai Poliției;
- în cadrul cursului de instruire „Gestionarea riscurilor și a situațiilor de criză legate de
securitate, inclusiv terorism” a fost pregătit un angajat;
- în cadrul sesiunii de instruire online cu producătorii softului „Maltego XL”, specializat în
căutarea informațiilor din open-source, a participat un angajat.

DP mun. Chişinău (4), IP Bălţi (3), Ceadâr-Lunga (10), IP Briceni (4), IP Leova (2), IP Sângerei (6), IP Străşeni (3),
IP Donduşeni (4), IP Vulcăneşti (2), IP Soroca (4), IP Edineţ (2), IP Glodeni (2), IP Cantemir (2), IP Şoldăneşti (4), IP
Ștefan Vodă, IP Ocnița, IP Drochia și IP Comrat – câte o campanie.
112
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Totodată, pe parcursul trimestrului IV al anului 2020 angajatul ce deține calitatea de formator
la nivelul IGP a participat la instruirea a 19 angajați (ofițeri de investigații).
Amintim că în anii precedenți se făcea referință la Conceptul de semnalare a amenințărilor și
vulnerabilităților la adresa ordinii publice și siguranței comunitare „Harta amenințărilor”113,
aprobat prin Ordinul IGP nr. 265 din 08.06.2018. Totuși, conform rezultatelor interviurilor
desfășurate cu conducerea inspectoratelor de poliție la începutul anului 2020, 8 respondenți
au declarat că nu o utilizează, alții 8, deși o utilizează, o considerau nerelevantă și cu utilitate
limitată, iar 24 o consideră utilă și eficentă.
La solicitarea de informații depusă de Promo-LEX la 31 martie 2021, la întrebarea privind
procedurile operaționale standard elaborate și instituite în colectarea informațiilor pentru
îmbunătățirea capacităților de analiză operațională și tactică, echipamentul specializat care a
fost achiziționat și aplicațiile informaționale dedicate implementate, IGP doar a făcut referință
la aceleași acte normative aprobate la 24.12.2020 (Instrucțiunea privind procedura de inițiere
și realizare a analizei informațiilor și evaluare a riscurilor în cadrul IGP și Regulamentul
privind clasificarea, elaborarea, evidența și păstrarea produselor analitice în cadrul IGP).
Luând în considerare faptul că în perioada 2019–2020 au fost organizate și desfășurate instruiri
în domeniul analizei operaționale și tactice, fiind elaborate și aprobate unele acte normative în
această privință, însă nu a fost achiziționat echipament specializat și nu au fost implementate
aplicații informaționale dedicate, apreciem această subacțiune drept realizată parțial.
Totodată, cu scopul de a observa percepția subdiviziunilor teritoriale asupra activităților
realizate în domeniul analizei operaționale și tactice, în cadrul interviurilor cu conducerea
inspectoratelor de poliție sau cu persoanele desemnate de acestea au fost adresate întrebări
privind capacitățile lor de analiză operațională și tactică. Astfel, 32 de respondenți (76%) au
afirmat că capacitățile de analiză operațională și tactică au fost îmbunătățite în perioada 2019–
2020, iar 9 (21%) au infirmat acest fapt. Dintre cei care au confirmat îmbunătățirea
capacităților de analiză operațională și tactică:
17 au menționat că a fost achiziționat echipament specializat (a fost dotat cu calculator
pentru serviciu; au fost dotați cu tehnică performantă). Pe de altă parte, cel puțin doi
respondenți au menționat că este necesară dotarea cu echipament special corespunzător,
inclusiv utilizarea acestuia conform unui regulament clar, care în prezent nu există;
20 au menționat că au fost implementate aplicații informaționale dedicate (a fost instituit
sistemul CASPER (5); se utilizează E-Data, Baza ACCES). Pe de altă parte, cel puțin doi
respondenți au menționat lipsa accesului la bazele de date și sistemele informaționale;
29 de respondenți au menționat că au fost instituite proceduri operaționale standard
privind colectarea informațiilor („raportul de analiză a fost modificat, rapoartele fiind
elaborate lunar”; „INI au implementat și se implementează foarte multe proceduri
operaționale”; „există POS de analiză operațională tactică114”);
29 de respondenți au menționat că au fost organizate și desfășurate instruiri în acest
sens („secția de investigații infracțiuni a fost instruită foarte eficient”; „au fost desfășurate un
șir de instruiri” (2); „pe lângă participarea la instruiri, a fost modificată tactica de lucru și
personal, iar conducerea IP a motivat și a încurajat angajații subdiviziunii”).
Totodată, cel puțin doi respondenți au afirmat că nu dispun de un angajat responsabil de
analiza informațiilor/nu sunt specialiști în domeniu, iar un alt angajat a menționat că una
dintre problemele subdiviziunii de investigații este că salarizarea lasă de dorit.

https://bit.ly/2KxlPo1
Potrivit Raportului privind implementarea SDP pentru anul 2020, actul normativ care reglementa procedura
inițierii și realizării analizei tactice a fost abrogat prin Ordinul IGP nr. 424/2020.
113
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Apreciind rezultatele interviurilor, Asociația Promo-LEX constată că nu există o viziune unică
asupra activităților realizate sau care trebuie realizate în domeniul analizei tactice și
operaționale la nivelul subdiviziunilor teritoriale. Totodată, constatăm cu regret că
recomandarea Promo-LEX de desfășurare a acțiunilor necesare în vederea atingerii tuturor
indicatorilor, inclusiv a celor referitori la achiziționarea echipamentului specializat, la
implementarea eficientă a aplicațiilor informaționale dedicate, la instituirea procedurilor
operaţionale standard privind colectarea informațiilor și de dezvoltare a „Hărții amenințărilor” și
de promovare a acesteia, nu a fost luată în considerare de instituția implementatoare.
4.2.9. Realizarea reţelei de comunicaţii voce-date a Poliţiei
Indicator de performanță: Reţea creată şi operaţionalizată
Termen de realizare: 2019–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2020 au fost realizate
următoarele acțiuni în vederea creării și operaționalizării rețelei TETRA:
- au fost încheiate contracte pentru locațiunea spațiilor tehnologice și pentru energie
electrică cu operatorii economici Orange SA, Moldcell SA, Moldtelecom SA și ÎS
Radiocomunicații;
- au fost efectuate expertizele tehnice ale turnurilor de comunicații pentru instalarea
echipamentelor;
- a fost efectuată recepția ultimei livrări de echipamente conform contractului;
- au fost instalate și date în exploatare 15 stații de bază;
- a fost efectuată interconectarea rețelei de radiocomunicații TETRA cu VoIP (IP telefonia)
a MAI;
- au fost efectuate deplasări pentru comisionarea și acceptanța lucrărilor de montare a
echipamentelor în scopul modernizării TETRA, LAN și WAN;
- au fost instalate 8 MW (microunde) pentru crearea redundanței rețelelor de transport
date în sistemul de radiocomunicații TETRA MAI;
- a fost efectuată interconectarea MSO A (IGPF) cu MSO B (Traian, nr. 23/1 STI al MAI)
prin fibră optică;
- a fost efectuată testarea zonelor de acoperire cu semnal radio. Astfel, fiind verificată
acoperirea cu semnalul radio a tuturor inspectoratelor de poliție și a drumurilor
naționale, rezultatele verificărilor au arătat o acoperire (cu semnalul radio a tuturor
inspectoratelor de poliție și a drumurilor naționale) de 96,4% din suprafețele testate
pentru stațiile portabile realizate la nivel național;
- au fost perfectate actele de acceptanță;
- au fost procurate de către IGP 130 de terminale radio mobile; 200 de terminale radio
portabile; 30 de terminale radio staționare; 10 terminale radio camuflate.
Totodată, conform demersurilor Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii,
angajații STI al MAI au organizat cursuri online de pregătire continuă a personalului de gardă și
dispecerate (total 130 de angajați instruiți), pe tema „Sistemul TETRA (stații radio staționare și
portabile), posibilități și capacități tehnice, precum și utilizarea acestora în diferite situații de
serviciu”.
Amintim că, potrivit Raportului privind evaluarea fazei-pilot, la sfârșitul anului 2019 nivelul de
dotare cu echipament TETRA în cadrul IGP era de 31% (917 unități), totalul necesar în cadrul
IGP fiind de 2 950 de unități. Astfel, luând în considerare numărul terminalelor procurate în
2020, constatăm că în anul 2020 nivelul de dotare cu echipament TETRA a crescut la 43%
(1287).
Promo-LEX menționează că subacțiunea 4.2.9 din Planul de acțiuni privind implementarea SDP
coincide cu obiectivul A.4.2 din Matricea de politici pentru implementarea suportului bugetar
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„Asigurarea unui sistem de comunicații fiabile și eficiente pentru scopuri operaționale în cadrul
Poliției”. Astfel, gradul de realizare și concluziile corespunzătoare sunt formulate în cadrul
acelui obiectiv și nu vor fi reluate aici.
Luând în considerare faptul că rețeaua de voce-date a fost creată și operaționalizată, apreciem
subacțiunea 4.2.9 ca fiind realizată. Totuși, menționăm că până la finele anului 2020
necesitățile dotării IGP cu echipament TETRA nu au fost acoperite, iar o mare parte din
inspectoratele de poliție nu l-au utilizat.

4.2.10 Dezvoltarea sistemului informatic integrat al Poliţiei
Indicator de performanță: Sistem dezvoltat
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului privind implementarea SDP, în anul 2017, cu suportul PNUD, în cadrul
proiectului „Suport pentru reforma Poliției”, a fost realizată proiectarea rețelelor LAN pentru
44 de subdiviziuni teritoriale ale Poliției. În anul 2018, s-a reușit implementarea a două din
cele 44 de proiecte de execuție a rețelei LAN în cadrul IP Criuleni și IP Telenești. Pe parcursul
anului 2019 s-a reușit conectarea a 106 obiective aflate în evidența IGP sau a unităților din
subordine la sistemul WAN al MAI. Acest lucru urma să permită interconectarea rețelelor LAN
și asigurarea unui flux securizat al informațiilor, în special în procesul interpelării bazelor de
date.
Totodată, potrivit Raportului privind implementarea SDP în 2020, în cadrul proiectului de
asistență externă „Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova”,
implementat de PNUD și finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova, a fost realizat
studiul de fezabilitate pentru crearea platformei INTRANET pentru Poliție. În plus, a fost
livrată și specificația tehnică privind contractarea serviciilor de elaborare a platformei
INTRANET a Poliției. În cele din urmă, potrivit instituțiilor implementatoare, urmează a fi
identificate surse financiare pentru implementarea proiectului.
Menționăm că pentru anul 2020, printr-un proiect de finanțare, era planificată implementarea
a cel puțin nouă proiecte de execuție a rețelei LAN în inspectoratele de poliție amplasate în
zona limitrofă râului Nistru. Astfel, la întrebarea adresată în cadrul solicitării de informații dacă
în 2020 au fost implementate proiecte de execuție a rețelei LAN în inspectoratele de poliție,
instituțiile implementatoare au informat că în cadrul inspectoratelor de poliție este dezvoltată
infrastructura LAN în proporție de 70%. Totuși, din totalul subdiviziunilor teritoriale, doar în
două inspectorate infrastructura LAN a fost construită conform documentației de proiect,
realizată cu suportul PNUD în anul 2016.
Totodată, în anul 2021, în contextul implementării „COMINF”, este planificată construcția
rețelei LAN în nouă inspectorate de poliție amplasate în zona Est a Republicii Moldova,
procedura de achiziție privind contractarea lucrărilor având loc la începutul anului 2021.
Potrivit instituțiilor implementatoare, în vederea asigurării automatizării business proceselorcheie MAI și soluților IT&C privind gestiunea semnalărilor la nivel MAI, în proces de pilotare
este sistemul informațional WFMS (Workflow management system), care are următoarele
funcții:
1) înscrierea într-un registru unic, în format electronic, a tuturor semnalărilor primite de
subunitățile din cadrul MAI, indiferent de tipul semnalării și de sursa informației;
2) înregistrarea informațiilor importante cu privire la situațiile de interes pentru MAI
(evenimente) în vederea gestionării lor ulterioare prin indicarea măsurilor preliminare
planificate și în derulare;
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3) furnizarea informațiilor în format structurat unitar pentru toate categoriile de fapte (cu
caracter penal, contravențional sau abateri disciplinare).
Concomitent, în procesul de pilotare a sistemului informațional WFMS, angajații Direcției
analiza informațiilor a IGP, în limita indicatorilor de colectare a informațiilor și a datelor
stocate, au elaborat variantele preliminare ale rapoartelor statistice care vor fi generate de
sistem.
Astfel, drept generalizare a celor raportate și constatate pe parcursul perioadei de testare a
softului aplicativ WFMS de automatizare a business proceselor-cheie MAI și soluții IT&C,
instituțiile implementatoare au menționat că bazele de date informaționale deja existente sunt
mult mai practice și mai accesibile pentru utilizatori.
Semnalăm că, potrivit Raportului Curții de Conturi115, aprobat prin Hotărârea nr. 82 din 28
decembrie 2020, printre sistemele informaționale care reprezintă investiții semnificative se
evidențiază Sistemul WFMS pentru implementarea business proceselor-cheie ale MAI – 14,3 mil.
de lei (surse externe, parțial funcțional, neutilizat)116.
În plus, potrivit instituțiilor implementatoare, în afara perioadei de monitorizare, pentru
automatizarea și digitalizarea proceselor de lucru cu accent pe munca la distanță (teleworking)
pentru minimizarea riscului de infectare,
au fost conectate la sistemul informatic
„Managementul documentelor” următoarele subdiviziuni: Inspectoratul Național de Investigații
– 19.01.2021, Inspectoratul Național de Securitate Publică – 27.01.2021, Direcția generală
urmărire penală – 26.01.2021, Direcția de Poliție a mun. Chișinău – 29 ianuarie 2021. În
perioada 01-15.02.2021 sistemul a fost extins în: Direcția chinologică, BPDS „Fulger”, Direcția
protecția martorilor, Direcția interacțiune justiție, Direcția cooperare polițienească
internațională, Direcția aprovizionare tehnico-materială. Astfel, sistemul informațional a fost
extins în proporție de 100% la subdiviziunile subordonate specializate.
Luând în considerare cele evidențiate supra, Asociația Promo-LEX constată că unele acțiuni pentru
dezvoltarea sistemului informatic integrat al Poliției au fost desfășurate și astfel apreciem
subacțiunea 4.2.10 drept parțial realizată. Totuși, evidențiem că pentru implementarea integrală
a sistemului informatic integrat este necesară și dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare.
Amintim că în cadrul Raportului nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției, Promo-LEX a atras
atenția asupra riscului de neatingere a indicatorului stabilit pentru realizarea subacțiunii 4.2.10 în
anul 2020.
4.3.3. Îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare ale personalului implicat în
managementul integrat al apelurilor de urgenţă
Indicatori de performanță: Instruiri organizate şi desfăşurate
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului privind implementarea SDP, în anul 2020 au fost desfășurate 6 cursuri de
instruire, la care au participat 173 de angajați:
Raportul auditului performanței: „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și
gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în
acest scop?”.
116
Potrivit informațiilor prezentate de MAI auditului Curții de Conturi, pe parcursul anului 2017, a fost achiziționat
Sistemul WFMS (Work Flow Management System), format din 3 componente, inclusiv Sistemul de Management
Integrat al Situaţiilor de Urgenţă și WFMS, care, deși este parțial funcțional, nu a fost dat în exploatare, nici nu
se utilizează, iar în evidența contabilă este înregistrat ca activ material în curs de execuție. Mai mult decât
atât, auditul a constatat că sistemul a fost elaborat în lipsa documentelor necesare (Concept, Regulament), aprobate
în modul stabilit. Or, în contextul funcționării SI Serviciul 112, există riscul major ca componenta SMISU a sistemului
să nu fie utilizată.
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1) cursul de perfecționare/specializare „Managementul operațional”, organizat de Academia
„Ștefan cel Mare”, fiind instruiți 18 angajați;
2) 2 cursuri (online) de specializare pentru personalul serviciului de gardă și dispecerat,
organizat de CIPAL, fiind instruiți 80 de angajați (ofițeri și subofițeri);
3) cursul de instruire (online) „Protejarea ofițerilor de poliție în timpul stopării și verificării
unităților de transport, interceptării persoanei, precum și reacționarea la apelurile de
urgență 112”, organizat în cadrul proiectului UE „Suport pentru reforma poliției în
Republica Moldova”, cu suportul experților germani, fiind instruiți 42 de angajați;
4) cursul de perfecționare/specializare (online) „Gestionarea apelurilor 112”, organizat în
cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, fiind instruiți 14 dispeceri din cadrul subdiviziunilor
Poliției;
5) cursul (online) de perfecționare/specializare „Managementul operațional I”, organizat de
Academia „Ștefan cel Mare”, fiind studiate aspecte ce țin de comunicarea profesională și
personală. Au fost instruiți 19 angajați din cadrul subdiviziunilor.
Luând în considerare cele relevate, dar și recomandările efectuate de Promo-LEX în rapoartele
precedente, constatăm că instruiri ale personalului implicat în managementul integrat al
apelurilor de urgență au fost realizate anual, însă, în sensul subacțiunii 4.3.3, instruirile trebuiau
să aibă în calitate de obiectiv îmbunătățirea capacităților de comunicare ale personalului
implicat în preluarea apelurilor de urgență, iar așteptările vizau organizarea și desfășurarea
unor instruiri specifice consacrate abilităților de comunicare ale acestora, și nu cele organizate în
cadrul altor cursuri, care ar putea acoperi tangențial comunicarea în apelurile de urgență. Astfel,
apreciem subacțiunea 4.3.3 ca fiind parțial realizată.
Amintim că Promo-LEX a recomandat pentru această subacțiune repetarea periodică a
exercițiului desfășurat în 2016 de efectuare a apelurilor de control, în vederea evaluării reale a
evoluției capacităților de comunicare ale personalului implicat în preluarea apelurilor de
urgență, dar și a impactului instruirilor desfășurate, recomandări de care, din păcate, nu s-a ținut
cont.

Constatări pe baza Matricei de politici
A.4.1. Implementarea Conceptului de activitate a Poliției comunitare, prin
îmbunătățirea accesului fizic și informațional la servicii de calitate și egale ale Poliției în
întreaga țară
Indicator 2020117: Implementarea conceptului de activitate polițienească comunitară și formare
continuă în domeniul activității polițienești comunitare (un minim de 200 de ofițeri de poliție
pregătiți adițional)
Raportul anual de progres 118 și Raportul consolidat (2017–2020)119 pentru implementarea
Planului de acțiuni privind activitatea polițienească comunitară au fost publicate pe pagina
www.politia.md.
Potrivit Raportului anual, principalele realizări în 2020 sunt următoarele:

Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
Raport anual de realizare în anul 2020 a obiectivelor Planului de acțiuni privind activitatea polițienească
comunitară.
119 Raportul consolidat privind implementarea planului de acțiuni privind implementarea activității polițienești
comunitare pentru anii 2017–2020.
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 instruirea în domeniul activității polițienești comunitare a 48 de polițiști în cadrul
Academiei MAI „Ștefan cel Mare”, a 373 de polițiști pe platforma CIPAL și a 10
formatori naționali în cadrul Proiectului Poliției suedeze;
 elaborarea a 303 rapoarte de analiză a riscurilor și a 322 de planuri de prevenire a
criminalității de către subdiviziunile teritoriale;
 inițierea și organizarea a 57 de campanii de informare pentru prevenirea criminalității
de către inspectoratele de poliție;
 contractarea a 3 servicii de proiectare a sectoarelor de poliție, documentația de proiect
fiind elaborată, verificată și expertizată;
 inițierea a 11 licitații publice privind reparația sediilor sectoarelor de poliție;
 încheierea contractelor și demararea lucrărilor de reparații la 19 sectoare de poliție;
 redeschiderea după reparații capitale a 19 sedii ale sectoarelor de poliție;
 transmiterea cu titlu gratuit pentru 39 de sectoare de poliție a câte 3 calculatoare (117
unități);
 încheierea a 74 de acorduri de colaborare dintre subdiviziunile teritoriale ale Poliției cu
autoritățile publice locale și alți membri ai comunității, a 165 de acorduri de colaborare
dintre subdiviziunile teritoriale ale Poliției cu societatea civilă și a 19 acorduri de
colaborare dintre IGP și alte entități.
Totodată, în ce privește realizarea sondajului opiniei publice la finalul perioadei de
implementare a proiectului, potrivit raportului, acțiunea a fost suspendată și propusă spre
realizare în cadrul proiectului suedez, pentru evitarea suprapunerii de acțiuni. În proiectul
suedez realizarea sondajului, în contextul instituirii stării de urgență în sănătate publică, este
planificat pentru trimestrul I 2021.
Luând în considerare cele menționate supra, Promo-LEX apreciază eforturile de instruire în
domeniul activității polițienești comunitare a mai mult de 370 de subofițeri pe baza programului
de instruire inițială în cadrul CIPAL. Totuși, constatăm că prin programul de formare continuă, în
domeniul activității polițienești comunitare au fost instruiți puțin peste 40 de ofițeri în cadrul
Academiei de Poliție.
În plus, menționăm că în perioada februarie – martie 2021 sectoarele de poliție renovate și
modernizate în anul 2020, cu excepția SP 3 Cocieri, Dubăsari, au fost vizitate de monitorii
Promo-LEX, fiind evaluată conformitatea cu Concepţia privind cerinţele tehnice de funcţionare
a sectorului de poliţie, aprobată prin Ordinul IGP nr. 286 din 22 iunie 2018.
Tabelul nr. 16. Sectoarele de poliție renovate și modernizate pe parcursul
anului 2020, observate de monitorii Promo-LEX

Nr.
ord.

Inspectoratul
de Poliție

Sectorul de
poliție (SP)

Numărul
Suprafața
Data dării în
populației
totală a
exploatare a
deservite de sediului120
SP
SP
(m2)

Numărul
total al
Numărul
Numărul
angajaților, angajaților la
mijloacelor
conform
momentul
de
statelor de
vizitei
transport
personal
9
9
2

1.

IP Dubăsari

nr. 2 Coșnița121 08/12/2019

12662

50

2.

IP Florești
IP CeadârLunga
IP Bender

nr. 3 Ghindești 26/01/2020
nr. 1 Ceadâr02/2020
Lunga
nr. 2 Varnița 25/03/2020

25 078

161

16

16

4

27 700

200

10

10

2

5 300

93

7

7

1

IP Ștefan Vodă nr. 4 Talmaza 15/06/2020

13 456

156

7

7

1

3.
4.
5.

Suprafața totală a sediilor SP 1 Vulcănești, SP 1 Ceadâr-Lunga, SP 3 Ceadâr-Lunga și SP 2 Vulcănești este indicată
în valori aproximative, la sectoarele respective la momentul vizitei nefiind niciun act sau plan cadastral. Potrivit
respondenților, acestea au fost transmise la DP UTAG și apoi la IGP.
121 SP nr. 2 Coșnița, Dubăsari a fost vizitat în martie 2020, fiind dat în exploatare la finele anului 2019, dar a fost
redeschis în 2020.
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6.

IP Șoldănești

7.

IP Florești

8.

IP Căușeni

nr. 2 Cotiujenii
05/08/2020
Mari
nr. 2 Mărculești 05/08/2020
nr. 3 Căinari

08/08/2020

18 790

98

10

9

3

25 000

140

13

13

2

13 637

147

8

6

1

9.

IP Vulcănești nr. 2 Cișmichioi

09/2020

8 560

180

4

3

1

10.

IP Vulcănești nr. 1 Vulcănești

09/2020

15 000

6

1

300

6

11.

IP Briceni

nr. 2 Corjeuți 12/10/2020

21 636

99

9

9

2

12.

IP Cantemir

23 000

270

12

12

2

13.

IP Sângerei

19 725

102

11

11

2

14.

IP Drochia

nr. 1 Cantemir 20/10/2020
nr. 5 Sângereii
28/10/2020
Noi
nr. 2 Pelinia 16/12/2020

15 224

160

9

6

1

15.

IP Glodeni

nr. 1 Glodeni

18/12/2020

8 600

150

10

7

1

16.

nr. 5 Stoicani 30/12/2020

22 400

200

11

11

2

nr. 3 Cazaclia

7 500

150

6

6

1

18.

IP Soroca
IP CeadârLunga
IP Călărași

13 000

115

8

7

3

19.

IP Criuleni

18 500

100

10

10

1

20.

IP Drochia

22910

200

-

-

-

21.

IP Ocnița

17 638

250

11

9

3

22.

IP Comrat

8 000

150

4

4

2

17.

12/2020

nr. 3 Horodiște 19/02/2021
nr. 2 Dubăsarii Nu era dat în
Vechi
exploatare122
Nu era dat în
nr. 5 Chetrosu
exploatare123
Nu era dat în
nr. 1 Ocnița
exploatare124
nr.2
Nu era dat în
Dezghingea
exploatare

Din tabelul de mai sus, se poate observa că cele mai mici sedii ale sectoarelor de poliție, luând
în calcul numărul persoanelor deservite de sector, sunt SP nr. 2 Corjeuți, Briceni; SP nr. 5
Sângereii Noi, Sângerei; SP nr. 2 Cotiujenii Mari, Șoldănești.
Pornind de la obiectivul de acordare cetățenilor a serviciilor de calitate și egale ale Poliției în
întreaga țară și luând în considerare că numărul populației este unul din principalele criterii
pentru crearea sectoarelor de poliție125, considerăm că ar trebui să existe o proporționalitate
între numărul angajaților sectoarelor de poliție și numărul populației deservite.
Astfel, evidențiem că în cadrul sectoarelor de poliție observate, numărul angajaților sectoarelor
de poliție, conform statelor de personal, nu este proporțional cu numărul populației deservite.
Spre exemplu, la SP nr. 1 Glodeni 10 angajați deservesc 8 600 de persoane (în medie 757
pers./angajat), iar la polul opus – la SP nr. 1 Ceadâr-Lunga, 10 angajați deservesc 27 700 de
persoane (în medie 2770 pers./angajat), la SP nr. 1 Vulcănești 6 angajați deservesc 15 000 de
persoane (în medie 2500 pers./angajat), la SP nr. 2 Corjeuți, Briceni 9 angajați deservesc
21636 de persoane (în medie 2400 pers./angajat).
SP nr. 2 Dubăsarii Vechi, Criuleni nu era dat în exploatare, deoarece urma să fie montat contorul de energie
electrică, conectate serviciile de internet, afișate indicatoarele rutiere legate de sectorul de poliție, amplasat panoul
informativ și materialele de vizibilitate.
123 Potrivit conducerii IP Drochia, sediul SP nr. 5 Chetrosu, Drochia nu era dat în exploatare din cauza
necorespunderii actelor și conectării eronate la conducta de gaz (care nu are gaz). La momentul vizitei sediul SP era
închis și nu activa, astfel nu a fost posibilă observarea sediului din interior, din cauza lipsei cheilor, inclusiv la IP
Drochia.
124 Sediul SP 1 Ocnița întârzie să fie dat în exploatare din cauza unor obiecții asupra lucrărilor de reparații realizate.
Potrivit conducerii IP Ocnița, termenul de finalizare a lucrărilor și de dare în exploatare nu se cunoaște, iar agentul
economic nu a precizat pentru beneficiar un termen de remediere a nejunsurilor, dar nici nu a inițiat înlăturarea
acestora.
125
Potrivit pct. 22 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea IGP, sectoarele de poliţie reprezintă
unităţi inferioare ale Poliţiei care pot fi create conform principiului teritorial și numărului de populație, ţinându-se
cont de amplasarea obiectivelor macroeconomice sau strategice importante, precum şi de aşezarea compactă a
localităţilor deservite.
122
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Luând în considerare constatările monitorilor privind conformitatea sectoarelor de poliție cu
cerințele tehnice de funcționare (Anexa nr. 7), Promo-LEX concluzionează că sectoarele de poliție
renovate asigură, în mare parte, condițiile de desfășurare a activității polițienești, inclusiv a celei
comunitare, condițiile de muncă ale angajaților fiind îmbunătățite în mod substanțial. Totuși,
prin raportare la cerințele tehnice de funcţionare a sectorului de poliţie, aprobate prin Ordinul
IGP nr. 286 din 22 iunie 2018, constatăm că doar trei sectoare de poliție corespund tuturor
criteriilor cu caracter obligatoriu – SP 1 Vulcănești, SP 3 Căinari, Căușeni, SP 2 Coșnița, Dubăsari.
Celelalte sectoare de poliție nu corespund la câte unu sau două criterii obligatorii și nu respectă
mai multe condiții formulate cu caracter de recomandare. Totodată, comparativ cu sectoarele de
poliție observate, cel mai mult nu corespunde criteriilor instituite prin concepție SP 2 Dubăsarii
Vechi, Criuleni.
Totodată deși a trecut puțin timp de la modernizarea respectivelor sectoare de poliție, în cel
puțin 6 sectoare de poliție deja au fost identificate carențe ale lucrărilor efectuate (SP 1 Ocnița,
SP 2 Comrat, SP 3 Ghindești, Florești126, SP 3 Horodiște, Călărași127, SP 2 Cotiujenii Mari,
Șoldănești128) sau lipsa de echipament necesar (SP 2 Drochia – insuficiența calculatoarelor și
imprimantelor129).
Potrivit IGP, la unele obiective, la momentul vizitelor de monitorizare, nu erau încă
recepționate lucrările de finalizare a reparațiilor, iar în procedura vizată de Comisia de
recepționare, de asemenea, au fost constatate unele neajunsuri, fixându-se termenele de
lichidare. Totodată, pentru toate eventualele neconformități apărute în perioada termenului de
garanție, ce nu constituie o acțiune generată de factorul uman și/sau cei naturali, operatorii
economici au obligația de a interveni pentru soluționare pe întreaga perioadă de garanție
oferită, ce variază de la obiectiv la obiectiv de la 5 la 10 ani, în baza sesizării instituției
beneficiare.
În legătură cu obiectivul privind renovarea a 90 de sectoare de poliție, evidențiem că,
potrivit Raportului anual de realizare a Planului de acțiuni privind activitatea polițienească
comunitară, în perioada 2017–2020, au fost demarate lucrări de îmbunătățire a infrastructurii
sectoarelor de poliție la 56 de sedii, fiind finalizate lucrările și redeschise pentru
funcționare 31 de sectoare de poliție. Alte 25 de sectoare de poliție se află la diferite etape
de finalizare a lucrărilor de modernizare, urmând a fi redeschise în anul 2021. Totuși, la 34 de
sectoare de poliție nu a fost îmbunătățită infrastructura din motivul planificării insuficiente a
resurselor financiare și a pandemiei COVID-19.

Carențe ale lucrărilor în SP 3 Ghindești, Florești: iluminarea exterioară slabă, canalizarea nefinalizată, în unele
birouri cade vopseaua de pe pereții interiori, cazanul de încălzire nu ține presiunea apei, lipsa robinetului și a
scurgerii la bucătărie, lipsa unor piese de ventilare.
127 Carențe ale lucrărilor în SP 3 Horodiște, Călărași: deși în proiect inițial a fost prevăzută efectuarea lucrărilor în
antreu și instalarea copertinei pentru două automobile, acestea nu au fost executate de agentul economic contractat.
Potrivit IGP, renunțarea la unele lucrări în cadrul procesului de modernizare nu reprezintă un neajuns al lucrărilor
de reparație, ci o modificare a volumului de lucrări, coordonată cu beneficiarul.
128 Carențe ale lucrărilor în SP 2 Cotiujenii Mari, Șoldănești: în unele birouri au început să apară fisuri ale pereților.
129
Potrivit IGP, mențiunea privind lipsa de echipament este subiectivă, fără a fi consultată politica instituției privind
dotarea sectoarelor de poliție. Astfel, fiecare sector de poliție modernizat a primit un minim de tehnică de birou,
fiind distribuite câte o imprimantă multifuncțională la fiecare sector de poliție în anul 2017, ca o continuare a
procesului de dotare cu imprimante inițiat anterior și 3 calculatoare All in One la deschiderea sectoarelor de poliție
după modernizare. Deși asigurarea cu tehnică de calcul este inclusă în lista necesităților stringente comunicate de
subdiviziuni (varianta ideală – o stație de lucru la un angajat), soluția implementată de IGP oferă posibilitatea
utilizării aceleiași stații de lucru de către mai mulți angajați prin crearea conturilor securizate de acces prin BIOS.
Specificul activității ofițerului de sector oferă posibilitatea îndeplinirii cu succes a sarcinilor realizate de către
aceștia. Mai mult, utilizarea imprimantelor multifuncționale și conectarea acestora la mai multe stații de lucru
reflectă politica instituției de raționalizare a cheltuielilor publice, fără ca aceasta să afecteze procesele de lucru în
cadrul instituției.
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Amintim că Promo-LEX a apreciat în raportul anual precedent că, deși eforturile de renovare a
sectoarelor de poliție erau mari, atingerea indicatorului privind renovarea a 90 de sectoare de
poliție era supusă riscului și până la apariția pandemiei de COVID-19. Totuși, prin instituirea
stării de urgență în perioada martie – mai 2020, a fost suspendată desfășurarea oricăror lucrări.
Apreciem eforturile depuse pentru darea în folosință și finalizarea lucrărilor în cât mai multe
sectoare de poliție.
În plus, prezentăm rezultatele interviurilor desfășurate cu reprezentanții a 21 de sectoare de
poliție renovate și modernizate în 2020:
cel puțin 10 respondenți (47%) au menționat că ofițerii de sector îndeplinesc atribuții
nespecifice funcției de ofițeri de sector sau care nu se regăsesc în fișa de post (aducerile
silite ale creditorilor sau ale inculpaților, desfășurarea acțiunilor ca „bunicii grijulii”,
acumularea informației despre persoanele care merg la proteste, inclusiv de la care
partide și ce mijloc de transport a fost utilizat, exercitarea activităților în serviciile de
reacționare, patrulare, asigurarea ordinii publice la măsurile în masă, activități de
prevenire a răspândirii COVID-19 și verificarea locurilor de agrement). În context,
potrivit IGP, lucrul cu cetățenii sub formele indicate mai sus face parte din activitatea
polițienească comunitară. IGP a mai precizat că, în temeiul pct. 9 din Codul de etică şi
deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 629/2017, funcţionarul public cu statut
special trebuie să execute ordinele legale primite de la superiori. Totodată, el are dreptul
să refuze executarea celor care sunt evident ilegale şi să comunice în scris şi motivat
superiorului ierarhic astfel de situaţii. Acesta nu poate fi sancţionat sau prejudiciat
pentru refuzul de a executa ordinele şi dispoziţiile ilegale;
- cel puțin cinci respondenți (23%) au menționat că nu au fișe de post, conducându-se
după regulamente, legislație, dar și după ordinele superiorilor ierarhici, iar alți doi
respondenți (9,5%) au afirmat că fișa de post nu a fost modificată după 14.06.2018,
aceștia activând după o fișă de post veche 130. Evidențiem că potrivit IGP, în temeiul
Dispoziției IGP nr. 367/2020131, la finele anului 2020 a fost desfășurată inventarierea
dosarelor personale, iar prin urmare s-a constatat prezența copiilor fișelor de post
semnate de angajații Poliției;
- toți respondenții au confirmat că au beneficiat de instruire în domeniul activității
polițienești comunitare.

-

Astfel, concluzionăm că problema privind exercitarea atribuțiilor improprii funcției de
ofițer/subofițer de sector persistă în cadrul unor sectoare de poliție și la finele anului 2020. În
același timp, incertitudinile legate de modificarea fișei de post a ofițerilor/subofițerilor de sector
ar putea fi generate atât de omisiunea aplicării actelor normative aprobate, cât și de neaducerea
sau aducerea ineficientă la cunoștința angajaților a drepturilor și obligațiilor acestora conform
fișei de post. Considerăm că comunicarea eficientă, în special în privința atribuțiilor și
competențelor angajaților, trebuie să fie o prioritate pentru conducerea IGP și conducerea
subdiviziunilor specializate și teritoriale.

Potrivit IGP, la intrarea în funcție, obligatoriu, fiecare angajat semnează fișa postului, iar pentru sectoarele de
poliție fișele postului modificate au fost aprobate în iunie 2018, cu obligarea serviciilor de resurse umane de a ajusta
dosarele personale ale angajaților. Conform IGP, aceasta indică doar necunoașterea de către angajați a situației
referitoare la fișele de post și nu absența acestora. Iar necunoașterea reprezintă o situație legată de un factor
subiectiv de absență a dorinței de autoinstruire a unor angajați.
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Dispoziția IGP nr. 367/2020 „Cu privire la efectuarea inventarierii dosarelor personale ale funcționarilor publici
cu statut special aflate în gestiunea subdiviziunilor organului central de administrare și autorităților administrative
din subordinea Inspectoratului General al Poliției, precum și revizuirea datelor stocate în sistemul informațional
«Colaborator»”.
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A.4.2. Asigurarea comunicațiilor fiabile și eficiente pentru scopuri operaționale în
cadrul Poliției
Indicator 2020132: Sistemul securizat de comunicații implementat integral
Raportul de progres privind implementarea proiectului „Asigurarea unui sistem de comunicații
fiabil și eficient pentru scopuri operaționale în cadrul Poliției” și a Planului de acțiuni al MAI
privind implementarea rețelei de comunicații în standard TETRA în cadrul MAI 133 a fost
publicat pe pagina www.politia.md.
Potrivit raportului, în anul 2020 au fost realizate următoarele acțiuni în vederea creării și
operaționalizării rețelei TETRA:
- au fost încheiate contractelpentru locațiunea spațiilor tehnologice și pentru energie
electrică cu operatorii economici Orange SA, Moldcell SA, Moldtelecom SA și ÎS
Radiocomunicații;
- au fost efectuate expertizele tehnice ale turnurilor de comunicații pentru instalarea
echipamentelor;
- a fost efectuată recepția ultimei livrări de echipamentele conform contractului;
- au fost instalate și date în exploatare 15 stații de bază;
- a fost efectuată interconectarea rețelei de radiocomunicații TETRA cu VoIP (IP telefonia)
a MAI;
- au fost efectuate deplasări pentru comisionarea și acceptanța lucrărilor de montare a
echipamentelor în scopul modernizării TETRA, LAN și WAN;
- au fost instalate 8 MW (microunde) pentru crearea redundanței rețelelor de transport
date în sistemul de radiocomunicații TETRA MAI;
- a fost efectuată interconectarea MSO A (IGPF) cu MSO B (Traian, nr. 23/1 STI al MAI)
prin fibră optică;
- a fost efectuată testarea zonelor de acoperire cu semnal radio. Astfel, fiind verificată
acoperirea cu semnalul radio a tuturor inspectoratelor de poliție și a drumurilor
naționale, rezultatele verificărilor au arătat o acoperire (cu semnalul radio a tuturor
inspectoratelor de poliție și a drumurilor naționale) de 96,4% din suprafețele testate
pentru stațiile portabile realizate la nivel național și 99,8% pentru stațiile mobile;
- au fost perfectate actele de acceptanță;
- au fost procurate de către IGP 370 de terminale radio (130 de terminale radio mobile;
200 de terminale radio portabile; 30 de terminale radio staționare; 10 terminale radio
camuflate). Totodată, în 2020 au fost dotate cu 180 de terminale radio IGC a MAI și cu
206 – IGPF a MAI;
- au fost organizate cursuri online de pregătire continuă a personalului de gardă și
dispecerate (total 130 de angajați instruiți), pe tema „Sistemul TETRA (stații radio
staționare și portabile), posibilități și capacități tehnice, precum și utilizarea acestora în
diferite situații de serviciu”.
În plus, conform raportului, indicatorii de performanță din Acordul de finanțare au fost
realizați pe deplin, toate patrulele fixe și mobile fiind conectate și monitorizate prin sistemul
GPS, sistemul fiind folosit de către toate inspectoratele de poliție ale IGP.
Amintim că, potrivit Raportului privind evaluarea fazei-pilot, la sfârșitul anului 2019 nivelul de
dotare cu echipament TETRA în cadrul IGP era de 31% (917 unități), din totalul necesar în
cadrul IGP de 2 950 de unități. Astfel, luând în considerare numărul terminalelor procurate în
2020, constatăm că în anul 2020 nivelul de dotare cu echipament TETRA a crescut la 43%
(1287).
Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
Raportul de progres privind implementarea proiectului „Asigurarea unui sistem de comunicații fiabil și eficient
pentru scopuri operaționale în cadrul Poliției” și a Planului de acțiuni al MAI privind implementarea rețelei de
comunicații în standard TETRA în cadrul MAI.
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Graficul nr. 14

În același timp, evidențiem că realizarea subacțiunilor privind elaborarea și aprobarea
Regulamentului de funcționare a rețelei TETRA și de elaborare a instrucțiunilor de utilizare a
terminalelor nu a fost raportată în cadrul Planului de acțiuni, termenul pentru aceste activități
fiind stabilit pentru sem. II 2019 – sem. I 2020.
Rezultatele interviurilor desfășurate cu conducerea inspectoratelor de poliție/direcției de
poliție sau cu persoanele desemnate de acestea se prezintă în felul următor:
35 dintre respondenți (81%) au afirmat că au recepționat echipament TETRA în 2020,
iar 6 (14%) au menționat că nu au recepționat echipament TETRA în acest an (doi dintre
aceștia au precizat că au recepționat echipament TETRA în 2019, iar unul – în 2021);
- la întrebarea dacă toți angajații antrenați în activitățile de reacționare operativă
(angajații care trebuie să aibă acest echipament) dispun de el, 27 (69%) au răspuns
afirmativ, 12 (31%) – negativ.
-

Totodată, la întrebarea dacă angajații au fost instruiți în 2020 pentru utilizarea terminalelor
TETRA, 21 (54%) au răspuns afirmativ, iar 18 (46%) – negativ.
Tabelul nr. 17
Dintre cei care au răspuns afirmativ (21)

Dintre cei care au răspuns negativ (18)

- Cel puțin 2 respondenți au afirmat că la
momentul interviului, echipamentul TETRA
încă nu era/nu putea fi utilizat (din cauză că
echipamentele nu au fost conectate la rețea
sau „nu a fost instalată antena”).

- Cel puțin 10 respondenți au menționat că nu
utilizează echipamentul TETRA (din cauză că
dispozitivele nu erau conectate la rețea, la acel
moment (3), sau din cauză că nu au fost
instruiți).
- Cel puțin 3 respondenți au menționat că
echipamentul nu prea este utilizat sau este
utilizat doar un număr mic de echipamente („din
cauza că angajații de la Serviciul 112 cel mai des
folosesc telefoanele mobile, și mai rar stația
radio”/„telefonia mobilă este accesibilă”).

- În timp ce 3 respondenți au afirmat că - Cel puțin doi respondenți au afirmat că nu
angajații au fost instruiți privind utilizarea au beneficiat de o instruire pentru utilizarea
echipamentului de STI al MAI/IGP, alți 4 echipamentului de la IGP, fiind instruiți de
respondenți au menționat că instruiri șeful subdiviziunii teritoriale/șeful secției
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speciale
privind
utilizarea
acestui (instruit de STI) și autoinstruindu-se.
echipament nu au fost desfășurate, doar
șeful subdivizunii teritoriale aducând la
cunoștință angajaților modul de lucru cu
acest echipament, în cadrul ședințelor de
lucru.
- Cel puțin 3 respondenți au menționat că - Cel puțin un respondent a afirmat că
mai sunt necesare instruiri periodice sau mai echipamentele sunt simple la utilizare și
urmează a fi desfășurate instruiri.
angajații se descurcă bine, chiar dacă nu au fost
instruiți.
- Alți 2 respondenți au menționat că au fost
instruiți în 2019.

Cel puțin 7 respondenți (19%) au confirmat că există zone, în aria de competență, în care
echipamentul TETRA nu are acoperire. Conform respondenților, aria de neacoperire variază
între 8% și 65%.
Astfel, constatăm că cel puțin în cadrul a 15 IP echipamentul TETRA nu era utilizat sau era
utilizat puțin la începutul anului 2021, iar instruirea persoanelor care urmează să-l utilizeze a
purtat un caracter neuniform. Menționăm că ordinele de repartizare a echipamentului TETRA în
2020 datează din 4 noiembrie și 29 decembrie. Respectiv, în mod logic, nu era posibil ca
echipamentul TETRA să fie utilizat până la finele anului 2020 de către toate inspectoratele de
poliție.
Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX apreciază eforturile depuse în
vederea asigurării unui sistem de comunicații fiabil și eficient pentru scopuri operaționale în
cadrul Poliției și dotării cu echipamente TETRA a subdiviziunilor specializate și teritoriale. De
asemenea, Promo-LEX reiterează recomandarea privind continuarea eforturilor în vederea
dotării subdiviziunilor IGP cu echipament TETRA, dar și instruirea corespunzătoare a
persoanelor antrenate în activități de reacționare operative.

A.4.3. Îmbunătățirea capacităților de reacționare rapidă a echipelor de intervenție ale
Poliției la apelurile de urgență
Indicator 2020134: Timpul maxim de intervenție la nivel național se reduce la 15 minute, prin
creșterea numărului de echipe de intervenție rapidă pentru fiecare sector în (a) Chișinău
(minimum 7 echipe per sector administrativ) și (b) de la 2 până la 5 echipe per inspectorat de
poliție din afara Chișinăului, cu dispecerate conduse de SIGAU
Raportul privind implementarea în anul 2020 a Proiectului 4.3. Îmbunătățirea capacităților de
reacționare rapidă a echipelor de intervenție ale Poliției la apelurile de urgență a fost plasat pe
pagina politia.md135.
Potrivit raportului menționat, în anul 2020 au fost realizate următoarele:
- conform informațiilor furnizate de Serviciul Național Unic Pentru Apelurile de Urgență
112, durata medie a apelurilor solicitanților constituie circa 4 minute, media de
reacționare la apelurile cetățenilor constituie circa 32 de minute. Media zilnică de
apeluri de urgență 112 de competența Poliției este de 773 de cazuri. Astfel, comparativ
Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
privind implementarea în anul 2020 a Proiectului 4.3. Îmbunătățirea capacităților de reacționare rapidă
a echipelor de intervenție ale Poliției la apelurile de urgență.
134

135Raportul
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cu datele pentru anul 2019, timpul mediu de reacționare s-a diminuat cu 3 minute sau
8,6%;
- pentru echipele de reacționare operativă ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliției au fost
achiziționate 59 de autospeciale operaționale de teren. Suplimentar, au fost procurate și
repartizate subdiviziunilor subordonate IGP în total 170 de terminale de modele diverse:
terminale portabile camuflate – 10, terminale radio mobile Tetra – 130, terminale radio
staționare Tetra – 30;
- au fost organizate 6 activități de instruire cu participarea a 173 de angajați, dintre care 2
cursuri (online) de specializare pentru personalul serviciului de gardă și dispecerat, fiind
instruiți 80 de angajați; un curs de instruire (online) „Protejarea ofițerilor de poliție în
timpul stopării și verificării unităților de transport, interceptării persoanei, precum și
reacționarea la apelurile de urgență 112”, fiind instruiți 42 de angajați; un curs de
perfecționare/specializare (online) ,,Gestionarea apelurilor 112”, fiind instruiți 14
angajați/dispeceri din cadrul subdiviziunilor Poliției;
- realizarea unei vizite în Austria și Germania și a altei vizite în Polonia pentru preluarea
de bune practici și dezvoltarea cooperării, inclusiv în domeniul de reacționare la apeluri
de urgență.
Timpul mediu de reacționare
Totodată, conform Raportului de reacționare la apelurile de urgență în 2020, pus la dispoziție
de către IGP, în aspect comparativ se observă că:
- cea mai mică valoare a timpului mediu de reacționare în afara capitalei s-a înregistrat la
IP Ceadâr-Lunga (23:20) și IP Bălți (27:29);
- valori mai mici ale timpului mediu de reacționare decât timpul mediu de reacționare pe
țară s-au înregistrat, cu excepția inspectoratelor menționate mai sus, în cadrul IP Comrat
(29:08), IP Cahul (29:1), IP Taraclia (30:06) IP Vulcănești (30:43);
- cele mai mari valori ale timpului mediu de reacție s-au înregistrat la IP Dubăsari (50:39),
IP Anenii Noi (49:25), IP Orhei (49:14), IP Telenești (49:10) (detalii îna Anexa nr. 8).
La solicitarea de informații depusă de Promo-LEX privind numărul echipelor de reacționarepatrulare ale Poliției în fiecare unitate administrativ-teritorială și raioanele sau regiunile pe
care acestea le deservesc, IGP a comunicat că „potrivit prevederilor Ordinului IGP nr. 232 din
07.05.2018 cu privire la stabilirea principiilor unice de reacție primară la apelurile de urgență,
subdiviziunile teritoriale ale Poliției au constituit 91 – 105 echipe de patrulare și
reacționare operativă. Cifra variază în dependență de situația operativă și ziua săptămânii”.
Pentru evaluarea rezultatelor în cadrul acestui obiectiv, monitorii Promo-LEX au efectuat
interviuri cu conducerea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției sau cu persoanele desemnate de
acestea.
Fiind întrebați despre timpul mediu de intervenție în 2020 în zona de care aceștia sunt
responsabili, 14 respondenți au menționat un timp de reacționare de până la 15 minute, 15
respondenți au menționat un timp între 15 și 30 de minute, și doar 5 respondenți au menționat
o durată medie de intervenție între 30 și 40 de minute. Cele mai apropiate valori indicate de
intervievați de datele furnizate de Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au
fost menționate pentru DP Chișinău, IP Râșcani și IP Ceadâr-Lunga.
Cel puțin unul dintre intervievați a declarat că subdiviziunea teritorială nu deține aceste date,
unul a afirmat că nu poate răspunde, unul – că întrebarea poate fi adresată municipiului
Chișinău, iar în raioane distanțele sunt mari și timpul de intervenție diferă.
Astfel, trezește nedumeriri diferența între datele furnizate de intervievați și cele furnizate de IGP
(în baza datelor Serviciului 112), chiar dacă se ia în considerare faptul că 17 dintre respondenți
au fost numiți în funcție pe parcursul anului 2020. Considerăm că o comunicare eficientă asupra
unui asemenea indicator important trebuie să fie asigurată atât între IGP și subdiviziunile
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teritoriale, cât și în cadrul subdiviziunilor teritoriale, iar micșorarea timpului de reacționare să
constituie o prioritate pentru toate subdiviziunile.
Numărul echipelor de reacționare-patrulare și timpul de reacționare la apelurile de
urgență ale cetățenilor
Conform rezultatelor interviurilor desfășurate cu conducerea inspectoratelor de poliție, la
întrebarea privind numărul echipelor de reacționare-patrulare existente și necesare, PromoLEX a constatat următoarele:
 echipe de patrulare-reacționare suficiente sunt în inspectoratele de poliție Anenii Noi,
Bender, Călărași, Dubăsari, Edineț, Ialoveni, Șoldănești, Soroca, Strășeni, Ungheni;
 necesită suplinire cu încă o echipă de patrulare-reacționare inspectoratele de poliție
Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Ceadâr-Lunga, Comrat, Criuleni, Fălești, Glodeni,
Leova, Nisporeni, Rezina, Râșcani, Taraclia;
 necesită suplinire cu două echipe de patrulare-reacționare inspectoratele de poliție
Cantemir, Căușeni, Dondușeni, Ocnița, Orhei, Sângerei, Ștefan Vodă;
 necesită suplinire cu trei echipe de patrulare-reacționare inspectoratele de poliție
Hâncești și Telenești;
 necesită suplinire cu patru echipe de patrulare-reacționare IP Drochia, Florești,
Vulcănești.
Graficul nr. 15. Echipele de patrulare-reacționare existente și numărul echipelor necesare
pentru micșorarea timpului de reacționare, conform conducerii IP sau persoanelor desemnate de
acestea

Totodată, în raport cu indicatorul fixat în Matricea de politici pentru anul 2020 (creșterea
numărului de echipe de intervenție rapidă de la 2 până la 5 echipe per inspectorat de poliție
din afara Chișinăului), Promo-LEX a evidențiat în 2019 că inspectoratele de poliție Bender,
Basarabeasca, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Taraclia, Ocnița, Râșcani aveau câte o echipă de
patrulare-reacționare (Anexa nr. 9).
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Astfel, deși s-a recomandat instituțiilor implementatoare să opereze modificări pentru
suplinirea numărului echipelor de patrulare-reacționare, la sfârșitul anului 2020, situația nu sa schimbat în privința inspectoratelor de poliție Bender, Basarabeasca, Ceadâr-Lunga, Comrat,
Taraclia și Ocnița. Totodată, lista inspectoratelor care au câte o echipă de patrulare-reacționare
a fost suplinită de IP Nisporeni, care anul precedent dispunea de 2 echipe. Totodată, în cazul IP
Cimișlia numărul echipelor a crescut la 2, iar în cazul IP Râșcani – la 4.
Nici în cazul numărului de echipe per sector din Chișinău nu a fost atins obiectivul stabilit
inițial de Matricea de politici (7/sector), fiind antrenate câte 2-3 echipe/sector pe timp de zi și
3-5 echipe/sector pe timp de noapte.
Pe lângă faptul că numărul echipelor de patrulare-reacționare ar necesita suplinire, evidențiem
că, potrivit persoanelor intervievate, funcții vacante în cadrul echipelor de patrularereacționare existau la momentul vizitei în cadrul a 15 subdiviziuni, numărul funcțiilor vacante
variind de la 1 la 9 în IP Nisporeni, IP Șoldănești, IP Leova , IP Rezina, IP Briceni, IP Criuleni, IP
Ștefan Vodă, IP Ungheni, IP Căușeni, IP Sângerei, IP Hâncești, IP Ialoveni, IP Telenești, IP Orhei
și 70 în BPRO a DP Chișinău. Cel puțin reprezentanții a două subdiviziuni au menționat că dacă
nu era stabilit moratoriu asupra încadrării în funcțiile vacante, acestea erau suplinite.
Totodată, în cadrul întrebării despre activitățile efectuate pentru descentralizarea structurilor
de patrulare și reacționare operativă, 13 dintre reprezentanții subdiviziunilor teritoriale au
menționat că în 2020 au fost instituite grupurile/echipele de reacționare operativă (inclusiv
echipe mixte).
Luând în considerare cele notate supra, constatăm că nu s-a reușit nici atingerea timpului mediu
de reacționare de 15 minute, nici suplinirea echipelor de reacționare-patrulare, așa cum se
intenționa. Totodată, sunt de apreciat eforturile de implicare în reacționarea operativă atât a
angajaților INSP, cât și a ofițerilor, subofițerilor de sector, cu scopul completării numărului de
echipe de reacționare operativă. Totuși, pe termen lung, implicarea echipelor compuse din
angajați ale căror atribuții de bază nu sunt cele de reacționare operativă nu va avea efectul
scontat nici în privința îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor de bază, nici în privința
activității de reacționare operativă. În plus, considerăm că echipele de reacționare operativă
trebuie să aibă o structură uniformă și să fie în subordinea subdiviziunilor teritoriale, astfel încât
aceste forțe să fie gestionate cât mai eficient posibil.
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OBIECTIVUL 5: Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de
corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției
Obiectivul 5 a fost elaborat cu scopul promovării și asigurării transparenței în activitate și a
integrității profesionale a Poliției. El conține două acțiuni și opt subacțiuni. Din cele opt
subacțiuni, în opinia Promo-LEX, doar una (12,5%) poate fi considerată realizată, șase (75%) –
parțial realizate, iar una (12,5%) – nerealizată.
Cinci subacțiuni au expirat în 2020, dintre care Promo-LEX a apreciat ca fiind realizate parțial
patru subacțiuni (80%), iar o subacțiune (20%) a apreciat-o ca nerealizată.
Totodată, din cele două subacțiuni care au fost evaluate în Raportul nr. 3 ca implicând un risc
considerabil de nerealizare, în prezentul raport o subacțiune a fost apreciată ca fiind realizată
parțial (5.1.3 – dezvoltarea sistemului electronic de constatare şi evidenţă a contravenţiilor
rutiere în vederea diminuării intervenţiei factorului uman în această activitate), iar alta a fost
apreciată ca fiind nerealizată (5.1.4 – reorganizarea sistemului de efectuare a achiziţiilor publice
în cadrul Poliţiei şi pregătirea personalului în acest scop).
Cu referire la Matricea de politici, deși criteriile de performanță pentru anul 2020 au fost
anulate, evidențiem că în urma activităților realizate în 2020, majoritatea acțiunilor din Planul
privind prevenirea și combaterea corupției în cadrul IGP au fost realizate, iar salariul de bază
cel mai mic în cadrul unităților Poliției constituie 162,82% raportat la coșul minim de consum
stabilit de Biroul Național de Statistică pentru primul semestru al anului 2020.

Constatări pe baza Strategiei de Dezvoltare a Poliției
5.1.

Promovarea şi implementarea principiului toleranță zero față de corupție în
activitatea Poliției
5.1.2 Intensificarea campaniilor de prevenire a comportamentului corupţional al
poliţiştilor, îndeosebi în domeniile vulnerabile
Indicatori de performanță: Campanii de prevenire realizate
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2020 au fost inițiate și/sau
desfășurate două campanii de informare și sensibilizare:
 Campania ,,NU acceptăm corupția în Poliție", orientată spre prevenirea și
conștientizarea, atât de polițiști, cât și de cetățeni, a riscului la care se expun
atunci când oferă sau când acceptă mita. Campania s-a desfășurat în trei etape și a
inclus instruiri ale polițiștilor și acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la
infracțiunile de corupție și importanța implicării ambelor părți în denunțarea acestor
fapte. Campania a fost lansată la 18.01.2019 și s-a încheiat la 19.03.2020136, în această
perioadă fiind instruiți în domeniul integrității 4500 de polițiști, iar peste 3 000 de
oameni au fost informați despre consecințele corupției, precum și despre modalitatea de
sesizare a ilegalităților admise de către polițiști. În cadrul campaniei a fost creată o
pagină de Facebook cu genericul #NU_ ACCEPTĂM_CORUPȚIA_ÎN _POLIȚIE 137. Potrivit
136
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Comunicat privind finalizarea campaniei „NU acceptăm corupția în Poliție!”
Pagina de Facebook: Nu acceptăm corupția în poliție.
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IGP, la sfârșitul anului 2020 pagina era apreciată de 2632 de persoane și urmărită de
circa 2670 de persoane. Pe parcursul anului 2020, pe această pagină au fost publicate 70
de postări, care au înregistrat 124898 de vizualizări.
 Campania de mediatizare privind prevenirea și combaterea corupției „Denunță!
Atitudinea ta contează!”, lansată la 11.12.2020, în comun cu Centrul Național
Anticorupție. Conform răspunsului IGP recepționat la solicitarea de informații depusă de
Promo-LEX, scopul campaniei constă în informarea și sensibilizarea angajaților Poliției, a
conducătorilor auto și a cetățenilor privind riscurile și consecințele implicării în actele de
corupție, la rigorile integrității, importanța adoptării unui comportament integru.
Campania se va desfășura timp de un an și va include organizarea diferitor instruiri și
activități cu caracter informativ în întreaga țară. În cadrul campaniei cetățenilor li se vor
oferi informații accesibile privind procedurile și mecanismele existente de prevenire și
raportare a cazurilor de corupție. Totodată, se vor desfășura sesiuni de instruire pentru
angajații inspectoratelor de poliție privind procedura de declarare a conflictelor de
interese, a cadourilor, a influențelor necorespunzătoare, a modalităților de denunțare a
actelor de corupție în vederea asigurării unui serviciu public onest și integru, dedicat
cetățeanului și societății în general.
Menționăm că, potrivit datelor statistice furnizate de instituțiile implementatoare în contextul
activității A.5.1 din Matricea de politici, se evidențiază în perioada 2016–2020 o tendință de
descreștere a cauzelor penale în cazurile de corupție și cele conexe corupției cu implicarea
angajaților din cadrul IGP, dar și o tendință de creștere a denunțurilor efectuate de către
angajații Poliției.
Graficul nr. 16

Evidențiem că, pentru această subacțiune, în solicitarea de informații depusă la adresa
instituțiilor implementatoare, s-au cerut și informații despre:
- domeniile vulnerabile în care au fost desfășurate campaniile de prevenire a
comportamentului corupțional;
- dacă au fost evaluate și apreciate efectele acestor campanii.
Totuși, se pare că prezentarea acestor informații a fost omisă de instituțiile implementatoare.
Amintim că în rapoartele anuale anterioare, Promo-LEX a evidențiat că, potrivit subacțiunii 5.1.2,
campaniile de prevenire a comportamentului infracțional trebuie să fie intensificate îndeosebi în
domeniile vulnerabile. Astfel, așteptările vizau inclusiv o creștere a numărului și a frecvenței
campaniilor de prevenire a comportamentului corupțional al polițiștilor și necesitatea
desfășurării campaniei anume în domeniile vulnerabile. Luând în considerare cele menționate
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supra, Asociația Promo-LEX apreciază eforturile referitoare la campaniile naționale desfășurate
și evaluează subacțiunea 5.1.2 drept parțial realizată.
În mod suplimentar, monitorii Promo-LEX au realizat interviuri cu reprezentanții
subdiviziunilor teritoriale inclusiv privind desfășurarea campaniilor la nivel local de
prevenire a fenomenului corupțional al polițiștilor. Astfel, 30 de respondenți au afirmat că
asemenea campanii au fost desfășurate iar 7 au menționat că nu au fost desfășurate.
Însă, fiind întrebați despre detalii privind perioada campaniei desfășurate și numărul
persoanelor informate, din 30 de respondenți care au răspuns afirmativ cel puțin 3 au făcut
referință la campania desfășurată de IGP, iar 11 respondenți au făcut referință la campaniile
desfășurate împreună cu SPIA sau CNA în localitățile din zona lor de responsabilitate. Potrivit
respondenților, campaniile au constat în desfășurarea discuțiilor cu cetățenii, repartizarea
materialelor informative, inclusiv fiind instalate bannere. Alți 4 respondenți au menționat
despre participarea la seminare de instruire privind prevenirea corupției desfășurate de SPIA
și CNA.
Alți 15 intervievați au enumerat următoarele tipuri de acțiuni desfășurate în cadrul campaniei
de prevenire a comportamentului corupțional: mese rotunde, instruiri online cu angajații (2),
informarea angajaților sub semnătură (4), organizarea unei emisiuni de informare în
colaborare cu televiziunea locală, desfășurarea campaniei prin intermediul radioului, al
ziarului local, al distribuiri materialelor informaționale, plasarea informației pe rețele de
socializare etc.
5.1.3 Dezvoltarea sistemului electronic de constatare şi evidență a contravențiilor
rutiere în vederea diminuării intervenției factorului uman în această activitate
Indicatori de performanță: Cadru normativ ajustat; sistem electronic dezvoltat
Termen de realizare: 2018–2020
Automatizarea procesului de depistare şi constatare a încălcărilor din domeniul traficului
rutier comise de conducătorii de vehicule, acumularea probelor pentru soluționarea cauzei şi
tragerea la răspundere contravențională sau penală, colectarea informației privind situația
rutieră în zonele de supraveghere în regim de timp real este scopul Sistemului automatizat de
supraveghere a circulației rutiere (SASCR), care a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr.
965 din 17.11.2014 (Conceptul Controlul traficului).
În 2018 au fost operate mai multe modificări la Hotărârea Guvernului nr. 965/2014. Prin
ultima modificare, intrată în vigoare la 25.01.2019, au fost acordate aceleași drepturi atât
partenerului privat, cât și partenerului public, inclusiv de a avea acces la informațiile din
sistem. Evidențiem, în acest sens, că în raportul său de audit138 Curtea de Conturi a menționat
că „semnarea contractelor cu operatorii economici s-a efectuat fără a ține cont că aceștia nu pot
deține calitatea de participanți la SASCR, deoarece nu sunt abilitați conform legislației în
vigoare cu atribuții în domeniul monitorizării și asigurării securității circulației rutiere și nu
sunt în drept să execute sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea
prerogativelor de autoritate publică”.
La 11.02.2019, cu încălcarea normelor de transparență decizională, a fost aprobată Hotărârea
Guvernului nr. 82 cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat
privind crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere în
Republica Moldova, a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat. Prin această
hotărâre, a fost desemnat MAI în calitate de autoritate publică responsabilă pentru
desfășurarea procedurii de selectare a parteneriatului privat, prin concurs public într-o
138
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singură etapă, și a fost inclusă crearea SASPR în lista bunurilor proprietate a statului şi în lista
lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat139.
Totuși, nici în 2019, nici în 2020 nu a fost selectat un partener privat și nu a avut loc semnarea
contractului.
Totodată, la 24 octombrie 2019, Curtea de Conturi a aprobat, prin Hotărârea nr. 56/2019,
Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate
prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 12/2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului
„Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”140. Astfel, MAI urma în prealabil
să execute recomandările Curții de Conturi și anume revizuirea cadrului legal existent 141,
asigurarea intercorelării prevederilor legale și racordarea softului chinez la legislația națională
privind integrarea acestuia în SIA RICC și să implementeze politica de protecție a datelor cu
caracter personal pentru toate sistemele informaționale deținute, precum și să ajusteze
procedura contravențională pornită în baza informațiilor obținute prin intermediul SASCR
,,Controlul traficului” la prevederile Codului contravențional, asigurând încheierea acesteia cu
procese-verbale electronice. Pe parcursul anului 2020, se pare că asemenea modificări nu au
fost efectuate la cadrul legal.
Evidențiem că la solicitarea de informații suplimentare privind etapa de dezvoltare a
sistemului electronic de constatare și evidență a contravențiilor rutiere și dacă în 2021 au fost
prevăzute mijloace financiare pentru crearea, implementarea, funcționarea și dezvoltarea
sistemului, IGP a informat că procedura de achiziționare de bunuri și servicii pentru extinderea
sistemului de supraveghere a circulației rutiere a fost inițiată la 01.03.2021 142.
Mai mult, evidențiem că, potrivit Raportului privind implementarea SDP, la 11 septembrie
2020 a fost aprobată, iar la 9 ianuarie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 185 cu privire la
Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale
și a persoanelor care au săvârșit contravenții143. Potrivit notei informative, prin aprobarea
acestui proiect de lege, urma să se asigure crearea resursei informaţionale unice de evidență a
contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții, care
va fi la dispoziția tuturor autorităților și organelor cu atribuții specifice procesului
contravențional, având posibilitatea introducerii/extragerii informației în/din sistem în timp
real, astfel încât fiecare să își execute în mod corect și oportun atribuțiile legale în domeniul
constatării și examinării contravențiilor.
Potrivit art. 27 din Legea nr. 185/2020, până la intrarea în vigoare a acesteia, Guvernul urma:
a. să prezinte Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanță cu
respectiva lege;
b. să elaboreze și să aprobe Conceptul Sistemului informațional automatizat de evidență a
contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit
Conform notei informative la proiectul hotărârii de guvern, implementarea proiectului de parteneriat publicprivat prezumă transmiterea către un investitor privat a drepturilor și obligațiilor aferente implementării și operării
tehnice a SASCR în Republica Moldova, care va efectua investiții din surse proprii în termen de cel mult șase ani din
data semnării contractului. Fezabilitatea parteneriatului este relevată prin Studiul de fezabilitate, care, pornind de la
volumul total al investițiilor de circa 21 de milioane de euro, care urmează a fi atrase pentru implementarea
parteneriatului, indică o perioadă optimă de recuperabilitate a investiției de 25 de ani.
140 Hotărârea nr. 56/2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea
cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 12/ 2017 cu privire la aprobarea
Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”.
141 Regulamentele de funcționare a Sistemului informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și
criminologice”, SASPR „Controlul traficului” și Sistemul informațional automatizat „Evidența contravențiilor în
domeniul circulației rutiere și asigurarea accesului titularului permisului de conducere la informația despre
punctele de penalizare”.
142 Procedura de achiziționare de bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a circulației
rutiere.
143 Legea nr. 185 din 11.09.2020 cu privire la Sistemul informational automatizat de evidență a contravențiilor, a
cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.
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contravenții și Regulamentul cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor
contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții;
c. să elaboreze actele normative necesare pentru executarea respectivei legi.
Astfel, abia la 16.11.2020 MAI a inițiat procesul de elaborare a proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat
de evidentă a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit
contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor
contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții. Drept urmare, pe platforma
www.particip.gov.md a fost plasat un anunț în acest sens144. Până la sfârșitul anului 2020,
respectivul proiect de Hotărâre de Guvern nu a fost pus pe ordinea de zi a Guvernului. Totuși,
solicitarea de înregistrare a respectivului proiect a fost depusă la Cancelaria de stat abia la
18.03.2021145.
Totodată, la solicitarea de informații suplimentare privind etapa de dezvoltare a sistemului
electronic de constatare și evidență a contravențiilor rutiere și dacă în 2021 au fost prevăzute
mijloace financiare pentru crearea, implementarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului, IGP
a informat că procedura de achiziționare de bunuri și servicii pentru extinderea sistemului de
supraveghere a circulației rutiere a fost inițiată la 01.03.2021.
Deși sistemul electronic de constatare şi evidență a contravențiilor rutiere nu a fost dezvoltat,
luând în considerare că unul din indicatori este „cadru normativ ajustat”, apreciem subacțiunea
5.1.3 ca realizată parțial. Respectiv, menționăm că și în privința acestui indicator, mai sunt
activități de realizat.
5.1.4 Reorganizarea sistemului de efectuare a achizițiilor publice în cadrul Poliţiei şi
pregătirea personalului în acest scop
Indicatori de performanță: Cadru normativ ajustat; sistem de achiziții regionalizat; proceduri
operaționale elaborate şi aprobate; personal instruit
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea în 2020 a SDP, pe pagina oficială a IGP
www.politia.md sunt publicate toate planurile de achiziții ale IGP, inclusiv modificările
acestora și toate rapoartele de monitorizare a executării contractelor în conformitate cu Legea
131/2015.
Pentru a asigura publicarea planurilor de achiziții în subdiviziunile teritoriale, începând cu
anul 2021, se va asigura publicarea centralizată a acestora de către subdiviziunea specializată
din cadrul IGP pe pagina oficială a instituției.
Amintim că Promo-LEX a menționat, în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei
Poliției, că inițierea și desfășurarea unui sistem regionalizat al achizițiilor publice de către
direcțiile de poliție trebuie să fie asigurate inclusiv prin publicarea pe paginile web a planurilor
de achiziții și a rapoartelor de executare a contractelor de achiziții publice. În acest sens,
Promo-LEX a recomandat identificarea unei soluții temporare pentru asigurarea respectării
prevederilor legale (de publicare a planului provizoriu/anual de achiziții), până la funcționarea
Anunțul de inițiere a procesului de elaborare a Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al
Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor
care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor
contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.
145 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat de
evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit contravenţii și a
Regulamentului cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au
săvârşit contravenții, înregistrat la Cancelaria de Stat.
144

95

în sistem regionalizat a Poliției. Astfel, constatăm că recomandarea din anul precedent ar putea
să fie realizată doar în 2021, în 2020 nefiind depuse eforturi în acest sens.
Totodată, potrivit răspunsului la solicitarea de informații adresată de Promo-LEX, la întrebarea
privind procedurile operaționale standard elaborate și/sau aprobate în domeniul achizițiilor
publice, IGP a informat că în 2020 au fost elaborate și ajustate următoarele PSO:
1) Ordinul IGP nr. 130 din 27.04.2020 „Cu privire la modificarea unor Ordine ale șefului
Inspectoratului General al Poliției”, prin care au fost efectuate modificări la Ordinul
șefului IGP nr. 75/2018 „Cu privire la aprobarea Procedurii declararea conflictelor de
interese real”, Ordinul IGP nr. 401/2018 „Cu privire la punerea în aplicare a procedurii
operaționale privind declararea conflictului de interese real în cadrul organului central
de administrare al Inspectoratului General al Poliției”, Ordinul șefului IGP nr. 235/2019
„Cu privire la aprobarea procedurii operaționale standard privind evidența cazurilor de
influență necorespunzătoare exercitată asupra angajaților Poliției”;
2) Ordinul șefului IGP nr. 140 din 20.05.2020 „Cu privire la aprobarea Procedurii
operaționale standard privind avertizările de integritate”.
Evidențiem că aceste proceduri operaționale standard nu se referă la domeniul achizițiilor
publice și astfel nu pot fi luate în considerare la evaluarea gradului de realizare a acestei
subacțiuni.
În același timp, deși în solicitarea de informații au fost adresate întrebări privind desfășurarea
achizițiilor publice pentru necesitățile Direcțiilor Regionale Chișinău și UTA Găgăuzia și
organizarea instruirilor în domeniul achizițiilor publice pentru structurile teritoriale, instituția
implementatoare a omis să furnizeze informații pentru aceste întrebări.
Amintim că Promo-LEX a evidențiat, în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei Poliției,
că desfășurarea unor instruiri ale personalului subdiviziunilor IGP în domeniul achizițiilor
publice, precum și elaborarea unor proceduri operaționale standard în domeniu, ar facilita modul
de organizare a achizițiilor publice. Mai mult, pe termen lung, ar putea reduce din volumul
achizițiilor publice organizate la nivel central și ar asigura aplicarea unitară și uniformă a
legislației. Astfel, deși s-a recomandat instruirea personalului implicat în procesul de achiziții în
subdiviziunile IGP și depunerea eforturilor pentru regionalizarea Poliției și, respectiv, a
achizițiilor publice, se pare că recomandările nu au fost luate în considerare. Ținând cont de cele
menționate, Promo-LEX apreciază subacțiunea 5.1.4 drept nerealizată, iar un factor al
nerealizării acestei subacțiuni îl constituie omisiunea regionalizării Poliției și creării celor trei
direcții regionale, în cadrul cărora, conform Concepției, urmau să fie concentrate subdiviziunile
de achiziții.
În plus, menționăm că, potrivit Raportului de performanță al Agenției Naționale de Soluționare
a Contestațiilor pentru anul 2020 146, Inspectoratul General al Poliției este una din autoritățile
contractante împotriva căreia au fost înaintate cele mai multe pretenții referitoare la
procedurile de achiziții publice inițiate/desfășurate (mai mult de zece contestații), clasându-se
pe locul șapte, având același număr de contestații, 17, împotriva sa ca și Direcția Educație,
Tineret și Sport Buiucani și Institutul de Medicină Urgentă.
Promo-LEX a adresat întrebări privind desfășurarea achizițiilor publice în cadrul interviurilor
desfășurate cu conducerea inspectoratelor de poliție și DP Chișinău sau cu persoanele
desemnate de acestea, rezultatele observărilor fiind următoarele:
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 30 dintre respondenți (78,9%) au declarat că în anul 2020 au fost desfășurate achiziții
publice, iar opt (21%) au menționat că nu au desfășurat achiziții publice147. Totodată,
persoanele care au desfășurat achizițiile publice din cadrul a 13 subdiviziuni (43,3%) din
cele 30 nu au fost instruite în domeniul achizițiilor publice, iar în cazul a 17 IP (56,6%)
persoanele responsabile de achiziții publice au fost instruite.
 Cel puțin 3 respondenți dintre cei care nu au beneficiat de instruire au declarat că fac
autoinstruire și studiază cadrul normativ în domeniul achizițiilor publice.
Astfel, constatăm că deși legislația privind achizițiile publice se modifică în fiecare an, legea fiind
aprobată în 2016, Inspectoratul General al Poliției a depus eforturi insuficiente pentru a asigura
instruirea angajaților în domeniul achizițiilor publice și a oferi suportul necesar pentru buna
desfășurare a activității subdiviziunilor teritoriale.
5.2 Îmbunătățirea cooperării între agențiile şi structurile de combatere a corupției la
nivel intra- şi interinstituțional
5.2.3. Realizarea, în comun cu Serviciul Protecție Internă şi Anticorupție al Ministerului
Afacerilor Interne şi Centrul Național Anticorupție, a unor programe de instruire
pentru efectivul polițienesc în domeniul prevenirii corupției
Indicatori de performanță: Activități de instruire realizate
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, pe parcursul anului 2020, au fost
organizate 20 de activități de instruire a angajaților Poliției la care au participat 512 salariați.
Cursurile au avut în componența lor drept tematici prevenirea și combaterea corupției, etica,
integritatea profesională, conflictele de interese, investigarea crimelor de corupție, avertizorii
de integritate și protecția acestora, modul de utilizare a sistemului de supraveghere video
portabil „Camere de corp”, competențele autorității naționale de integritate, controlul averii,
intereselor personale și respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al
incompatibilității și al restricțiilor.
Din cele 20 de activități de instruire, doar ședințele de instruire în domeniul integrității au fost
organizate și realizate în comun cu SPIA (Direcția prevenirea corupției în comun cu SPIA), fiind
instruiți 102 angajați. Conform răspunsului la solicitarea de informații adresată de Promo-LEX,
IGP a informat că în cadrul acestor instruiri au fost abordate inclusiv subiectele privind
vulnerabilitățile și riscurile de corupție; prevenirea actelor de corupție; influența
necorespunzătoare; testarea integrității; monitorizarea stilului de viață, etc. De asemenea,
participanților la sesiune le-au fost comunicate informații cu privire la avertizorii de
integritate. În special, au fost informați cum sunt protejați angajații sau foștii angajați care
denunță practicile ilegale din entitatea în care activează sau au activat anterior.
La sfârșitul instruirii angajații Poliției au completat câte un chestionar în care au fost incluse
întrebări aferente tematicilor abordate în cadrul instruirilor, precum și aspecte ce țin de
motivarea/demotivarea activării în Poliție, ulterior fiind întocmit un raport. În acest document
au fost expuse problemele relevate în chestionare cu care se confruntă angajații Poliției și care
influențează negativ exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind înaintate propuneri ce ar
stimula/îmbunătăți activitatea desfășurată de polițiști.
Menționăm că activități de instruire în comun cu CNA pe parcursul anului 2020 nu au fost
identificate de către monitorii Promo-LEX.

Inspectoratele de poliție din subordinea DP Chișinău nu desfășoară achiziții publice, de necesitățile de achiziții
ale acestora fiind responsabile direcțiile de poliție corespunzătoare.
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Promo-LEX a apreciat și anterior organizarea și participarea angajaților IGP în cadrul diferitor
instruiri și ateliere de lucru care au drept scop prevenirea corupției și asigurarea integrității
profesionale și instituționale. Totodată, în rapoartele precedente a fost expus și faptul că
instruirile trebuie să aibă un caracter continuu, un mesaj clar, astfel încât să fie asigurată o
percepție și o înțelegere comună a fenomenului. În acest sens, a fost recomandată instituțiilor
implementatoare dezvoltarea unor programe de instruire pentru efectivul polițienesc,
implementarea acestora, în urma cărora să fie evaluate capacitățile personalului instruit în
domeniul prevenirii corupției.
Constatând cu regret că nu s-a ținut cont de recomandările formulate pentru această activitate,
dar și luând în considerare faptul că în perioada 2017–2020 nu au fost realizate programe de
instruire, însă au fost organizate și desfășurare activități de instruire care conțineau subiecte
privind prevenirea corupției, apreciem subacțiunea 5.2.3 drept parțial realizată.
5.2.4. Instituirea şi dezvoltarea sistemului de verificare a plângerilor îndreptate
împotriva personalului Poliției privind actele de discriminare şi rele tratamente
în activitatea Poliției
Indicatori de performanță: Sesiuni de instruire organizate; proceduri operaționale standard
elaborate şi aprobate
Termen de realizare: 2017–2020
Potrivit Raportului de progres privind implementarea SDP, în anul 2020, au fost organizate 15
activități de instruire, în cadrul cărora au fost pregătiți 384 de angajați, la următoarele
subiecte:
- tactici de bază;
- intervenţia profesională;
- tactica avansată și proceduri de comunicare pentru unitățile de reacționare rapidă și
intervenție;
- metode de aplanare a situațiilor cu trăgători activi (AMOK);
- protecția juridică a drepturilor omului;
- intervenție și investigarea violenței în familie;
- managementul conflictului și tactici relevante;
- formarea abilităților psihopedagogice;
- instruire conform Programului „Asociației Internaționale a Poliției pe Biciclete”;
- atribuțiile Poliției la alegerile prezidențiale;
- măsurile de intervenție profesională cu caracter preventiv nonviolente și cu aplicarea
mijloacelor speciale;
- menţinerea ordinii şi a securităţii publice în gestionarea crizelor în perioada COVID-19.
Suplimentar, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și în cadrul CIPAL al MAI, au fost
desfășurate 3 cursuri de formare profesională inițială, la care au fost instruiți la
compartimentul Intervenției profesionale 314 angajați – ofițeri/subofițeri (personal nouangajat) ai Poliției.
Totodată, CIPAL al MAI a aprobat programul de formare continuă a angajaților MAI în
domeniul intervenției profesionale. Astfel, conform programului de instruire aprobat, urmează
să fie asigurată formarea tehnicienilor de intervenție profesională, a monitorilor de intervenție
profesională și a formatorilor de intervenție profesională.
În anul 2020 au fost sesizate 11 cazuri de încălcare a standardelor de utilizare a forţei, a
mijloacelor speciale şi a armelor de foc. În 8 situații nu au fost constatate încălcări în acțiunile
angajaților. Cu privire la un caz, în cadrul examinării au fost constatate alte abateri, iar două se
98

află la Procuratură. În perioada similară a anului precedent au fost sesizate 16 cazuri, în 15 din
ele nefiind constatate încălcări în acțiunile angajaților. Totodată, pe parcursul anului 2020 nu
au fost înregistrate cazuri/petiţii privind încălcarea standardelor în locurile de detenţie sau
cazuri privind violența între deținuți.
Menționăm că, potrivit răspunsului IGP din 9 martie 2021 la solicitarea de informații adresată
de Promo-LEX, în anul 2020 au fost inițiate și desfășurate 251 (în 2019 – 193) de anchete de
serviciu. Dintre acestea, 51 (în 2019 – 29) s-au soldat cu emiterea ordinelor de sancționare
disciplinară în privința a 74 (în 2019 – 38) de angajați (tabelul nr. 18).
Tabelul nr. 18. Sancțiunile disciplinare aplicate angajaților IGP în anul 2020
Sancțiunea aplicată

Numărul
angajaților

Avertisment

34

Mustrare

11

Mustrare aspră

10

Retrogradare cu un grad
special
Retrogradare din funcție
Concediere din funcția
publică cu statut special
Total:

Structurile din care fac parte angajații
Direcția cooperare polițienească internațională
(DCPI), Direcția aprovizionare tehnico-materială
(DATM), Direcția logistică (DL), Direcția chinologică
(DC), INSP, DP Chișinău, IP Buiucani, IP Cahul, IP
Ciocana, IP Criuleni, IP Florești, IP Hâncești, IP Leova,
IP Sângerei, IP Strășeni, IP Telenești, IP Ungheni
IP Bălți, IP Criuleni, IP Edineț, IP Fălești, IP Ialoveni,
IP Leova, IP Rezina, IP Strășeni, IP Telenești
INSP, DP Chișinău, IP Anenii Noi, IP Ceadâr-Lunga, IP
Ialoveni, IP Râșcani

4

DC, DP Chișinău, IP Criuleni, IP Ialoveni

2

DC
DC, INSP, INI, DP Chișinău, IP Bender, IP Buiucani, IP
Ciocana, IP Florești, IP Orhei, DP UTAG
29 de subdiviziuni ale IGP

13
74

Conform IGP, pe adresa Direcției inspectare efectiv pe parcursul anului 2020 au parvenit spre
examinare 13 plângeri privind actele de discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției.
Menționăm că, potrivit pct. 26 din procedura standard de operare „Inițierea și desfășurarea
anchetelor de serviciu”148, în cazul în care ancheta de serviciu este inițiată pentru abateri
disciplinare privind actele de corupție, conexe corupției, fapte de comportament
corupţional, acte de tortură, tratament inuman sau degradant, precum și alte abateri
susceptibile să pericliteze siguranța MAI, a autorităților administrative şi a instituțiilor din
subordinea MAI, acestea urmează a fi remise în termen de 24 de ore conform competenței pe
adresa Serviciului Protecție Internă şi Anticorupție (SPIA) al MAI, cu informarea obligatorie a
conducerii Direcției inspectare efectiv.
Conform Notei de activitate a MAI149, pe parcursul anului 2020 SPIA, în domeniul de
competență atribuit, a înregistrat 915 incidente cu implicarea personalului MAI, dintre care
776 cu implicarea personalului IGP. Dintre acestea, șapte incidente se refereau la
maltratarea/ultragierea cetățenilor de către angajații IGP. Totodată, în cadrul urmăririi penale,
în cazurile investigate de angajații SPIA, au fost sau continuă să fie documentați 71 (în 2019 –
91) de angajați ai IGP.

148
149

Aprobată prin Ordinul IGP nr. 407/2018.
Nota anuală de activitate a MAI pentru anul 2020, p. 46-47.
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Menționăm că pe parcursul anului 2020 Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea
Discriminării și Asigurarea Egalității a examinat mai multe plângeri împotriva acțiunilor
subdiviziunilor IGP. În privința a patru plângeri, Consiliul a constatat:
 două cazuri de discriminare pe criteriul de limbă în exercitarea dreptului de a primi
răspuns în limba adresării150;
 un caz de discriminare directă pe criteriul de sex în câmpul muncii 151,
 un caz de discriminare pe criteriul de statut social în acces la protecție egală din partea
legii152.
Evidențiem că suplimentar datelor statistice cerute de la IGP, în solicitarea de informații au fost
formulate și întrebări referitoare la instituirea și dezvoltarea în 2020 a sistemului de verificare
a plângerilor îndreptate împotriva personalului Poliției privind actele de discriminare și rele
tratamente și procedurile operaționale standard elaborate și aprobate în acest sens. Însă
instituțiile implementatoare au omis să prezinte respectivele informații. Amintim poziția
instituțiilor implementatoare prezentată în Raportul nr. 3 de monitorizare civică a reformei
Poliției, potrivit cărora dezvoltarea unor mecanisme proprii de verificare a plângerilor
îndreptate împotriva personalului Poliției privind actele de discriminare şi rele tratamente în
activitatea Poliției este contrară prevederilor actelor normative în vigoare153.
Luând în considerare cele menționate supra, constatăm că indicatorul privind realizarea
sesiunilor de instruire a fost îndeplinit, însă nu au fost aprobate proceduri standard și nu a fost
instituit şi dezvoltat sistemul de verificare a plângerilor îndreptate împotriva personalului Poliției
privind actele de discriminare şi rele tratamente în activitatea Poliției, așa cum prevede
subacțiunea 5.2.4.
Reiterăm că, deși în anul 2018 prin Ordinul IGP nr. 407 a fost aprobată procedura standard de
operare „Inițierea și desfășurarea anchetelor de serviciu”, aceasta practic nu se referă la actele
de discriminare și rele tratamente. Asociația Promo-LEX a recomandat anterior Ministerului
Afacerilor Interne, care este subiectul responsabil de implementarea acestei activități,
dezvoltarea procedurii operaționale standard de verificare a plângerilor îndreptate împotriva
personalului Poliției privind actele de discriminare și rele tratamente sau modificarea
corespunzătoare a Planului de acțiuni privind implementarea SDP, însă se pare că
recomandarea nu a fost luată în considerare. Astfel, pornind de la cele evidențiate, dar și având
în vedere activitățile realizate în perioada 2017–2020, Asociația Promo-LEX apreciază
subacțiunea 5.2.4 drept realizată parțial.

Constatări pe baza Matricei de politici
A.5.1. Întărirea capacității de prevenire și combatere a comportamentului corupt în
cadrul forțelor de poliție, în special prin orientarea spre capacitățile interne
anticorupție, îmbunătățind în același timp motivația
Decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din 24 iulie 2020, cauza
nr. 101/20; Decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din 20 martie
2020, cauza nr. 13/20.
151 Decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din 27 iulie 2020, cauza
nr. 108/20.
152 Decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din 10 februarie 2020,
cauza nr. 224/19.
153 Ordinul comun al Procurorului General, Ministrului Justiției, Ministrului Afacerilor interne, directorului CNA,
directorului general al Serviciului Vamal și ministrului sănătății din 31 decembrie 2013 cu privire la procedura de
identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant și Legea nr.
121/2012 privind asigurarea egalității.
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Indicator 2020154: Planul de acțiune este pus în aplicare în conformitate cu obiectivele de
referință convenite, grila de salarizare din poliție este ajustată pentru a se asigura că cel mai mic
salariu de bază corespunde în totalitate coșului minim de consum stabilit de Biroul Național de
Statistică.
Raportul de progres privind realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni al MAI privind
prevenirea și combaterea corupției în cadrul IGP155 a fost publicat pe pagina www.politia.md.
Graficul nr. 17. Gradul de realizare a Planului de acțiuni al MAI privind prevenirea și
combaterea corupției în cadrul IGP, conform Raportului de progres realizat de IGP

Printre principalele realizări din anul 2020, reflectate, inclusiv, în Raportul de progres,
enumerăm următoarele:
 desfășurarea sondajului de opinie privind evaluarea percepției corupției în domeniile de
activitate ale Poliției, fiind chestionați 1183 de angajați;
 lansarea unei campanii de informare și sensibilizare în comun cu CNA156;
 aprobarea Planului de integritate al IGP pentru sem. II 2020 – sem. II 2021157;
 organizarea și desfășurarea instruirilor cu suportul SPIA în domeniul integrității și
prevenirii corupției pentru 102 angajați ai INSP.
Apreciem că majoritatea acțiunilor din planul privind prevenirea și evaluarea corupției au fost
realizate. Nerealizarea unor activități a fost cauzată inclusiv de condițiile pandemice și de
restricțiile impuse în legătură cu situația de urgență instituită. Totodată, considerăm că
planurile de integritate pentru excluderea sau diminuarea efectelor riscurilor de corupție în
activitatea INI, în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a angajaților Poliției
și în procesul de achiziții nu pot fi substituite de Planul de integritate al IGP și urmau a fi
elaborate și publicate. Considerăm că în urma rapoartelor de evaluare a riscurilor de corupție
urmau a fi aprobate planuri dedicate fiecărui domeniu specific cu măsuri specifice.
Cu referire la cel mai mic cuantum salarial, conform răspunsului IGP din 9 aprilie 2021 la
solicitarea de informații adresată de Promo-LEX, potrivit anexei nr. 6 a Legii nr. 270 din
23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, salariul cel mai mic
Criteriile de performanță din anul 2020 pentru realizarea obiectivelor din Matricea de politici au fost excluse.
Raportul de progres privind realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni al MAI privind prevenirea și
combaterea corupției în cadrul IGP.
156 A se vedea subacțiunea 5.1.2.
157 Planul de integritate al IGP pentru sem. II 2020 – sem. II 2021.
154
155
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pentru funcția de execuție constituie 3390 de lei, fără a lua în calcul vechimea în muncă,
gradul special și alte sporuri. Coșul minim de consum stabilit de Biroul Național de Statistică
pentru primul semestru al anului 2020 constituie 2082,7 lei 158. Astfel, salariul de bază cel mai
mic în cadrul unităților Poliției constituie 162,82% raportat la coșul minim de consum stabilit
de Biroul Național de Statistică pentru primul semestru al anului 2020. Menționăm că,
raportate la media europeană, salariile angajaților Poliției din Republica Moldova sunt încă
foarte mici159.
Cu referire la numărul cazurilor de corupție, menționăm că, potrivit Raportului de activitate al
CNA160, în anul 2020, pentru săvârșirea infracțiunilor de corupție și conexe corupției, Centrul a
identificat și cercetat penal 43 de inspectori de poliție (în 2019 – 29), cea mai numeroasă
categorie după categoria șefilor de instituții autonome din cadrul autorităților (51)161. Totuși,
comparativ cu 2019, când cele mai frecvente cazuri de corupție au fost constatate în MAI (56),
în anul 2020, organele afacerilor interne s-a plasat pe locul patru cu 45 de cazuri de corupție
constatate. Constatăm astfel că în anul 2020 numărul cazurilor de corupție investigate a scăzut,
însă numărul inspectorilor de poliție cercetați a crescut.
Totodată, potrivit IGP, la compartimentul analizei informațiilor privitoare la presupusele fapte
de corupție comise de către angajații Poliției, pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 47
de cazuri pe efectiv, cu 7 cazuri mai puțin decât în 2019, care cad sub incidența articolelor din
Codul penal al Republicii Moldova: art. 324 – Corupere pasivă, art. 326 – Traficul de influenţă,
art. 327 – Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, art. 328 – Excesul de putere sau depăşirea
atribuţiilor de serviciu, art. 332 – Falsul în acte publice. Totodată, în ce privește denunțurile
privind tentativele de corupție în 2020, se observă că 142 de angajați ai Poliției au depus 77 de
denunțuri privind tentativele de corupție, cu 40 de denunțuri mai puțin decât în 2019.
Monitorii Promo-LEX au desfășurat interviuri cu conducerea subdiviziunilor teritoriale sau
persoanele desemnate de acestea, adresându-le întrebări inclusiv despre eforturile depuse
pentru combaterea comportamentului corupt în cadrul forțelor de poliție, efectuate în
perioada 2016–2020. Astfel, 35 dintre respondenți (83%) au apreciat eforturile depuse de IGP
pentru combaterea comportamentului corupt ca eficiente, iar 7 (17%) – ca ineficiente. Dintre
cei care au apreciat eforturile ca ineficiente, cel puțin 2 respondenți au menționat cuantumul
mic al salariului în calitate de cauză principală a fenomenului de corupție. Totodată, alți
respondenți au menționat că ar putea fi efectuate următoarele activități de prevenire a
corupției:
a) dotarea automobilelor cu camere video în interior ar responsabiliza angajații;
b) implicarea societății civile;
c) desfășurarea ședințelor permanente de aducere la cunoștința angajaților a riscurilor și
consecințelor corupției;
d) pedepsirea aspră atât a polițistului care acceptă, cât și a cetățeanului care oferă mita.
În concluzie, Asociația Promo-LEX apreciază eforturile instituțiilor implementatoare pentru
atingerea indicatorilor stabiliți de Matricea de politici, dar și eforturile depuse de către SPIA al
MAI și de organele competente ce efectuează investigarea actelor de corupție, în vederea
combaterii comportamentului corupt în cadrul forțelor de poliție. Totodată, reiterăm
recomandarea privind întreprinderea acțiunilor necesare în vederea măririi cuantumului salarial
al angajaților Poliției, nu doar în raport cu coșul minim de consum, dar și în raport cu salariul
mediu pe economie, or, instruirea angajaților și sancționarea acestora nu sunt măsuri suficiente
pentru combaterea corupției în forțele polițienești.

Coșul minim de consum în sem. I 2020 conform Biroului Național de Statistică.
https://bit.ly/39Tu7RD
160 https://bit.ly/2UR0KtX
161 Raportul CNA, p. 6.
158
159
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CONCLUZII GENERALE
Din cele 84 de activități planificate pentru realizare în perioada 2016–2020, Asociația
Promo-LEX a calificat gradul de realizare după cum urmează:





25 de subacțiuni – realizate (30%);
33 de subacțiuni – realizate parțial (39%);
15 subacțiuni – nerealizate (18%);
11 subacțiuni (13%) sunt formulate într-o manieră generală, iar indicatorii nu sunt
măsurabili. În privința acestora Asociația Promo-LEX nu s-a putut pronunța
asupra gradului de realizare.

Graficul nr. 18. Gradul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de
Dezvoltare a Poliției, 2016–2020

Asociația Promo-LEX concluzionează că din 31 de subacțiuni al căror termen final de
realizare era anul 2020, 12 (38,7%) au fost calificate drept realizate, 12 (38,7%) au fost
calificate drept realizate parțial, cinci subacțiuni (16,1%) au fost calificate drept nerealizate,
iar în privința a două subacțiuni (6,5%) Promo-LEX nu s-a putut pronunța asupra gradului de
realizare.
Totodată, dintre cele patru subacțiuni care au fost evaluate în raportul nr. 3 ca implicând un
risc considerabil de neatingere, două au fost calificate în prezentul raport ca fiind nerealizate,
iar două – ca fiind realizate parțial.
În plus, cu referire la Matricea de politici, în perioada monitorizată au fost îndeplinite mai
multe activități care puteau influența gradul de realizare a criteriilor stabilite inițial. Printre
acestea menționăm:
- creșterea în ansamblu a ponderii femeilor în Poliție și a ponderii femeilor ofițeri;
- instruirea inițială (la distanță) a 373 de subofițeri de poliție și soldați carabinieri și
formarea continuă a 758 de angajați ai subdiviziunilor MAI;
- inițierea lucrărilor de reparație pentru infrastructura Centrului Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii;
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- darea în exploatare a patru izolatoare de detenție provizorie și reluarea activității a două
izolatoare;
- achiziționarea tehnicii de calcul și a mijloacelor periferice pentru secțiile de urmărire
penală și de investigații infracțiuni; au fost desfășurate vizite de studiu și instruiri;
- instruirea în domeniul activității polițienești comunitare a 421 de polițiști și a 10
formatori naționali;
- redeschiderea după reparații capitale a 19 sedii ale sectoarelor de poliție;
- creșterea la 43% a nivelului de dotare cu echipament TETRA a IGP, fiind procurate 370
de terminale radio;
- diminuarea timpului mediu de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor la circa
32 de minute, sau cu 3 minute mai puțin decât în 2019;
- realizarea majorității acțiunilor din Planul privind prevenirea și combaterea corupției în
cadrul IGP;
- stabilirea celui mai mic salariu de bază în cadrul unităților Poliției în mărime de 162,82%
raportat la coșul minim de consum stabilit de Biroul Național de Statistică pentru primul
semestru al anului 2020.
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RECOMANDĂRI
Parlamentului Republicii Moldova
1. Modificarea Legii nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului
privind organizarea și funcționarea direcțiilor de poliție Nord, Centru și Sud.
2. Majorarea cuantumului salarial al angajaților Poliției.
Guvernului Republicii Moldova
3. Aprobarea documentelor strategice pentru dezvoltarea Poliției în perioada următoare.
4. Anularea moratoriului privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile
vacante înregistrate în Inspectoratul General al Poliției.
5. Majorarea cuantumului salarial al angajaților Poliției.
Ministerului Afacerilor Interne
6. Desfășurarea acțiunilor necesare în vederea regionalizării Poliției.
7. Continuarea lucrărilor de construcție a Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea
Legii, inclusiv a poligonului tactic.
8. Elaborarea și aprobarea documentelor strategice pentru dezvoltarea Poliției în perioada
următoare, cu includerea doar a acțiunilor și a activităților realizabile în termenul
preconizat, cu rezultate scontate, indicatori măsurabili și termene de executare concrete.
9. Identificarea soluțiilor optime în vederea inversării piramidei posturilor.
10. Supravegherea respectării procedurilor de recrutare și selectare a candidaților, îndeosebi
în privința funcțiilor de conducere ale subdiviziunilor IGP.
11. Supravegherea transmiterii graduale a atribuțiilor de restabilire a ordinii publice din
competența IGP în competența IGC, astfel încât, până la 1 ianuarie 2022, IGC să fie apt să
preia integral aceste atribuții.
12. Alocarea surselor financiare suficiente în vederea asigurării dotării complete a
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției cu echipament și tehnică specială, conform
necesităților acestora.
13. Desfășurarea acțiunilor necesare în vederea excluderii atribuțiilor improprii Poliției din
competența acesteia.
14. Continuarea dotării subdiviziunilor IGP cu echipament TETRA, dar și instruirea
corespunzătoare a persoanelor antrenate în activități de reacționare operative.
Inspectoratului General al Poliției
15. Desfășurarea, în comun cu MAI, a acțiunilor necesare în vederea regionalizării Poliției.
16. Desconcentrarea activităților de menținere şi asigurare a ordinii publice la nivelul
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, prin punerea la dispoziția subdiviziunilor
teritoriale ale Poliției a competențelor și efectivelor necesare gestionării situației la nivel
local.
17. Supravegherea respectării procedurilor de recrutare și selectare a candidaților, îndeosebi
în privința funcțiilor de conducere ale subdiviziunilor IGP.
18. Identificarea soluțiilor optime în vederea inversării piramidei posturilor și completării
funcțiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliției.
19. Continuarea eforturilor privind stimularea, susținerea și creșterea numărului femeilor în
Poliție, implicarea femeilor în procesul decizional, reacționarea promptă și fermă la
cazurile de discriminare sau hărțuire a angajaților/angajatelor.
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20. Evaluarea anuală a ponderii dotărilor efective cu echipament și tehnică specială a
angajaților IGP și alocarea resurselor financiare suficiente în vederea asigurării dotării
complete a subdiviziunilor teritoriale, conform necesităților acestora.
21. Modernizarea și amenajarea, în cadrul fiecărui inspectorat de poliție, a camerelor de
audiere și camerelor de prezentare spre recunoaștere.
22. Amenajarea în cadrul inspectoratelor de poliție care nu dispun de izolator de detenție
provizorie a camerelor de tranzit, conform normelor aprobate.
23. Continuarea modernizării sectoarelor de poliție și continuarea eforturilor de
implementare a conceptului activității polițienești comunitare.
24. Continuarea dotării subdiviziunilor IGP cu echipament TETRA, dar și instruirea
corespunzătoare a persoanelor antrenate în activități de reacționare operativă.
25. Suplinirea numărului echipelor de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor,
conform necesităților subdiviziunilor teritoriale, uniformizarea structurilor echipelor de
reacționare operativă și subordonarea acestor echipe subdiviziunilor teritoriale.
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LISTA DE ABREVIERI
BPDS ,,Fulger” – Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”
CIPAL – Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii
CNA – Centrul Național Anticorupție
CTCEJ – Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare
DGUP – Direcția generală urmărire penală
DRU – Direcția resurse umane
HG – Hotărâre de Guvern
IDP – Izolator de detenție provizorie
IGC – Inspectoratul General de Carabinieri
IGP – Inspectoratul General al Poliției
INI – Inspectoratul Național de Investigații
INP – Inspectoratul Național de Patrulare
INSP – Inspectoratul Național de Securitate Publică
IP – Inspectorat de Poliție
LAN – rețea locală de calculatoare
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
SDP – Strategia de Dezvoltare a Poliției
SIGAU – Sistemul integrat de gestionare a apelurilor de urgență
SP – sector de poliție
SPCSB – Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor
SPIA – Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI
STI – Serviciul tehnologii informaționale
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ANEXE
Anexa nr. 1. Dotarea cu echipament și tehnică specială la sfârșitul anului 2020 a
subdiviziunilor teritoriale, potrivit răspunsurilor conducerii inspectoratelor de poliție (1.4.8)

Subdiviziunea
IP Anenii Noi

Ponderea dotării
cu echipament și
tehnică specială la
sfârșitul anului
2020 (%)
70

IP Bălți

75

IP Basarabeasca
IP Bender
IP Botanica
(Chișinău)
IP Briceni

70
100
15

IP Buiucani
(Chișinău)
IP Cahul
IP Călărași

100

IP Cantemir

90

IP Căușeni
IP Ceadâr-Lunga

20
60

IP Centru
(Chișinău)
IP Cimișlia

70

IP Ciocana
(Chișinău)
IP Comrat
IP Criuleni

60

IP Dondușeni
IP Drochia

70

20
50

90

95
Echipament –70%
Tehnică specială –
30%
60
50

IP Dubăsari

80

IP Edineț
IP Fălești

100
70

IP Florești

10

IP Glodeni
IP Hâncești

50
Echipament – 70%
Tehnică specială – 0
80

IP Ialoveni

Cele mai mari necesități de echipament și tehnică
mobilier în birouri, tehnică specială video și audio pentru
fiecare ofițer, calculatoare, imprimante mai performante
calculatoare, imprimantă multifuncțională, echpament de
protecție modernizat
calculatoare noi, camere de corp, camere de supraveghere
nu duc lipsă de nimic
calculatoare, automobile și imprimante
tehnică de calcul, echipament special, instrumente speciale
pentru investigații
mobilier nou, calculatoare pentru Secția ordine publică
calculatoare, tehnică de dotare și protecție
înregistratoare video în mașinile din dotare (minimum 12),
camere de corp (body camera), echipamente pentru
activitatea specială de investigație (echipament video)
calculatoare mai performante, mijloace de transport, cele
disponibile sunt vechi și adesea se defectează
calculatoare, imprimante
echipamente de dotare personală, truse speciale pentru
anchetă, calculatoare
calculatoare (majoritatea au calculatoare personale), xerox,
internet de calitate, mobilier
tehnică de calcul mai performantă, echipament special de
protecție și intervenție
calculatoare, imprimante, echipamente de urmărire vizuală
(binoclu și alte surse necesare)
dronă, calculatoare, mijloace speciale de protecție
GPS, tehnică de înregistrare video și audio
mijloace speciale, mijloace de transport (minimum 3)
echipamente speciale, echipament de protecție individual,
veste antiglonț, centuri speciale
GPS, aparat de înregistrare video; dictafon; echipamente de
monitorizare video pentru echipele de patrulare (pentru
contracararea corupției)
gaze lacrimogene
tehnică de calcul, transport de serviciu pentru polițiștii de
sector, înnoirea uniformelor
centură multifuncțională, camere de luat vederi mobile,
automobile de serviciu
echipamente speciale de investigații
mijloace de transport, ar mai exista o necesitate de suplinire
-
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IP Leova
IP Nisporeni

75

IP Ocnița

Echipament – 80%
Tehnică specială – 0
50

IP Orhei
IP Rezina
IP Râșcani

90
60
35

IP Râșcani
(Chișinău)
IP Sângerei

75

IP Șoldănești

70

IP Soroca
IP Ștefan Vodă
IP Strășeni

50
50
75

IP Taraclia
IP Telenești
IP Ungheni
IP Vulcănești

85
65
70
50

70

camere de corp, reînnoirea scuturilor (sunt învechite) și a
calculatoarelor (au un sistem de operare învechit)
tehnică specială (dictafon, camere video portabile etc.)
calculatoare și imprimante pentru sectoare de poliție (SP nr.
3 – 3 calculatoare și 3 imprimante, SP nr. 2 – 2 calculatoare
și 2 imprimante)
scuturi, veste ușoare antiglonț, căști
tehnică specială, tehnică de calcul, GPS-uri
10 calculatoare, 10 imprimante, o mașină suplimentară
pentru EPRO
5-7 calculatoare (pentru urmărirea penală), imprimantă
mijloace de transport, calculatoare, mijloace speciale de
proteste
calculatoare, xerox (color) multifuncțional, proiector pentru
instruiri
tehnică specială, echipamente GPS, o dronă cu cameră video
calculatoare, imprimante, uniforme de serviciu de calitate
echipamente pentru furnizarea internetului cu viteză bună,
echipamente GPS, sisteme de înregistrare video/audio
mijloace speciale de investigații, GPS, camere de corp
calculatoare, sistem de alarmă
echipament – calculatoare, mijloace speciale
tehnică specială, camere video, calculatoare
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Anexa nr. 2 Necesitățile de infrastructură ale subdiviziunilor teritoriale (1.6.1)
Subdiviziunea
IP Anenii Noi
IP Bălți
IP Basarabeasca

IP Bender
IP Botanica
(Chișinău)
IP Briceni
IP Buiucani
(Chișinău)
IP Cahul
IP Călărași
IP Cantemir
IP Căușeni
IP Ceadâr-Lunga
IP Centru
(Chișinău)
IP Cimișlia
IP Ciocana
(Chișinău)
IP Comrat
IP Criuleni
IP Dondușeni
IP Drochia
IP Dubăsari
IP Edineț
IP Fălești
IP Florești
IP Glodeni
IP Hâncești
IP Ialoveni
IP Leova
IP Nisporeni
IP Ocnița
IP Orhei
IP Rezina

Necesități de infrastructură
Renovarea sălii de sport, reparația birourilor, schimbarea sistemului de încălzire
Construcția unui bloc nou cu 3 nivele, din cauza insuficienței spațiilor pentru angajați
Reparația sediului IP Basarabeasca, o parte din clădire fiind avariată în legătură cu
explozia centralei termice, care a avut loc cu câțiva ani în urmă
Amenajarea unei camere de audieri și a unei camere de reținere a persoanei până la
sosirea autospecialei de escortare
Reparația unității de gardă, a detașamentului de santinelă și patrulare și a birourilor
angajaților
Reparația unității de gardă, a birourilor angajaților și schimbarea sistemului de
încălzire
Reparații de interior, securizarea perimetrului sediului
Reparația unității de gardă, amenajarea unei camere de așteptare, reparația birourilor
Reamplasarea secretariatului la etajul 1, schimbarea rețelei de canalizare, reparația
birourilor
Reparația a 7 birouri de serviciu, condițiile fiind deplorabile, identificarea și
construcția sediului SP nr. 1 Călărași. Reparația acoperișului IP Călărași, existând
cazuri de inundații din cauza acestuia
Reparația capitală a întregului sediu, angajații având condiții de muncă foarte rele
Reparația capitală a sediului IP
Schimbarea rețelei de calculatoare, care sunt foarte învechite
Reparația unității de gardă, a birourilor, amenajarea camerei de așteptare
Amenajarea unei camere de prezentare spre recunoaștere a persoanei, a unei camere
de audieri și întrevederi în condiții de confidențialitate, crearea unei camere speciale
de armare și dezarmare, renovarea fațadei IP, reparații curente ale cabinetelor
Reparația birourilor, schimbarea mobilierului (mese, scaune, dulapuri), schimbarea
rețelei electrice
Schimbarea rețelei electrice, renovarea acoperișului, crearea unor camere speciale
pentru audieri, întrevederi, de recunoaștere a bănuitului/învinuitului
Amenajarea unei parcări și a unei spălătorii auto pentru autoturismele din dotare
Reparații de interior și schimbarea rețelei de energie electrică și a sistemului de
încălzire
Instalarea antenei pentru echipamentul TETRA, lucrări cosmetice de interior în IP
Renovarea tencuielii exterioare, renovarea birourilor, renovarea acoperișului. Edificiul
IP Dubăsari este foarte vechi, construcția unui nou sediu ar fi soluția perfectă
Reparația sălii de trageri, a grupurilor sanitare, a sălii de sport
Reparație capitală în birouri, identificarea birourilor suplimentare, fiindcă nu sunt
suficiente, reparația sălii de ședințe și a sălii de sport
Instalarea camerelor de supraveghere video, reparația sălii de sport și a sălii de trageri
Reparații de interior ale IP
Nu necesită lucrări de infrastructură
Sediul IP Ialoveni se află într-o stare satisfăcătoare, nu necesită lucrări de
infrastructură
Reparație capitală, schimbarea acoperișului și crearea unor condiții mai bune pentru
angajați
Renovarea birourilor angajaților
Reparația unității de gardă, a camerei de păstrare și descărcare a armamentului
Reparația capitală a sediului
Reparația capitală a sediului
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IP Râșcani
IP Râșcani
(Chișinău)
IP Sângerei
IP Șoldănești
IP Soroca
IP Ștefan Vodă
IP Strășeni
IP Taraclia
IP Telenești
IP Ungheni
IP Vulcănești

Amenajarea curții IP și asfaltarea acesteia, demolarea garajelor vechi, înnoirea
rețelelor de comunicații
Amenajarea unei camere de odihnă pentru unitatea de gardă, reparația birourilor
Reparația sălii de sport, reparația sălii de trageri, a garajelor, a întregii clădiri a IP
Reparația capitală a clădirii inspectoratului
Reparația blocului sanitar și a sălii de forță
Schimbarea sistemului de încălzire și a rețelei electrice, reparația capitală a clădirii
Modernizarea sectoarelor de poliție. La sediul IP ar fi necesară tencuirea a doi pereți
exteriori, renovarea scărilor principale și laterale și montarea rampelor de acces
Reparația acoperișului IP
Amenajarea unei spălătorii auto, reparația cantinei, reparația sălii sportive și a
garajelor
Renovarea birourilor și achiziționarea mobilierului
Reparația capitală a IP, schimbarea rețelei electrice
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Anexa nr. 3 (A.1.2). Ponderea femeilor în subdiviziunile specializate și teritoriale ale IGP la
situația din 31.12.2020, potrivit datelor furnizate de IGP
Subdiviziunea IGP

Femei

Bărbați

Total

BPDS,,Fulger”

13

341

354

DIJ

1

16

17

Direcţia chinologică

1

13

14

Dubăsari

17

163

180

INSP

103

880

983

Glodeni

9

76

85

Edineţ

16

132

148

Bender

20

159

179

Sângerei

16

117

133

Râşcani

17

111

128

INI

47

304

351

DP. mun. Chişinău

75

450

525

Soroca

22

131

153

Donduşeni

13

75

88

Rezina

13

75

88

Drochia

17

98

115

Ştefan Vodă

17

95

112

Criuleni

17

94

111

Floreşti

21

116

137

Cimişlia

14

76

90

DPM

3

16

19

Leova

14

73

87

Făleşti

21

109

130

Basarabeasca

11

54

65

Ungheni

27

130

157

Briceni

20

93

113

Căuşeni

26

111

137

Şoldăneşti

16

62

78

IP Hâncești

32

123

155

IP Ciocana

30

109

139

IP Bălți

57

205

262

Teleneşti

21

75

96

Anenii Noi

27

90

117

Nisporeni

21

70

91

IP Râşcani

37

120

157

Călăraşi

25

77

102

Ialoveni

28

84

112

DGUP

10

30

40

Ocniţa

23

68

91

112

Ponderea
femeilor, %

3,67
5,88
7,14
9,44
10,48
10,59
10,81
11,17
12,03
13,28
13,39
14,29
14,38
14,77
14,77
14,78
15,18
15,32
15,33
15,56
15,79
16,09
16,15
16,92
17,20
17,70
18,98
20,51
20.65
21,58
21,76
21,88
23,08
23,08
23,57
24,51
25,00
25,00
25,27

Subdiviziunea IGP

Femei

Bărbați

Total

Străşeni

32

94

126

Taraclia

22

61

83

Cantemir

26

72

98

DATM

19

52

71

DP UTA Găgăuzia

77

206

283

Orhei

44

115

159

IP Botanica

43

107

150

IP Centru

39

97

136

IP Buiucani

41

93

134

Cahul

60

125

185

DCPI

11

16

27

CTCEJ

57

79

136

113

Ponderea
femeilor, %

25,40
26,51
26,53
26,76
27,21
27,67
28,67
28,68
30,60
32,43
40,74
41,91

Anexa nr. 4. Constatările monitorilor Promo-LEX privind corespunderea camerelor de audiere,
de prezentare spre recunoaștere, de întrevederi în condiții confidențiale cu apărătorul și de
așteptare cu Cerințele minime aprobate prin Ordinul IGP nr. 213 din 31.07.2020 (2.1.1)
Subdiviziunea
IP Hâncești

Tipul camerei
Camera
de
prezentare spre
recunoaștere

IP Telenești

Camera
audiere

de

Camera
de
prezentare spre
recunoaștere

Condițiile camerei
- Camera de prezentare spre recunoaștere este delimitată
printr-un paravan de sticlă cu vizibilitate unilaterală și acesta
nu permite vizualizarea persoanei de către cel recunoscut.
- Încăperea unde se va afla persoana prezentată spre
recunoaștere corespunde la 5 criterii din 7 (este spațioasă,
permite vizualizarea persoanelor în întregime, este dotată cu
iluminare artificială de calitate înaltă, ușile și pereții sunt cu
izolare fonică, este dotată cu echipament de înregistrare
audio-video).
- Încăperea unde se va afla persoana prezentată spre
recunoaștere nu corespunde la 2 criterii (nu este asigurată
aerisirea naturală sau prin intermediul unui sistem de
ventilare functional, nu este dotată cu climatizor).
- Camera de vizualizare corespunde la 5 criterii din 7 (este
spațioasă, dispune de iluminare artificială, dispune de
posibilitatea creării diferitor modele – circumstanțe la
examinarea persoanelor prezentate spre recunoaștere, ușile și
pereții sunt cu izolare fonică, este dotată cu echipament de
înregistrare audio-video.
- Camera de vizualizare nu corespunde la 2 criterii (nu este
asigurată aerisirea naturală sau prin intermediul unui sistem
de ventilare funcțional, nu este dotată cu climatizor).
- *În IDP Hâncești există o cameră pentru recunoaștere, de aceea
camera din incinta Inspectoratului de Poliție nu este utilizată
aproape deloc.
- Corespunde la 8 criterii din 8 (este suficient de spațioasă, este
asigurată aerisirea naturală sau prin intermediul unui sistem
de ventilare funcțional, ușile și pereții sunt cu izolare fonică,
este zugrăvită în culori calde pastelate, este asigurată
iluminarea naturală și artificială corespunzătoare, este
asigurată încălzirea prin caloriferele racordate la sursa de
încălzire centralizată a clădirii, geamurile sunt înzestrate cu
gratii, ușa și pereții sunt cu izolare fonică, în încăpere nu există
surse sonore nedorite.
- Încăperea nu este dotată cu niciun element din cele necesare
(bază de birou din două părți cu inel metalic, calculator,
imprimantă, scaune, buton de alarmă, climatizor, echipament
pentru înregistrare audio și video).
- Camera de prezentare spre recunoaștere este delimitată
printr-un paravan de sticlă, însă paravanul permite
vizualizarea persoanei de către cel recunoscut.
- Încăperea unde se va afla persoana prezentată spre
recunoaștere corespunde la 5 criterii din 7 (este spațioasă,
permite vizualizarea persoanelor în întregime, este dotată cu
iluminare artificială de calitate înaltă, ușile și pereții sunt cu
izolare fonică, este asigurată aerisirea naturală sau prin
intermediul unui sistem de ventilare funcțional).
- Încăperea unde se va afla persoana prezentată spre
recunoaștere nu corespunde la 2 criterii (nu este dotată cu
climatizor și cu echipament de înregistrare audio-video).
- Camera de vizualizare corespunde la 5 criterii din 7
(este spațioasă, dispune de iluminare artificială, dispune de
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Subdiviziunea

Tipul camerei

Condițiile camerei
posibilitarea creării diferitor modele – circumstanțe la
examinarea persoanelor prezentate spre recunoaștere, ușile și
pereții sunt cu izolare fonică, este dotată cu echipament de
înregistrare audio-video.
- Camera de vizualizare nu corespunde la 2 criterii (nu este
asigurată aerisirea naturală sau prin intermediul unui sistem
de ventilare funcțional, nu este dotată cu climatizor).

Camera de
întrevederi în
condiții de
confidențialitate

- Corespunde la 4 criterii din 4 (are o suprafață de cel puțin 6
m2, este iluminată suficient, este conectată la sistemul de
încălzire, este zugrăvită în culori calde pastelate).
- Este dotată cu ușă, geam și pereți cu izolare fonică
performantă, gratii la geam.
- Nu este dotată cu scaune, masă fixate în podea cu inel metalic.
Nu este finisată și funcțională, nu a avut loc nicio întrevedere
până la momentul vizitei.
- Corespunde la 4 criterii din 6 (are o suprafață între 7 și 9 m2,
distanța între podea și tavan este 2,5 m, ușa este suspendată
de partea stângă în raport cu intrarea și se deschide în afară,
dispune de iluminare naturală și artificială).
- Nu corespund criteriilor de delimitare de hol/culoar printr-un
perete de divizare format integral din sticlă antiefracție și ușa
nu este formată din două componente (sticlă și metal).
- Este dotată cu sisteme de ventilare și încălzire.
- Nu este dotată cu bănci din metal și nici cu echipament de
înregistrare video-audio.
- Nu există un registru de evidență a persoanelor plasate în
camera de așteptare, nefiind plasată nicio persoană până la
momentul vizitei.

Camerele
așteptare (3)

de
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Anexa nr. 5. Constatările monitorilor Promo-LEX privind corespunderea izolatoarelor de
detenție provizorie Soroca, Criuleni, Bălți, Comrat, Anenii Noi Normelor minime obligatorii
pentru spațiile de detenție din cadrul Poliției, aprobate prin Ordinul IGP nr. 527 din
28.12.2017 (A.2.1)
 Toate izolatoarele vizitate sunt amenajate în sediul inspectoratului de poliție, cu excepția IDP
Bălți, care este amenajat în sediu separat;
 toate sediile IDP sunt delimitate de sediile administrative ale IP;
 perimetrul tuturor IDP și locurile de acces în sediul IDP sunt asigurate cu sisteme de
supraveghere video;
 în sediile IDP sunt prevăzute elemente de apărare împotriva incendiilor;
 sectorul de cazare în patru IDP (Soroca, Bălți, Comrat, Anenii Noi) cuprinde punctul de primire și
de efectuare a percheziției corporale, încăperi pentru depozitarea bunurilor, birou de lucru pentru
angajații Poliției, camere de deţinere/cazare, spaţii destinate examinării și asigurării asistenţei
medicale, consultaţiei şi efectuării triajului epidemiologic, birou de lucru pentru desfășurarea
acțiunilor de urmărire penală, spații pentru asigurarea întrevederii între apărător și bănuit în
condiții confidențiale, bloc alimentar (distribuire hrană), spaţiu destinat activităților igienicosanitare și spaţii pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber. Excepție de la condițiile stabilite
pentru sectorul de cazare face IDP Criuleni, care nu are punct de primire și realizare a
percheziției corporale, spații pentru asigurarea întrevederii între apărător și bănuit în
condiții confidențiale, bloc alimentar (distribuire a hranei).
 sectorul administrativ în toate IDP cuprinde birouri de lucru pentru personalul Poliției ce
asigură paza și supravegherea deținuților, spaţii destinate examinării medicale și încăperi pentru
acordarea asistenței juridice;
 camerele de deținere observate din cadrul tuturor izolatoarelor dispun de cel puțin 4 m 2 pentru
fiecare persoană deținută, în situația cazării în comun, și de cel puțin 7 m 2, în situația cazării
individuale;
 camerele de deținere observate în cadrul tuturor izolatoarelor au o distanță de cel puțin 2 m
între pereții camerei de deținere și cel puțin 2,5 m între podea și tavan;
 spații pentru deținerea persoanelor cu nevoi speciale sunt prevăzute în trei IDP (Soroca, Bălți,
Anenii Noi) și nu sunt prevăzute în două IDP (Criuleni, Comrat);
 spațiile destinate activităților igienico-sanitare observate din cadrul tuturor izolatoarelor sunt
separate de restul camerei printr-un perete despărțitor, fiind ventilate corespunzător, astfel încât
să prevină umezeala și apariția mucegaiului. Totuși în cazul IDP Comrat există sistem de
aerisire natural însă în camera de păstrare a bunurilor a apărut mucegai (care a fost
prelucrat).
 spațiile izolatoarelor sunt racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare a apelor reziduale;
 în camerele de cazare observate din cadrul tuturor izolatoarelor, în perioada rece a anului este
conectat agentul termic și este asigurat un confort termic, sunt prevăzute sisteme de ventilare a
încăperilor, acestea dispun de iluminare naturală (suficientă pentru a putea citi pe timp de zi),
dispun de instalații necesare asigurării iluminatului artificial. Totodată IDP Comrat este amplasat
la subsol, având geamuri mici.
 în camerele de cazare observate în cadrul tuturor izolatoarelor, cu excepția IDP Comrat, sunt
instalate sisteme de radioficare, precum și sunt montate sisteme de comunicare de tip interfon;
 spațiile destinate examinării și asigurării asistenţei medicale, consultaţiei şi efectuării triajului
epidemiologic din cadrul tuturor izolatoarelor, cu excepția celui din Criuleni, corespund
următoarelor criterii: sunt dotate cu baterii de căldură, fereastră cu gratii, masă, scaune, pat pentru
examinarea medicală, chiuvetă, instalații de alimentare cu apă, canalizare, prize, frigider, seif/dulap
cu cheie pentru păstrarea confidențială a rezultatelor examinării medicale a reținuților și a altor
date cu caracter personal; poliță pentru chiuvetă, buton de urgență (alarmă), ușă metalică. În IDP
Criuleni spațiile respective nu dispun de instalații de alimentare cu apă, chiuvetă, canalizare,
buton de urgență (alarmă), frigider, ușă metalică.
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 spațiile pentru examinarea medicală din cadrul tuturor izolatoarelor, cu excepția IDP Criuleni,
sunt de dimensiuni suficiente, sunt curate, sunt natural iluminate, asigurate cu confort termic
rezonabil și oferă acces convenabil pentru persoanele cu nevoi speciale. La IDP Criuleni, spațiile
respective nu corespund criteriilor privind dimensiunea suficientă, accesul convenabil
pentru persoanele cu nevoi speciale și existența camerei/camerelor pentru consultații și
examinări medicale confidențiale ale medicilor privați sau altor specialiști medicali din
afara instituției.
 blocul alimentar din cadrul izolatoarelor vizitate, cu excepția IDP Criuleni care nu dispune de
bloc alimentar, este dotat cu facilitățile necesare pentru încălzirea hranei, pentru păstrarea
alimentelor perisabile şi imperisabile, păstrarea probelor de hrană, spălarea vaselor, depozitarea
veselei, spații frigorifice. IDP Criuleni nu dispune de bloc alimentar.
 în cadrul tuturor izolatoarelor de detenție provizorie este amenajată câte o curte de plimbare.
Accesul spre curțile de plimbare se face din interiorul IDP. Curțile sunt parţial acoperite, pentru a
permite acordarea dreptului la plimbare zilnică şi în condiţii meteo nefavorabile. Amenajarea
curților permite supravegherea permanentă a persoanelor deținute 162 şi pătrunderea luminii
naturale și asigură condiţii care să nu permită primirea sau transmiterea de către persoanele
deținute a unor bunuri sau înscrisuri din exterior;
 în cadrul tuturor izolatoarelor biroul de serviciu al funcționarului Poliției ce realizează paza și
supravegherea deținuților este amplasat în afara sectorului de cazare;
 în cadrul tuturor izolatoarelor, între camera ofiţerului de serviciu şi IDP sunt asigurate sisteme
de legătură şi de alarmă;
 toate încăperile destinate realizării activităților de urmărire penală, observate în cadrul
izolatoarelor de detenție provizorie, sunt suficient de bine iluminate, încălzite și aerisite. Butoane
de panică sunt montate în toate birourile pentru realizarea activităților de urmărire penală în
izolatoarele de detenție provizorie;
 spațiile destinate pentru audiere în cadrul tuturor IDP observate sunt echipate cu sisteme de
înregistrare electronică audio/video, fiind amplasate astfel încât să cuprindă toți participanții
acțiunii procesuale. Totodată, la întrebarea adresată persoanelor responsabile din cadrul
izolatoarelor de detenție provizorie despre locul stocării informațiilor provenite din sistemele de
înregistrare electronică, audio/video, majoritatea respondenților (3) au declarat că înregistrările se
stochează pe un server în cadrul izolatorului, termenul de păstrare a informației fiind de cel puțin
trei luni (1).
 în încăperile pentru audieri din izolatoarele de detenție provizorie vizitate nu au fost observate
elemente ce pot să comporte un risc de intimidare a persoanei interogate.

162

Cel puțin în cadrul IDP al IP Anenii Noi există supraveghere video a curții de plimbare.
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Anexa nr. 6. Problematicile activității de cercetare la fața locului, valabile la sfârșitul anului
2020 (A.3.1)
Problematicile
Numărul redus de criminaliști în cadrul inspectoratelor de poliție și fluctuația
mare de personal
Calitatea slabă a cercetării la fața locului (din cauza pregătirii profesionale a
polițiștilor și a lipsei materialelor)
Lipsește cu desăvârșire pregătirea profesională a polițiștilor criminaliști de
către specialiștii din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare,
care să concretizeze practica ridicării, ambalării și gestionarii probelor
Lipsa camerelor de corpuri delicte pentru probele ridicate în urma cercetării la
față locului
Problematicile
selectate
A
B
C
A
C
A
C
A
B
C
A
C
B
C
B
D
A
B
C
B
C
-

A
B
C
D

Comentariile respondenților
„Persoanele din IP nu fac lucrul cap-coadă, ei transmit probele către alt centru, unde se așteaptă
ceva timp pentru a fi realizate expertizele. Ar fi de dorit ca cei care colectează și se ocupă de dosar
să facă expertiza în cadrul IP. De cele mai multe ori, și probele sunt slab colectate la fața locului.”
„Doi criminaliști este puțin pentru IP, iar instruirile se fac de bifă. Trebuie să se facă mai des
instruiri și mai calitative, atât practic, cât și teoretic.”
„Criminaliști trebuie să fie doar ofițerii special instruiți. Din păcate, nu avem subofițeri suficient
de pregătiți pentru a desfășura o cercetare eficientă la fața locului.”
„Potrivit statelor de personal, deținem trei experți criminaliști, dar sunt ocupate doar două funcții
– un ofițer și un subofițer. Au permisiunea să desfășoare doar cercetare la fața locului. Alte
permisiuni în acest sens sunt oferite doar INI. Deși avem cameră pentru corpuri delicte, ea se află
la subsol, unde este un nivel de umiditate mai mare, și ne dorim să o schimbăm la parter.”
„Ei nu fac nicio expertiză, sunt doar colectori la fața locului. Odată cu finalizarea dosarului se
așteaptă foarte mult expertiza probelor, care durează cel puțin o săptămână. Ar fi bine să le dea să
facă expertiza măcar la o parte din probele ridicate de la fața locului. Au mai puțină experiență și
sunt slab pregătiți privind cercetarea la fața locului.”
„Angajații noi nu au deprinderi practice, se depune efort în instruirea practică a acestora.”
„Se atestă un nivel slab de pregătire la cursuri, este necesară ridicarea calificării profesionale.”
„Niciuna din cele enumerate. La finele anului subdiviziunea noastră a fost nominalizată pe locul 1
după procentul de descoperiri.”
„Persoanele din această subdiviziune sunt cu o experiență bogată, bine pregătiți, dar ar avea
nevoie de materiale mai performante.”

A
B
C

„Pregătirea profesională lasă de dorit.”

B

„Ofițerii de investigații au împuterniciri limitate, intervine și factorul uman, precum și lipsa unor
dotări mai performante.”

B
C
B
-

„Sunt necesare mai multe instruiri.”
„Nu avem neajunsuri.”
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Problematicile
selectate
A
A
A
A
D
A
D
A
A
B
B
A
B
A
B
D
A
B
D
A
B
C
D
A
D
B
B

Comentariile respondenților
„Anume la acest segment nu este fluctuație de angajați, avem doi angajați care așteaptă să fie
încadrați în secția respectivă.”
„Criminalistul este bine pregătit profesional.”
„ Conform statelor de personal, avem trei criminaliști, dar activează doar un expert. Problema cea
mai mare se referă la personalul calificat. Din punct de vedere tehnic, suntem foarte bine dotați.
Legea activității speciale de investigații comportă foarte multe ambiguități.”
„Subdiviziunea de investigații are personal foarte bine pregătit, sigur, s-ar dori o mai bună dotare
cu materiale, echipamente mai performante, care ar ajuta la reducerea timpului de investigații.”
„Experții noștri au participat la cursuri de instruire. Însă în caz de necesitate, solicităm laboratorul
de la Bălți.”
„Problema este lipsa timpului, volumul de lucru mare.”
„Avem un singur expert criminalist. Angajații noi întâmpină anumite probleme la capitolul
cercetării la fața locului, dar după implicarea angajaților mai experimentați, tendințele sunt într-o
dinamică pozitivă. Există o problemă referitoare la depozitarea substanțelor toxice, radioactive.
Nu suntem dotați cu spații pentru depozitarea acestor substanțe.”
„Nu avem criminalist. În caz de necesitate, vine laboratorul din Bălți.”
„În anul 2021 va fi operată o renovare a camerei pentru corpuri delicte. A fost elaborat și un deviz
de cheltuieli în acest sens. Este în etapa de aprobare la IGP.”
„În cadrul IP activează trei criminaliști, acest număr este suficient și ei se descurcă foarte bine.
Angajații sunt profesioniști, cu o experiență foarte vastă. IP dispune de o cameră pentru
depozitarea corpurilor delicte.”
„Criminaliști nu avem deloc. Problema este în legislație.”
„Principala obiecție pe care o am se referă la faptul că experții criminaliști ocupă doar de
cercetarea la fața locului și nu poartă răspundere de calitatea probelor.”
Este necesară o platformă auto pentru transportarea autoturismelor-probe.”
„Pregătirea profesională este bună, însă dotarea slabă cu materiale lasă de dorit.”
„Trebuie mai mulți criminaliști și mai multă pregătire.”
„Nu sunt motivați salarial și sunt limitați în creșterea profesională.”
„Nu sunt neajunsuri.”
„Putem spune că aceștia sunt doar niște fotografi care vin, fac poze și le transmit mai departe. Stau
degeaba cei de la INI și nu ies când sunt crime grave și trebuie investigate corespunzător. Când îi
suni să iasă, îți zic că trebuie să-l suni pe seful lor să îi ceri voie (trebuie să stau cu cadavrul în casă
până ei decid dacă vin sau nu). Trebuie să avem o cameră de uscare a probelor biologice, noi le
lăsăm în pungi și se pierde urma biologică, după care nu ai ce face cu acele probe. Avem nevoie de
specialiști calificați și bine instruiți, care ar putea să facă expertiza la unele probe și în IP.”
„ Cei care se ocupă de investigații și expertiză la fața locului trebuie să aibă mai multă libertate de
a aface expertiză. Expertiza trebuie să se facă la IP, dar să nu o așteptăm cu săptămânile. Este o
problemă cu păstrarea probelor, pentru moment avem o cameră mică, ce nu dispune de spațiu.
Trebuie mai multă instruire practică, ar fi bine dacă în IP ar fi șase criminaliști, ca să fie pe
schimburi și să reușească să se odihnească.”
„Camerele de corpuri delicte există, însă nu corespund cerințelor necesare activității. Trebuie să
fie mai performante.”
„Lipsa materialelor îngreunează mult activitatea departamentului.”
„Criminaliștii fac doar cercetare la fața locului, nu fac nimic deosebit, doar niște fotografii. Ca să
faci ceva bine, trebuie să ai dotări corespunzătoare.”
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Anexa nr. 7. Constatările monitorilor Promo-LEX privind conformitatea cu cerinţele tehnice de
funcţionare a sectorului de poliţie, aprobate prin Ordinul IGP nr. 286 din 22 iunie 2018 (A.4.1)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toate sediile sunt amplasate în locuri ușor accesibile populației, în apropierea unor drumuri
publice, astfel încât să fie vizibile;
în cazul a zece sectoare de poliție (SP 3 Florești, SP 5 Sângerei, SP 2 Bender, SP 3 Căușeni, SP 2
Dubăsari, SP 3 Călărași, SP 1 Vulcănești, SP 1 Ocnița, SP 2 Briceni, SP 5 Drochia) pe traseele
principale ale localității sunt plasate indicatoare rutiere cu indicarea locului aflării sediului
Sectorului de Poliție, de tip „Poliția 300 m”. În cazul celorlalte 13 sectoare de poliție,
indicatorul respectiv lipsește;
toate sediile sunt amplasate la nivelul I al edificiului, și sunt accesibile persoanelor cu nevoi
speciale locomotorii, cu excepția SP 2 Bender, care nu este accesibil persoanelor cu nevoi
speciale;
fațada, părțile laterale și acoperișul, în cazul majorității sectoarelor de poliție (20), conțin
culorile caracteristice Poliției – gri și albastru. Excepție fac sectoarele de poliție nr. 2 Briceni și
nr. 2 Criuleni, care se află în edificiile Primăriei și, respectiv, Centrului medical. În aceste cazuri
specifice, potrivit pct. 55 din Concepție, nuanţa faţadei urma să fie integrată estetic armonios în
întregul ansamblu arhitectural, respectând culorile Poliţiei. Totuși, lucrări în acest sens nu pare
să fi fost efectuate;
doar în cazul a 10 sectoare de poliție (SP 5 Sângerei, SP 3 Căușeni, SP 2 Dubăsari, SP 1
Vulcănești, SP 1 Ocnița, SP 2 Șoldănești, SP 2 Vulcănești, SP 3 Ceadâr-Lunga, SP 5 Soroca, SP 2
Bender), în imediata vecinătate a spațiului Sectorului de Poliție, există un panou informativ.
Totodată, doar în cazul SP 5 Soroca, pe panoul informativ erau atât informații privind
persoanele în căutare, modele de documente, graficele orelor de primire în audiență, cât și
elemente privind viața culturală/sportivă a subdiviziunii și anunțuri de angajare. În cazul altor
șase sectoare de poliție, pe panou nu era amplasat niciun element din cele prevăzute;
la intrarea în majoritatea sediilor sectoarelor de poliție sunt amplasate plăcuțe informative cu
însemnele Poliției. Excepție fac SP 1 Ocnița, SP 5 Drochia, SP 2 Criuleni, unde plăcuțele
informative nu erau amplasate din motivul nefinalizării lucrărilor de reparație la obiectivele
menționate în momentul vizitării;
conform monitorilor Promo-LEX, în baza interviurilor desfășurate cu persoane responsabile
din cadrul sectoarelor de poliție, majoritatea sediilor sectoarelor de poliție observate (18) au
suprafața totală între 90 și 200 m2, un sector de poliție având suprafața de 50 m2 – SP 2
Dubăsari, trei sectoare de poliție având suprafața între 200 și 300 m2 (SP 1 Ocnița, SP 1
Cantemir, SP 1 Vulcănești). Menționăm că dimensiunile prevăzute în concepție au fost stabilite
cu titlu de recomandare;
în toate sectoarele de poliție, suprafața biroului conducătorului are minimum 8 m2, aceasta
variind între 8 și 20 m2. Menționăm că dimensiunile prevăzute au fost stabilite cu titlu de
recomandare;
biroul pentru audieri în condiții de confidențialitate are minimum 8 m 2 în 14 sectoare de
poliție. Nu întrunesc această condiție SP 3 Florești, SP 2 Dubăsari, SP 2 Bender, SP 1 CeadârLunga, SP 2 Criuleni, SP 3 Călărași, SP 2 Comrat. Menționăm că dimensiunea prevăzută a fost
stabilită cu titlu de recomandare;
suprafața sălii de ședințe este de minimum 20 m2 în 16 sectoare de poliție. Nu întrunesc
această condiție SP 1 Cantemir, SP 2 Dubăsari, SP 2 Bender, SP 1 Ceadâr- Lunga, SP 2 Comrat.
Menționăm că dimensiunea prevăzută au fost stabilită cu titlu de recomandare;
holul sediului este de minimum 10 m2 în toate sectoarele de poliție renovate. Menționăm că
dimensiunea prevăzută a fost stabilită cu titlu de obligativitate;
spațiul pentru necesități sanitare este asigurat în majoritatea (20) sectoarelor de poliție.
Excepție face SP 2 Dubăsari.

120

-

-

-

-

-

spațiul pentru necesitățile tehnice (server, debara) este asigurat în majoritatea sectoarelor de
poliție renovate. Excepție face SP 2 Șoldănești. Menționăm că acest spațiu a fost stabilit cu titlu
de recomandare;
spațiul pentru necesitățile de alimentare și odihnă este asigurat în toate sectoarele de poliție
observate, cu excepția SP 3 Ceadâr-Lunga și SP 2 Dubăsari. Menționăm că acest spațiu a fost
stabilit cu titlu de recomandare;
spațiul necesar păstrării și deservirii automobilelor de serviciu (parcare, garaj) este asigurat în
11 sectoare de poliție. Nu există un astfel de spațiu la SP 3 Căușeni, SP 1 Glodeni, SP 2 Drochia,
SP 5 Sângerei, SP 4 Ștefan Vodă, SP 3 Florești, SP 2 Criuleni, SP 3 Călărași, SP 2 Bender, SP 2
Șoldănești. Menționăm că acest spațiu a fost stabilit cu titlu de recomandare;
postul de muncă al angajatului în cadrul tuturor sectoarelor de poliție monitorizate este
constituit din masă de lucru, scaun pentru angajat, scaun pentru vizitator, computer;
în toate sediile sectoarelor de poliție există instalații automate de detectare antiincendiu și
sisteme de semnalizare și de stingere a incendiilor;
paza sediilor a nouă sectoare de poliție este realizată prin metoda electronică sonoră, paza a
trei sedii este realizată prin metoda video, paza a patru sectoare de poliție este realizată atât
prin metode electronice sonore, cât și video. Totodată, paza a cinci sedii ale sectoarelor de
poliție nu este asigurată;
în mod suplimentar, deși nu este un criteriu obligatoriu, în cadrul sediilor a 13 sectoare de poliție
sunt organizate birouri pentru organizațiile nonprofit care ar putea ajuta angajații Poliției în
anumite domenii de competență. Totodată, cel puțin 4 respondenți au menționat că biroul respectiv
se folosește și pentru organizațiile nonprofit, și pentru desfășurarea ședințelor. Nu au fost
organizate asemenea birouri în SP 2 Dubăsari, SP 2 Bender, SP 3 Călărași, SP 3 Căinari, SP 2
Comrat, SP 4 Ștefan Vodă, SP 1 Ceadâr-Lunga, SP 1 Cantemir.
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Anexa nr. 8. Timpul mediu de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor (A.4.3)
Inspectorate

IP Ciocana
IGC
IP Centru
IP sect. Râșcani
IP Buiucani

Total incidente
înregistrate
13926
1983
15102
16673
16069

Incidente
înregistrate
zilnic (în medie)
39
6
42
46
44

IP Botanica
19603
IP Ceadâr-Lunga
143
IP Bălți
9585
IP Comrat
1005
IP Cahul
2026
IP Taraclia
33
IP Vulcănești
233
Timpul mediu de reacționare la nivel național
IP Leova
1852
IP Glodeni
1778
IP Edineț
3132
IP Drochia
3426
IP Soroca
3969
IP Dondușeni
2553
IP Briceni
2586
IP Ocnița
1497
IP Florești
3462
IP Sângerei
3876
IP Râșcani
1745
IP Cantemir
3470
IP Bender
45
IP Fălești
2956
IP Rezina
2804
IP Basarabeasca
964
IP Ștefan Vodă
2135
IP Nisporeni
838
IP Ungheni
5267
IP Cimișlia
2825
IP Ialoveni
5048
IP Criuleni
4057
IP Căușeni
3491
IP Hâncești
5457
IP Strășeni
4497
IP Călărași
3501
IP Șoldănești
3068
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54
<1
27
3
6
<1
<1
6
5
9
10
11
7
8
5
10
11
5
10
<1
9
8
3
6
8
15
8
14
12
10
15
13
10
9

Timpul mediu
de reacţionare
0:16:43
0:17:27
0:18:57
0:19:08
0:20:53
0:20:55
0:23:20
0:27:29
0:29:08
0:29:10
0:30:06
0:30:43
circa 32 de minute
0:33:35
0:39:15
0:39:32
0:39:58
0:40:37
0:40:46
0:41:12
0:41:38
0:41:45
0:42:10
0:42:41
0:42:43
0:43:22
0:43:31
0:44:08
0:45:14
0:45:55
0:46:26
0:46:54
0:47:06
0:47:16
0:47:42
0:47:47
0:48:13
0:48:18
0:48:27
0:48:30

Inspectorate

Total incidente
înregistrate

IP Telenești
IP Orhei
IP Anenii Noi
IP Dubăsari

4018
8484
3880
1086

123

Incidente
înregistrate
zilnic (în medie)
11
24
11
3

Timpul mediu
de reacţionare
0:49:10
0:49:14
0:49:25
0:50:39

Anexa nr. 9 (A 4.3). Numărul echipelor de patrulare-reacționare existente și numărul
echipelor necesare pentru micșorarea timpului de reacție în cadrul fiecărui inspectorat de
poliție, conform conducerii IP
Unitatea de
Poliție
IP Anenii Noi
IP Bălți
IP Basarabeasca
IP Bender
IP Briceni
IP Cahul
IP Călărași
IP Cantemir
IP Căușeni
IP Ceadâr-Lunga
IP Cimișlia
IP Comrat
IP Criuleni
IP Dondușeni
IP Drochia
IP Dubăsari
IP Edineț
IP Fălești
IP Florești
IP Glodeni
IP Hâncești
IP Ialoveni
IP Leova
IP Nisporeni
IP Ocnița
IP Orhei
IP Rezina
IP Râșcani
IP Sângerei
IP Șoldănești
IP Soroca
IP Ștefan Vodă
IP Strășeni
IP Taraclia
IP Telenești
IP Ungheni
IP Vulcănești
BPRO a DP
Chișinău
Total

Numărul echipelor
de patrularereacționare 2019
3
8
1
1
3
8
2
2
2
1
1
1
2
2
3
3
5
3
2
2
2
2
4
2
1
3
3
1
2
2
2
3
2
1
3
3
2
Nu au fost colectate
date în 2019
93

Numărul echipelor
de patrularereacționare 2020
2
6
1
1
3
4
7
3
3
1
2
1
3
3
5
6
7
4
4
2
3
6
2
1
1
5
2
2
3
2
4
2
3
1
3
4
4

Numărul echipelor
necesare

10
126

34
197

124

2
7
2
1
4
5
7
5
5
2
3
2
4
5
9
6
7
5
8
3
6
6
3
2
3
7
3
3
5
2
4
4
3
2
6
4
8

