RAPORT DE PROGRES
privind realizarea în anul 2018 a Planului de acțiuni cu privire consolidarea capacităţilor Poliţiei de a lupta împotriva criminalităţii organizate şi
celei transfrontaliere, pentru anii 2017-2020
Nr.
d/o

Acțiuni

Subacţiuni

Indicatori de
progres

1

2

3

4

Termen
Instituții
limită de
responsabile
realizare
5

6

Măsurile întreprinse
7

Obiectivul 1. Ajustarea cadrului normativ
1.

1.1.
Actualizare
a şi
elaborarea
actelor
normative

1.1.1. Evaluarea și revizuirea Cadru normativ
2017IGP
prevederilor
actelor
normative,
evaluat;
trimestrul II
(INI)
pentru eliminarea lacunelor și
Domeniu de
2018
în coordonare
dispozițiilor contradictorii existente intervenție juridică
cu
în domeniul de reglementare a
determinat.
DPF şi BMA
procedurilor
de
prevenire
și
ale MAI
combatere a criminalității organizate
și transfrontaliere.

1.1.2. Ajustarea actelor normative, Proiecte de acte
2017inclusiv
departamentale,
la
normative
trimestrul
prevederile legislației și altor norme
elaborate,
III 2020
modificate/completate sau elaborate inițiative înaintate,
în domeniu combaterii criminalității
avizate şi
organizate şi celei transfrontaliere.
aprobate.

În contextul realizării studiului de fezabilitate privind
consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor structurilor de
investigaţii ale poliţiei în combaterea criminalităţii organizate şi a
celei transfrontaliere prin regionalizare, de către expertul
contractat a fost analizat și cadrul juridic relevant domeniului și
formulate recomandări privind amendarea acestuia.
În conformitate cu solicitarea IGP nr. INI/3964 din 13.04.2018,
la 24.04.2018 a fost convocată ședința de lucru cu participarea
reprezentanților Direcției nr. 2, DASS, DMO, SJ și CAI ale INI,
CCPI al IGP și IGPF, BMA și STI ale MAI. În cadrul ședinței s-a
propus includerea la realizarea prezentei subacțiuni și a altor
parteneri – MJ, PG, CNA, SIS și SV și formularea propunerilor,
după caz, cu privire la domeniul de intervenție juridică necesar a
fi realizat.
IGP
A fost elaborat și remis spre aprobare proiectul instrucțiunii
(INI)
privind procedura inițierii și realizării investigației financiare,
în coordonare fiind avizată pozitiv de către subdiviziunile IGP. La etapa actuală,
cu
procedura urmează a fi definitivată și transmisă pentru aprobare.
DPF şi BMA
Totodată, potrivit pct. 1.2 din anexa HG nr. 791 din 11.10.2017
ale MAI
pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru reducerea riscurilor în
domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii
2017-2019, urmează ca până la finele semestrului I al anului 2019
să fie elaborată Metodologia pentru efectuarea investigațiilor
financiare, precum și adoptarea ordinului comun de efectuare a
investigațiilor. Astfel, a fost creat un grup de lucru constituit din
OIM, PG, SPCSB, SV, INJ, CNA și MAI, pentru elaborarea
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1.1.3.
Elaborarea Planului de
acțiuni pentru anii 2017 -2019
privind
executarea
Strategiei
naționale de prevenire şi combatere a
criminalității organizate pe anii 20112019, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 480 din 30.06.2011
(cu modificările efectuate).
1.1.4. Revizuirea mecanismelor
existente normative în scopul
revigorării
asistenței
necesare
Poliției, în domeniul prevenirii şi
combaterii criminalității organizate şi
celei transfrontaliere, din partea
societății.
1.1.5.
Elaborarea
Concepției
Sistemului informațional automatizat
(SI) „Registrul de Stat al armelor și
al munițiilor cu destinație civilă”
(RSA).

Plan de acțiuni
2017
elaborat şi aprobat semestrul II
prin
Hotărârea
Guvernului

IGP
(INI)

Actele normative
2017revizuite,
semestrul II
cooperarea cu
2019
societatea civilă
îmbunătățită.

IGP
(INI)

Concepția SI
2017
„RSA” elaborată, semestrul II
avizată și aprobată
prin Hotărârea
Guvernului.

IGP
(DGSP)

Metodologiei, ca după adoptarea acesteia, la nivel de IGP, să fie
elaborată Instrucțiunea privind modul de realizare a investigației
financiare, în strictă conformitate cu Metodologia elaborată la
nivel republican.
Planul de acțiuni pentru anii 2017 -2019 privind executarea
Strategiei naționale de prevenire şi combatere a criminalității
organizate pe anii 2011-2019 a fost aprobat prin HG nr. 98 din 30
ianuarie 2018, (Monitorul Oficial nr.33-39/114 din 02.02.2018).

De către INI au fost realizate 15 acțiuni de informare a
societății civile și mediatizate 52 cazuri cu rezonanță socială.

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 609 din 03.07.2018,
privind Concepția Sistemului informațional automatizat
”Registrul de stat al armelor”. Prin aprobarea Concepției se
urmărește asigurarea unui control riguros cu privire la procurarea
şi deţinerea armelor, evidenţa şi controlul unic centralizat asupra
circulaţiei armelor în Republica Moldova, precum și colectarea şi
actualizarea informaţiei despre arme, starea lor tehnică, dreptul de
proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra lor şi despre
modificările acestor drepturi, despre titularii de drept şi
documentele ce stabilesc un drept, sub forma creării unei bănci de
date de informaţii integrate, destinate organizării accesului
operativ la aceasta.
1.1.6. Elaborarea Conceptului
Concept elaborat,
2017
IGP
Viziunea de concept privind regionalizarea activității Poliției
privind reorganizarea subdiviziunilor avizat şi aprobat semestrul II
(DRU în
care prevede ansamblul acțiunilor prin care se optimizează
(unităților) de investigații şi tehnico- prin ordinul IGP.
coordonare cu organizarea și funcționarea teritorială a subdiviziunilor Poliției, a
criminalistice (cercetare la fața
INI; CTC şi fost aprobat la 23.10.2017.
locului) în contextul regionalizării
EJ; DGUP)
lor.
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La 27.11.2017 a fost aprobat Ordinul IGP nr. 473 „Cu privire
la aprobarea standardelor comune de organizare, funcționare și
dotare a subdiviziunilor de investigații, urmărire penală și
criminalistice ale Poliției”. Acesta reglementează modul de
organizare, structura funcțională, statutul funcțiilor și categoriile
de personal încadrat și dotarea subdiviziunilor antrenate la
prevenirea și combaterea criminalității ce se aplică angajaților
Poliției în conformitate cu legislația în vigoare.
Totodată, în scopul stabilirii unui set unitar de reguli privind
efectuarea ridicării mijloacelor materiale de probă ale infracţiunii,
de către organele de urmărire penală ale IGP, a fost elaborată și
aprobată procedura operațională standard privind efectuarea
ridicării (Ordinul IGP nr.469 din 23.11.2017).
Elaborarea procedurii standard de operare privind utilizarea
Sistemului informațional automatizat (SI) „Registrul de Stat al
armelor și al munițiilor cu destinație civilă” (RSA) constituie o
activitate interdependentă cu cea de dezvoltare a soluției
informatice ce vizează Registrul de Stat al armelor.
În acest sens realizarea acestei acțiuni va fi posibilă imediat
după pilotarea sistemului informațional Registrul de Stat al
armelor.
La acest subiect este importat de menționat faptul că urmare
elaborării caietului de sarcini privind contractarea serviciilor de
elaborare a soluției informatice, la 09.01.2019 de către grupul de
lucru pentru achiziții a IGP a fost luată decizia de anunțare a
procedurii de licitație publică.
1.2.3.
Elaborarea
procedurii
Procedura
2017
IGP
A fost aprobat ordinul IGP nr. 291 din 26.06.2018, privind
operaționale
privind
utilizarea elaborată, avizată semestrul II (CAI al INI) Procedura operațională standard privind utilizarea Sistemului
Sistemului informațional automatizat şi aprobată prin
Intelligence-Led Policing (ILP).
Intelligence - Led Policing (ILP).
ordinul IGP.
Prin aprobarea acestei proceduri s-a urmărit a) stabilirea unui
set unitar de reguli cu privire la utilizarea Sistemului IntelligenceLed Policing în activitatea polițienească, precum și b) stabilirea
modalităţii de organizare a activităţii în scopul dezvoltării
capacității instituționale a Poliției în detectarea amenințărilor și
vulnerabilităților, atât în aspect de criminalitate, cât și
interinstituțional.

1.2.1. Elaborarea cadrului normativ Cadru normativ
2017
IGP
de
reglementare
(regulamente, elaborat, ajustat şi semestrul II (INI; CTC şi
instrucțiuni, proceduri operaționale)
aprobat prin
EJ; DGUP)
1.2.
ordinul IGP.
Elaborarea privind activitatea şi interacțiunea
(unităților):
de
Standardel subdiviziunilor
or comune urmărire penală, de investigații şi
tehnico-criminalistice în prevenirea
şi
combaterea
criminalității
organizate şi celei transfrontaliere,
consolidarea managementului de
cercetare
la
fața
locului
(descoperirea, fixarea şi ridicarea
urmelor).
1.2.2.
Elaborarea
procedurii
Procedura
IGP
2017operaționale
privind
utilizarea elaborată, avizată trimestrul
(DGSP)
Sistemului informațional automatizat şi aprobată prin
II 2018
(SI) „Registrul de Stat al armelor și
ordinul IGP.
al munițiilor cu destinație civilă”
(RSA), în activitățile de prevenire şi
combatere a infracționalității.
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1.2.4. Asigurarea implementării
Conceptului
de
activitate
polițienească bazată pe informații
Intelligence-Led Polcing.

Plan de acțiuni
privind
implementarea
Conceptului
„ILP”, aprobat
prin ordinul IGP.

2017
trimestrul
III

IGP
Ordinul IGP nr. 258 din 14 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea
(CAI al INI) Conceptului de activitate polițienească bazată pe Informații
(Intelligence-Led Policing)”.
Conceptul Intelligence-Led Policing dezvoltă cunoașterea
despre problemele cu care se confruntă instituția și oferă o
strategie de control eficientă, nu doar pentru infracțiuni și
infractori, ci și pentru toate celelalte necesități care apar de la
combaterea criminalității organizate până la siguranța rutieră.
La 22 iulie 2017 a fost aprobat Ordinul IGP nr. 324 „Cu
privire la aprobarea planului de acțiuni privind implementarea
conceptului de activitate polițienească bazată pe informații
(ILP)”.
Evoluțiile înregistrate pe marginea implementării Planului de
acțiuni sunt expuse în raportul de progres.

Obiectivul 2. Consolidarea capacităților polițienești de investigare și cercetare a infracțiunii/lor la fața locului
2.

2.1.
Evaluarea
capacităților
subdiviziunil
or de
investigații,
expertizei
criminalistice
în domeniul
regimului
armelor şi
munițiilor

2.1.1. Achiziția serviciilor de
efectuare a studiilor de fezabilitate
privind:

Servicii
achiziționate.

a)
Capacitățile și necesitățile
Rapoarte
subdiviziunilor
tehnicoconsolidate
criminalistice și de expertiză privind rezultatele
judiciară ale Poliției, prin prisma
studiilor de
acreditării
laboratoarelor
de
fezabilitate
expertiză judiciară;
întocmite şi
prezentate.
b)
Consolidarea şi dezvoltarea
capacităților
structurilor
de
investigații ale Poliției în combaterea
criminalității organizate şi celei
transfrontaliere prin regionalizare.

2017
IGP
trimestrul
(SAL în
III
coordonare cu
INI şi
CTC şi EJ)

Pe parcursul anului 2017, în scopul evaluării comprehensive a
capacităților structurilor de investigații și criminalistice, precum și
determinării modului și condițiilor de eficientizare a activității
acestora, la solicitarea IGP au fost desfășurate 2 proceduri de
achiziții:
- LP nr. 17/01403 cu privire la contractarea Serviciilor de
elaborare a Studiului de fezabilitate privind consolidarea şi
dezvoltarea capacităţilor structurilor de investigaţii ale poliţiei în
combaterea criminalităţii organizate şi a celei transfrontaliere
prin regionalizare;
- Contract nr. 34/5-11 din 31.03.2017 cu privire la elaborarea
Studiului de fezabilitate privind Capacitățile și necesitățile
subdiviziunilor tehnico - criminalistice și de expertiză judiciară
ale Poliței.
În baza evaluărilor realizate și concluziilor formulate de către
experți în cadrul studiilor, în perioada de referință au fost
achiziționate tehnică de calcul și accesorii, inclusiv tehnică
specială, unități de transport pentru serviciile de investigații
infracțiuni, unități de transport pentru serviciile de urmărire
penală, alte bunuri necesare în activitatea serviciilor de
investigații, urmărire penală și criminalistice, pentru investigarea
4

2.1.2. Achiziția serviciilor de
Servicii
2017elaborare
a
softului
pentru
achiziționate;
trimestrul
operaționalizarea
Sistemului Softul elaborat, SI
I 2018
informațional
automatizat
(SI) „RSA” pilotat/
„Registrul de Stat al armelor și al operaționalizat
munițiilor cu destinație civilă”
(RSA).

2.1.3.
Implementarea măsurilor
necesare
pentru
acreditarea
laboratoarelor de expertiză judiciară
conform standardelor internaționale

Laboratoare
acreditate

2016semestrul
II 2017

calitativă a tuturor categoriilor de infracțiuni.
În scopul achiziției serviciilor de elaborare a Sistemului
informațional automatizat (SIA) „Registrul de Stat al armelor și al
munițiilor cu destinație civilă” (RSA), în luna iulie 2018 a fost
anunțată procedura de achiziție COP nr. 18/03151 din 17.07.2018
cu privire la achiziția Serviciilor de întocmire a caietului de
sarcini pentru elaborarea softului sistemului informațional
automatizat „Registrul de stat al armelor”.
În baza celei mai avantajoase oferte din punct de vedere
economic, câștigător a fost desemnată compania SRL ,,Soft
Tehnica” care a elaborat:
- Caietul de sarcini pentru elaborarea sistemului informațional
automatizat „Registrul de stat al armelor”;
- Metodologia pentru determinarea costului de elaborare și
implementare a SIA RSA, care se bazează pe defalcarea
lucrărilor de elaborare și implementare a sistemului pe etapele
ciclului de viață a software-ului: analiza business, proiectare,
dezvoltare (elaborarea codului), testare și training și
documentare;
- Cerințele față de ofertant, care trebuie să dispună de Licență
de furnizare a serviciilor de creare, implementare și de asigurare
a funcționării sistemelor informatice de importanță statală;
certificare ISO 9001 și ISO 27001 și experiență în dezvoltarea
soluțiilor informatice complexe.
Urmare examinării subiectului de către grupul de lucru instituit
prin ordinul MAI nr.351 din 15.11.2018, a fost decisă acceptanța
Caietului de sarcini elaborat de compania SRL ,,Soft Tehnica”.
În același context, pentru asigurarea predictibilității proiectului,
au fost aprobate standardele de dotare a angajaților Poliției din
cadrul Serviciului supraveghere armament şi activităţi licenţiate a
Direcției de poliție mun. Chișinău, Inspectoratelor de poliție și
Secției supraveghere circulație armament a Direcției activități
licențiate a Direcției generale securitate publică (ord. IGP nr. 15
din 09.01.2018).
IGP
Prin Decizia Centrului Național de acreditare MOLDAC
(CTC şi EJ) nr.36 din 26.02.2018 cu privire la acreditare, Centrului tehnicocriminalistic și expertize judiciare al IGP i s-a acordat acreditarea
la conformitatea cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI
5

IGP
(DGSP)

în domeniu.

2.1.4.
Asigurarea
realizării
Planuri cu
activităților:
indicatori de
a)
de
reorganizare
a realizare elaborate
subdiviziunilor
de
investigații, şi aprobate prin
tehnico-criminalistice (cercetare la
ordinul IGP
fața locului) şi serviciilor de analiză (se vor indica:
a informațiilor, conform principiului acțiunile concrete;
regional;
termenii de
realizare;
b) de operaționalizare/racordare a
acoperirea
2017
accesului sectoarelor, raioanelor,
teritorială
semestrul II
regiunilor la Sistemul informațional
etapizată;
automatizat (SI) „Registrul de Stat al
responsabilii;
armelor și al munițiilor cu destinație
costurile de
civilă” (RSA);
implementare şi
indicatorilor de
c) de operaționalizare/ racordare a
progres).

17025:2006, cu Certificat de Acreditare nr. LÎ – 119.
Astfel, la 22 martie curent, a avut loc ceremonia de înmânare a
certificatului de acreditare, CTCEJ fiind acreditat în șase
domenii de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie,
grafoscopie, investigații în domeniul informaticii și examinarea
tehnică
a
documentelor
(http://politia.md/ro/content/competentele-centrului-tehnicocriminalistic-si-expertize-judiciare-al-igp-sunt-recunoscute).
Certificatul de acreditare confirmă corespunderea cu cerințele
standardului şi permite recunoaşterea la nivel internațional a
rezultatelor examinărilor criminalistice efectuate în laboratoarele
Poliţiei din Moldova.
În cadrul acestui proces, Centrul tehnico-criminalistic şi
expertize judiciare a beneficiat de consultanță internațională în
dezvoltarea sistemului de management al calității și elaborarea
politicilor şi procedurilor interne în corespundere cu standardele
internaționale. Totodată, laboratoarele criminalistice ale Poliției
au fost dotate cu echipamente, mobilier, tehnică de calcul și
soluții software, necesare pentru obținerea acreditării, iar
angajații Centrului au fost instruiți privind aplicarea cerințelor
standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.
IGP
În structura organizatorică a CTC şi EJ al IGP au fost create
(INI în
Secția cercetări la fața locului (SCFL), conform principiului
comun cu regional (Centru, Nord, Sud și Est).
CTC şi EJ şi
În structura organizatorică a Inspectoratelor de Poliție au fost
în coordonare create servicii tehnico-criminalistice (STC).
cu DRU)
Bază: ordinul MAI nr. 262 din 04.09.2017;
A fost aprobat ordinul IGP nr. 566 din 26.12.2018 cu privire la
aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi
funcţionarea Subdiviziunilor regionale de investigații ale
Inspectoratului naţional de investigaţii și Direcțiilor de poliție,
prin care a fost stabilite misiunea, funcțiile de bază și atribuțiile
acestora.
Activitățile de operaționalizare/racordare la sistemului
_________ informațional automatizat „RSA” (Registrul de Stat al Armelor) a
IGP
sectoarelor, raioanelor, regiunilor, depinde de realizarea
(CAI al INI în subacțiunilor, 1.2.2 şi 2.1.2 din prezentul Plan de acțiuni.
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__________
IGP
(DGSP în
coordonare cu
STI al MAI)

accesului sectoarelor, raioanelor,
regiunilor la Sistemul informațional
automatizat
Intelligence- Led
Policing
(ILP),
pentru
componentele: activitatea specială
de investigații, ordine și securitate
publică.
2.2.1. Identificarea
sediilor şi Grup de lucru
2.2.
necesităților
de
renovare/construcții
comun al MAI şi
Dezvoltarea
a
încăperilor
de
dislocare
a
IGP, în
capacităților
subdiviziunilor
de
investigații
din
componența
logistice și
specialiștilor în
tehnico- cadrul Direcțiilor Regionale, şi:
domeniu, creat
materiale
prin
ordinul MAI;
pentru
Sedii
identificate
asigurarea
şi
necesități
de
îndeplinirii
renovare/
misiunilor
construcții
de prevenire
evaluate;
și combatere
_____________
a
Norme standard
criminalități
a) elaborarea și aprobarea pentru spațiile de
i
normelor
standard
pentru
dislocare a
spațiile/infrastructura necesară de
angajaților,
dislocare a angajaților, reieșind din
elaborate şi
numărul de personal stabilit pentru
aprobate prin
subdiviziunile de investigații din
ordinul IGP;
cadrul Direcțiilor Regionale;
b) realizarea documentației de Documentația de
proiect și deviz de cheltuieli pentru proiect şi devizele
renovarea/construcția și amenajarea
de cheltuieli,
logistică a sediilor de dislocare a
aprobate.
subdiviziunilor de investigații din
cadrul Direcțiilor Regionale;
c)
asigurarea
executării Plan cu indicatori
activităților de renovare/construcție de realizare a
și amenajare logistică a sediilor de
lucrărilor şi
dislocare a subdiviziunilor
de
desemnarea

coordonare cu
Totuși, la etapa actuală, fiecare unitate din cadrul Poliției
STI al MAI) asigură evidența armamentului din circuitul civil prin intermediul
aplicației existente.

A fost aprobat ordinul IGP nr. 566 din 26.12.2018 cu privire la
aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi
funcţionarea Subdiviziunilor regionale de investigații ale
Inspectoratului naţional de investigaţii și Direcțiilor de poliție,
prin care a fost stabilite misiunea, funcțiile de bază și atribuțiile
acestora. Totodată, pentru dislocarea celor 5 unități de investigații
regionale, au fost identificate sediile de amplasare după cum
urmează:
a) mun. Bălți, str. Moscovei, nr. 15 - Direcția „Nord” a INI
(regiunea nord);
b) or. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, nr. 79 - Direcția
„Sud” a INI (regiunea sud);
_________ ___________
c) mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 14 - INI (regiunea centru)
_
IGP
și Secția „Est” a INI (regiunea est);
(SAL în
d) mun. Chișinău, str. Tighina, nr. 6 - Secția combatere a
2017
semestrul coordonare cu infracțiunilor grave și criminalității organizate (regiunea mun.
INI)
Chișinău);
II
e) mun. Comrat, str. Komsomolului, nr. 22 - Secția coordonare
activității de investigații (regiunea UTA Găgăuzia).
Cât privește apartenența sediilor, este de remarcat că 3 dintracestea aparțin de jure IGP iar restul 2 – sediul de pe str.
2017IGP
Moscovei, nr. 15, mun. Bălți și respectiv sediul din str. Ioan
trimestrul I
(SAL)
Vodă cel Cumplit, nr. 79, or. Cahul nu aparțin IGP.
2018
În situația construcţiile amplasate în mun. Bălţi, str. Moscova,
nr.15, aceasta a fost transmisă din administrarea Procuraturii
Generale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (IGP)
prin HG nr. 980 din 10.10.2018. La etapa actuală, a fost instituită
comisia de transmitere a bunului imobil, în conformitate cu
2017
prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
semestrul II
bunurilor proprietate publică.
2017
trimestrul
III

MAI
(DAPD)
în comun cu
IGP
(SAL)
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investigații din cadrul Direcțiilor responsabililor
Regionale.
elaborat şi aprobat
prin ordinul IGP.

2.2.2.
Renovarea/construcția şi
amenajarea logistică completă a 5
sedii
pentru
dislocarea
subdiviziunilor de investigații din
cadrul Direcțiilor Regionale.

Lucrări de
renovare/
construcție
finisate,
3 (trei) sedii
amenajate şi date
în exploatare
pentru dislocarea
subdiviziunilor de
investigații din
cadrul Direcțiilor
Regionale;
____________
Suplimentar 2
(două) sedii
renovate/construite
şi amenajate date
în exploatare
pentru dislocarea
subdiviziunilor de
investigații din
cadrul Direcțiilor
Regionale.
2.2.3. Achiziționarea unităților de Documentația
transport
și
echipamentelor
realizată,
destinate cercetării la fața locului:
proceduri inițiate;
_____________

2018
trimestrul
III

IGP
(SAL)

Cât privește încăperile din sediul amplasat pe adresa str. Ioan
Vodă cel Cumplit, nr. 79 mun. Cahul, au fost înaintate actele la
Consiliul municipal pentru emiterea deciziei de transmitere în
comodat.
Abia după obținerea documentelor justificative de transmitere
în proprietate și/sau comodat, va fi demarat procesul de elaborare
a documentației de proiect și deviz.
În același context este de remarcat că pentru acomodarea
condițiilor de muncă, au fost alocate resurse financiare DP mun.
Chișinău și DP UTA Găgăuzia.
Astfel, au fost renovate sălile de instruire pentru dezvoltarea
capacităților de investigații ale angajaților, alocate unități de
transport pentru sporirea mobilității unităților de investigații,
alocate unități de tehnică de calcul și mijloace periferice precum
și mobilierul necesar.
Acomodarea condițiilor de muncă pentru restul încăperilor,
urmează a fi realizată pe parcursul anului 2019.

_________
2019
trimestrul
III

MAI
2018(DAPD)
semestrul I
în comun cu
2019
IGP (SAL)
_________ _________

La 19.12.2017 a fost aprobat ordinul IGP nr.513 „Cu privire
la aprobarea cerințelor minime standard pentru unitățile de
transport, destinate pentru deplasarea la fața locului și a
normelor minime de dotare a acestora”, unde sunt descrise
caracteristicile tehnice minime ale autolaboratoarelor
8

a) elaborarea cerințelor minime
standard
pentru unitățile de
transport cu destinație specială
pentru deplasarea la fața locului;

Norme standard
elaborate şi
aprobate prin
ordinul IGP;

_
IGP
2017
(CTC și EJ în
semestrul II comun cu
DGUP; INI şi
în coordonare
cu SAL)
_____________ _________ __________
b) asigurarea procedurilor de Caiet de sarcini
IGP
achiziție a 30 unități de transport cu
întocmit,
2017(SAL în
destinație specială pentru deplasarea procedura inițiată, trimestrul II coordonare cu
la fața locului;
furnizorul
2018
CTC și EJ;
unităților de
DGUP și INI)
transport selectat;
_____________
_________ ___________
c) elaborarea
cerințelor Norme elaborate şi
2017
IGP
minime de dotare a unităților de
aprobate prin
semestrul II (CTC și EJ în
transport cu destinație specială, cu
ordinul IGP;
comun cu
echipamente standard necesar pentru
DGUP; INI şi
cercetarea
locului
infracțiunii,
în coordonare
depistarea și ridicarea urmelor;
cu SAL)
Caiete
de
sarcini
2017IGP
d) asigurarea procedurilor de
întocmite,
trimestrul
I
(SAL
în
achiziție a echipamentelor standard,
proceduri
inițiate,
2018
coordonare
cu
pentru dotarea a 30 unități de
furnizorul
CTC
și
EJ;
transport cu destinație specială,
DGUP; INI)
necesare
cercetării
locului echipamentelor
selectat;
infracțiunii, depistării și ridicării __________________
_____________ ___________
urmelor;
Contracte
_
MAI
încheiate, 30
2017e) achiziționarea a 30 unități
(DAPD)
de transport cu destinație specială unități de transport semestrul în comun cu
cu destinație
II 2018
pentru deplasare la fața locului;
IGP
specială
(SAL)
achiziționate;
____________ _________ _________
Contracte
f) achiziționarea
IGP
2018
încheiate,
echipamentului standard necesar
(SAL)
semestrul
cercetării
locului
infracțiunii, echipamentele
II
depistării și ridicării urmelor, pentru standard necesare

criminalistice, inclusiv și normele de dotare a truselor
criminalistice, ustensilelor, mijloacelor de protecție și
ambalajelor pentru împachetarea probelor depistate la fața
locului.
Astfel, pe parcursul anului 2017, în baza cerințelor minime
standard pentru unitățile de transport aprobate, a fost întocmit
caietul de sarcini pentru achiziția a 14 unități de transport de
model Peugeot Partner, fiind ulterior reutilate și acomodate
pentru realizarea scopului pentru care investiția a fost efectuată.
În anul 2018, au fost achiziționate alte 16 unități de transport
destinate pentru deplasarea la locul infracțiunii.
Aceste autolaboratoare criminalistice mobile repartizate în
baza Ordinelor IGP cu privire la transmiterea unor mijloace de
transport ale IGP nr.317 și 512 din 17.07.2018 și respectiv
28.11.2018 au fost oferite unităților teritoriale ale Poliției în
cadrul unui eveniment public de transmitere din data de
14.10.2018
(http://politia.md/ro/content/30-de-masini-noi-auintrat-dotarea-politiei).
Cu ajutorul acestor mijloace de transport, urmează a fi
asigurată o mai bună mobilitate a grupelor operative de
urmărire penală, garantând investigarea calitativă a diferitor
tipuri de infracțiuni, chiar la fața locului. Fiecare din aceste
automobile a fost dotat cu truse criminalistice, mijloace de
protecție și alte accesorii necesare pentru cercetarea la fața
locului.
Totodată, în scopul sporirii capacității de mobilitate a
subdiviziunilor implicate în combaterea criminalității organizate
și celei transfrontaliere, din contul suportului bugetar pentru
reforma Poliției au fost transmise solemn unităților teritoriale ale
Poliției în folosință: 59 automobile – subdiviziunilor de
investigații și 42 de automobile - organului de urmărire penală.
La 21 martie 2018, a avut loc transmiterea oficială a 42 de
automobile de model Dacia Logan, cu ajutorul cărora urmează a
fi asigurată o mai bună mobilitate a angajaților din
subdiviziunile de urmărire penală, garantând realizarea
acțiunilor procesuale în termen și efectuarea calitativă și
eficientă a acțiunilor de urmărire penală. Unitățile de transport
transmise, au substituit cele 16 u.t, deja învechite și cu un
9

dotarea a 30 unități de transport cu
procurate;
destinație specială;
_____________ _________
g) unități de transport cu Ordinul IGP cu
_
destinație specială operaționale.
privire la
2018 –
repartizarea în
trimestrul I
teritoriu a 30
2019
unități de transport
cu destinație
specială, dotate cu
echipament pentru
cercetarea la fața
locului, elaborat şi
aprobat.
2.2.4.
Achiziționarea mijloacelor Documentația
2017IGP
tehnice şi a echipamentelor tehnice
realizată,
trimestrul II
(SAL)
speciale pentru:
proceduri inițiate;
2019
în coordonare
cu
STI al MAI
_____________ _________ __________
a)
asigurarea
dotării Norme standard de
_
IGP
subdiviziunilor
de
investigații, dotare elaborate şi
2017 –
(INI în
criminalistice şi de urmărire penală
aprobate prin
trimestrul I
comun cu
cu mijloace tehnice (calculatoare,
ordinul IGP;
2018
CTC şi EJ;
imprimante, aparate de fotografiat,
DGUP
de filmat şi de înregistrare
şi în
audio/dictafon);
coordinare cu
SAL)
_____________
_________ ___________
b)
asigurarea
dotării
Norme standard
_
IGP
Direcțiilor specializate în efectuarea
de dotare elaborate 2017 –
(INI în
activității speciale de investigații şi
şi aprobate prin trimestrul I coordonare cu
a subdiviziunilor de investigații
ordinul IGP;
2018
SAL)
regionale, de sector şi raionale cu
echipament tehnic special;

termen de exploatare, depășit.

În scopul asigurării predictibilității și durabilității eforturilor de
dotare a subdiviziunilor conform necesităților funcționale, prin
ord. IGP nr. 473/2017 au fost aprobate standardele comune de
organizare, funcționare și dotare a subdiviziunilor de investigații,
urmărire penală și criminalistice ale Poliției. acestea
reglementează modul de organizare, structura funcțională, statutul
funcțiilor și categoriile de personal încadrat și dotarea
subdiviziunilor antrenate la prevenirea și combaterea
criminalității ce se aplică angajaților Poliției în conformitate cu
legislația în vigoare.
Totodată, la 26.12.2018 a fost aprobat ordinul nr.559 cu
privire la aprobarea normelor standard de dotare minimă
obligatorie a subdiviziunilor specializate cu competență de
efectuare a activității speciale de investigații din cadrul Poliției cu
mijloace tehnice și accesorii neatribuite la mijloacele tehnice
speciale.

_____________ _________ ___________
În anul 2017-2018, în contextul Suportului Bugetar pentru
c) achiziția
echipamentelor Caiete de sarcini
_
IGP (SAL în reforma Poliției, au fost achiziționate:
tehnice (calculatoare, imprimante,
întocmite,
2017coordonare cu
- 681 de unități de tehnică de calcul (computere, imprimante,
aparate de fotografiat, de filmat şi de proceduri inițiate, trimestrul II INI; CTC şi
10

înregistrare audio/dictafon) pentru furnizori selectați,
2019
subdiviziunile
de
investigații,
contracte
criminalistice şi de urmărire penală, încheiate, tehnica
conform cerințelor minime necesare; achiziționată şi
repartizată în
regiuni, sectoare şi
raioane;
d) achiziția
echipamentelor Caiete de sarcini
tehnice speciale şi radio pentru
întocmite,
2017Direcțiile specializate în efectuarea proceduri inițiate, trimestrul II
activității speciale de investigații şi furnizori selectați,
2019
pentru subdiviziunile de investigații
contracte
regionale, de sector şi raionale;
încheiate, tehnica
achiziționată şi
repartizată;

e) asigurarea
dotării
cu
calculatoare şi echipament necesar
pentru operaționalizarea teritorială
(în sectoare, raioane şi regiuni) a
Sistemului informațional automatizat
(SI) „Registrul de Stat al armelor și
al munițiilor cu destinație civilă”
(RSA);

_____________
Norme standard de
dotare elaborate şi
aprobate prin
ordinul IGP;

2017trimestrul I
2018

EJ; DGUP;
Direcțiile
regionale şi
Inspectoratele
de Poliție ale
IGP
IGP (SAL în
coordonare cu
INI; Direcțiile
specializate în
efectuarea
activității
speciale de
investigații;
Direcțiile
regionale şi
Inspectoratele
de Poliție ale
IGP)
___________
IGP
(DGSP în
coordonare cu
SAL)

proiectoare, dispozitive stocare, etc.) oferite angajaților secțiilor
de urmărire penală și investigații din cadrul inspectoratelor de
poliție inclusiv și subdiviziunilor specializate INI, DGUP, CTCEJ
și BPDS ”Fulger” a IGP.
Pentru dezvoltarea capacităților Centrului de Analiză a
Informației și a unităților de analiză din cadrul subdiviziunilor,
în special teritoriale ale Poliției, a fost achiziționată tehnică de
calcul (23 unități de tehnică de calcul și 71 monitoare), un
server de date, un echipament de stocare şi păstrare a datelor de
tip System Storage și un echipament pentru interconectarea şi
administrarea reţelelor informaţionale.
Serverul achiziționat este dedicat rulării aplicației
informatice de colectare, sistematizare și analiză a informațiilor
obținute în cadrul activităților polițienești.
În cadrul ședinței Consiliului operațional de analiză
infracțională și coordonare a activității de prevenire a
infracțiunilor al au fost stabilite sarcini suplimentare aferente
procesului de operaționalizare și utilizare a aplicației.
Subsidiar, prin Ordinul IGP nr.265 din 08.06.2018 a fost
aprobat Conceptul de semnalare a amenințărilor și
vulnerabilităților în adresa ordinii publice și siguranței
comunitare ”Harta amenințărilor”.
Din data lansării (22.08.2018) și până în prezent au fost
semnalate 776 semnalări în total, despre amenințări și
vulnerabilități care au fost constatate de cetățeni.

_____________
___________
Norme standard de
IGP
dotare elaborate şi
(CAI al INI în
f)
asigurarea
dotării
cu
aprobate prin
coordonare cu
calculatoare şi echipament necesar
ordinul IGP;
SAL)
pentru operaționalizarea teritorială
2017(în sectoare, raioane şi regiuni) a
trimestrul I
Sistemului informațional automatizat
2018
Intelligence- Led Policing (ILP);
g) achiziția calculatoarelor şi Caiete de sarcini
IGP
echipamentului
necesar
pentru
întocmite,
(SAL în
11

conectarea
şi
operaționalizarea proceduri inițiate,
teritorială (în sectoare, raioane şi furnizorul selectat,
regiuni) a Sistemului informațional
contracte
automatizat (SI) „Registrul de Stat al
încheiate,
2017armelor și al munițiilor cu destinație
necesarul de
semestrul II
civilă” (RSA);
calculatoare şi
2018
echipamente
achiziționate,
h) achiziția calculatoarelor şi
instalate şi
echipamentului
necesar
pentru
conectarea
şi
operaționalizarea operaționalizate în
teritorială (în sectoare, raioane şi teritoriu (sectoare,
regiuni) a Sistemului informațional raioane şi regiuni);
automatizat
Intelligence- Led _____________
Norme standard de
2017Policing (ILP);
dotare elaborate şi semestrul II
aprobate prin
2018
i)
asigurarea
dotării
cu
ordinul IGP;
echipament necesar de apărare, de
_________
asalt şi de intervenție a echipelor ___________
Caiete
de
sarcini
2017special instruite şi implicate din
întocmite,
trimestrul I
cadrul BPDS „Fulger” al IGP în
2018
reținerea infractorilor periculoși şi proceduri inițiate,
înarmați, a celor ce fac parte din furnizori selectați,
_____________
contracte
grupurile şi organizațiile criminale
2017încheiate,
organizate, sau a celor care comit
semestrul II
necesarul de
acte de terorism şi extremism;
2018
echipament
j)
achiziția necesarului de
achiziționat
echipament de apărare, de asalt şi de conform normelor
intervenție pentru echipele special standard de dotare
instruite şi implicate din cadrul
aprobate.
BPDS „Fulger” al IGP în reținerea
infractorilor periculoși şi înarmați, a
celor ce fac parte din grupurile şi
organizațiile criminale organizate,
sau a celor care comit acte de
terorism şi extremism.
2.2.5. Consolidarea laboratoarelor de
expertiză judiciară prin:

Echipament,
programe, soft

coordonare cu
DGSP)

IGP
(SAL în
coordonare cu
CAI al INI)
___________
IGP
(BPDS
„Fulger” în
coordonare cu
SAL)

Pe parcursul anului 2018, efectivul BPDS ”Fulger” a fost
dotată cu:
- 53 veste antiglonț, 53 veste multifuncționale și echipament
pentru intervenții antitero (ord. IGP nr. 26 din 24.01.2018);
- 350 uniforme de intervenție și 300 de antrenament;
- încălțăminte de iarnă (100% din efectiv);
- 52 stații portabile ,,Motorola” și 3 stații pentru automobile,
care sunt compatibile cu sistemul unic de comunicații ,,Tetra”,
utilizat de MAI.
În anul 2018, Brigăzii i-au fost transmise 3 autoturisme de
model ,,Dacia - Duster” și 3 autobuse.
În cadrul proiectului PNUD, Brigada urmează a fi dotată cu
scuturi balistice de protecție.
Ca rezultat al interacțiunii cu entitățile subordonate MAI și IGP
în combaterea fenomenului infracţional, în perioada de raport
efectivul Brigăzii a realizat un număr de 2 190 misiuni, inclusiv
1980 măsuri speciale de investigație și 210 măsuri de asigurare a
ordinii publice.
2017IGP
În baza ordinului IGP nr. 525 din 27.12.2017, laboratoarele de
semestrul I (CTC şi EJ în expertiză judiciară ale CTCEJ al IGP au fost dotate cu instalații
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a) elaborarea listei necesităților procurat și instalat.
2019
comun cu
de echipament și a condițiilor de
SAL)
mediu;
b) elaborarea caietelor de sarcini
pentru fiecare produs/ serviciu;
c) lansarea
procedurii
de
achiziție,
evaluarea
ofertelor,
întocmirea contractelor de achiziție.
2.3.1 Evaluarea necesităților de
Necesități
2017
IGP
dotare
a
subdiviziunilor
de evaluate, numărul semestrul II (INI în comun
investigații, de urmărire penală și
unităților de
cu DGUP;
criminalistice
cu
unități
de
transport.
transport
necesar
CTC
şi EJ şi
2.3. Sporirea
identificat.
în coordonare
capacității
cu
de
SAL)
mobilitate a
subdiviziunil
or implicate
în
combaterea
criminalități
i organizate 2.3.2 Achiziția unităților de transport Caiete de sarcini
2017MAI
şi celei
necesare pentru subdiviziunile de
întocmite,
semestrul I
(DAPD)
transfrontali investigații, de urmărire penală și proceduri inițiate,
2019
în comun cu
ere
criminalistice, implicate în procesul furnizori selectați,
IGP
de combatere a criminalității
contracte
(SAL în
organizate şi transfrontaliere.
încheiate,
coordonare cu
necesarul de
INI; DGUP;
automobile
CTC şi EJ)
achiziționate şi
repartizate
conform
necesităților.
2.3.3. Achiziția unităților de Caiete de sarcini
2017MAI
transport pentru subdiviziunea cu
întocmite,
semestrul I
(DAPD)
destinație specială şi specializată în proceduri inițiate,
2019
în comun cu
efectuarea activității speciale de furnizori selectați,
IGP
investigații.
contracte
(SAL în

speciale, aparate și instrumente pentru realizarea cercetărilor
(Balanță analitică, masă de examinare, masă modulară,
micrometru etc.)
Necesitățile de dezvoltare CTCEJ au fost expuse în Studiul de
fezabilitate privind capacitățile și necesitățile subdiviziunilor
tehnico-criminalistice și de expertiză judiciară ale poliției din
Republica Moldova, realizat de către expertul român, dr. Gabriel
Țîru (Contract nr. 34/5-11 din 31.03.2017).
În scopul evaluării necesităților de dotare a unităților de
investigații, prin demersul IGP nr. P/III-179 din 04.12.2017 s-a
reușit actualizarea necesitățile instituționale.
Suplimentar, necesitățile de dezvoltare a capacităţilor
structurilor criminalistice și de investigaţii ale Poliţiei în
combaterea criminalităţii organizate şi a celei transfrontaliere au
fost expuse în Studiul de fezabilitate elaborat pe această
dimensiune de către expertul român Mihai Pitulescu, precum și
în Studiul de fezabilitate privind capacitățile și necesitățile
subdiviziunilor tehnico-criminalistice și de expertiză judiciară ale
poliției din Republica Moldova, realizat de către expertul român,
dr. Gabriel Țîru (Contract nr. 34/5-11 din 31.03.2017).
În scopul sporirii capacității de mobilitate a subdiviziunilor
implicate în combaterea criminalității organizate și celei
transfrontaliere, din contul suportului bugetar pentru reforma
Poliției au fost transmise solemn unităților teritoriale ale Poliției
în folosință: 59 automobile – subdiviziunilor de investigații și 42
de automobile - organului de urmărire penală.
La 21 martie 2018, a avut loc transmiterea oficială a 42 de
automobile de model Dacia Logan, cu ajutorul cărora va fi
asigurată o mai bună mobilitate a angajaților din subdiviziunile
de urmărire penală, garantând realizarea acțiunilor procesuale în
termen și efectuarea calitativă și eficientă a acțiunilor de urmărire
penală. Astfel, unitățile de transport achiziționate, vin să le
substituie pe cele actuale, în număr de 16, care sunt deja învechite
și cu un termen de exploatare, depășit.
La 14 decembrie 2018 în baza Ordinelor IGP cu privire la
transmiterea unor mijloace de transport ale IGP nr.317 și 512 din
17.07.2018 și respectiv 28.11.2018, a avut loc transmiterea
oficială a 30 de automobile de model Dacia Dokker și Peugeot
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încheiate, unități
de transport
achiziționate.

coordonare cu Partner, ce au fost repartizate grupelor operative de urmărire
INI)
penală din cadrul Inspectoratelor din țară. Fiecare automobil este
dotat cu trusă criminalistică, mijloace de protecție și alte accesorii
necesare pentru cercetarea la fața locului.

Obiectivul 3. Instruire şi formare profesională
3.

3.1.
Dezvoltarea
profesională
şi preluarea
bunelor
practici
internaționa
le

3.1.1. Organizarea vizitelor de studii
peste hotarele Republicii Moldova
pentru funcționarii publici cu statut
special pe domenii de specialitate:
a) activitatea
specială
de
investigații;
b) criminalistică;
c) urmărire penală;
d) analiza informațiilor;
e) regimul armelor şi munițiilor;
f) alte domenii implicate în
prevenirea
şi
combaterea
criminalității organizate şi celei
transfrontaliere,
combaterea
terorismului
şi
pe
domeniu
investigației sub acoperire.

Plan anual şi
2017IGP
tematica vizitelor trimestrul (INI; CTC și
de studii elaborate
III
EJ; DGUP;
şi aprobate prin
2020
DGSP, pe
ordinul IGP;
direcții de
Direcțiile (țările) şi
activitate, în
perioadele
coordonare cu
efectuării vizitelor
DRI şi AE)
de studiu
identificate şi
acceptate bilateral;
Angajați ai Poliției
selectați pentru
vizitele de studii,
instruiți şi ulterior
implicați în
procesul de
formare
profesională a
personalului
polițienesc pe
domenii de
specialitate;
Vizite de studii
realizate, bunele
practici
internaționale
preluate şi
implementate.

2017
- Participarea unui angajat al BPDS ”Fulger” la programul de
schimb pentru instruirea organelor de drept, organizat de către CEPOL
în or. Sofia, Bulgaria, în perioada 08-13.10.2017 (Dispoziția IGP
nr. 34/7-320 din 04.10.2017).
- Participarea angajaților BPDS ,,Fulger” la programul de schimb
privind modul de intervenție a subdiviziunilor cu destinație specială,
or. Dubai, Emiratele Arabe, în perioada 21-28.10.2017 (Dispoziția
MAI nr. 18/2310 din 19.10.2017).
- Participarea unui angajat al BPDS ”Fulger” la cursul de instruire
cu genericul ,,Instituirea integrității în suportul operațiunilor de
menținere a păcii”, desfășurat în or. Oberammergau, Republica
Federală Germania, în perioada 12-17.11.2017 (Dispoziția IGP nr.
34/7-385 din 09.11.2017).
- Participarea a 3 angajați ai BPDS ,,Fulger” la atelierul de lucru cu
genericul ,,Sprijinirea înființării unui sistem și mecanism de participare
a angajaților Ministerului de Interne în operațiunile și misiunile
internaționale”, organizat în mun. Chișinău de către MAI al Finlandei
și Poliției Suediei, în perioada 22-24.11.2017 (Dispoziția MAI nr.
18/2499 din 10.11.2017).
2018
Angajații subdiviziunii specializate de intervenție BPDS
„Fulger” în anul 2018 au participat la:
a) 6 exerciții/antrenament:
- eliberarea ostaticilor în timpul evenimentelor sportive în
comun cu subdiviziunile MAI, la Complexul sportiv ”Zimbru”,
14.03.2018;
- antitero ,,Bucovina-2018” nivel regional, în or. Lipcani,
rnul. Briceni, la 08.06.2018;
- reacționarea în situații de urgență pentru soluționarea unei
situații de criză la Ambasada SUA în R. Moldova, la
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3.1.2. Instruirea funcționarilor Angajați instruiți
publici cu statut special (ofițeri de
(minim 100

13.06.2018;
- ,,Carpathians Blue Shield 2018”, organizat în cadrul
proiectului Antrenamentul Serviciilor de Poliție din Uniunea
Europeană II, în București, România, 17-21.06.2018;
- în comun cu instituțiile securității naționale și ordinii de
drept privind planificarea, organizarea și realizarea misiunilor de
protecție și pază a demnitarilor desfășurat la Baza Militară de
Instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca, 15.11.2018;
- atelierul practic pentru reprezentanții unităților speciale de
intervenție din statele Balcanice și R. Moldova, organizat în or.
Viena, Austria, 11-17.11.2018.
b) 11 instruiri/vizite de studiu:
- ,,Dezvoltarea liderilor forțelor speciale”, cu suportul
Ambasadei SUA în R. Moldova, în perioada 14-18.05.2018, în
sediul Brigăzii;
- sesiunea 106 ”Programul de dezvoltare a structurilor de
forță în aplicarea legii”, în cadrul Academiei ILEA, or.
Budapesta, Ungaria, în perioada 08.01-24.02.2018;
- 2 cursuri de perfecționare”Negocierea în situații de criză” și
!intervenția profesională!, Academia ”Ștefan cel Mare”;
- 2 cursuri ”Acordarеa primului ajutor mediсal”, organizat în
partеnеriat cu Agеnția Turceasсă pеntru Сoopеrarе și Dеzvoltarе
TIKA în Rеpubliсa Moldova, în perioada 14-25.05.2018 și cu
suportul Ambasadei SUA în R. Moldova, în perioada 1418.05.2018;
- ,,Probleme transversale relatate la MMA în aria misiunii” ,
desfășurat în or. Slupsk, R. Polonă, în perioada 04-09.06.2018;
- vizita de studiu privind preluarea bunelor practici în
domeniul asigurării ordinii și securității public, or. Beijing, R.
P. Chineză, în perioada 24-28.06.2018;
- expoziţia internațională ,,Armament şi Securitate – 2018”,
or. Kiev, Ucraina, 25-29.09.2018;
- Terorismul internațional-factor de risc la adresa securității
spațiului Shengen, or. Buzău, Romania, 14-19.10.2018.
- vizită de lucru la Serviciul Acțiuni Speciale a IP Iași,
România, 06-09.11.2018.
2017-2020
IGP
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, trimestrial şi semestrial
(INI; DGUP; desfășoară instruirea inițială şi perfecționarea în domeniul
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investigații; ofițeri criminaliști şi persoane anual),
experți criminaliști; ofițeri de profesionalism
urmărire penală).
ridicat,
capacități de
cercetare la fața
locului
îmbunătățite.

DGSP)
în coordonare
cu Academia
„Ștefan cel
Mare” a MAI.

investigații infracțiuni a ofițerilor de investigații; ofițerilor
criminaliști şi a ofițerilor de urmărire penală;
- Participarea a 3 angajați ai BPDS ,,Fulger” la cursul de instruire
în domeniul gestionării crizelor în timpul atacurilor teroriste, organizat
în cadrul DDPM al Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI, în
perioada 04-08.12.2017 (Dispoziția MAI nr. 18/2689 din
01.12.2017);
- Participarea unui angajat al BPDS ,,Fulger” la cursul de instruire
la cursul de perfecționare cu genericul ”Instruirea paramedicală”,
organizat în cadrul DDPM al Academiei ”Ștefan cel Mare” a
MAI, în perioada 11-12.12.2017 (Dispoziția IGP nr. 34/3-439 din
06.12.2017).
Formatorii din cadrul INI al IGP, lunar, efectuează
instruirea practică a ofițerilor de investigații. Pe parcursul anului
2018 au fost instruiți 200 ofițeri de investigații.

Obiectivul 4. Cooperarea națională şi internațională
IGP
S-a remis scrisoare de solicitare către STI al MAI, nr. INI/10—
(DIFE a INI) 1073 din 10 octombrie 2018, privind conectarea accesului
angajaților SPCSB al INI la bazele de date SIC ,,Acces Web”,
,,Fisc”, ,,Cadastru”, ,,VPN client”, ,,Frontiera”, ,,Practica
administrativă” și ,,Forma 246”.
În prezent SPCSB a INI deține acces la bazele de date
menționate.
Sistem
2017IGP
La etapa actuală, Sistemul informațional integral automatizat
informațional
semestrul II
(INI)
de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor
integrat dezvoltat;
2018
în coordonare care au săvârșit infracțiuni, administrat de către MAI permite
cu
colectarea și analiza datelor dezagregate pe mai multe
STI; DPF;
dimensiuni (sex, vârstă, origine, categoria de infracțiune,
BMA ale
obiectul infracțiunii etc.).
MAI
Reieșind din necesitățile și angajamentele asumate de a lupta
împotriva criminalității organizate, baza de date este periodic
revizuită și adaptată la necesitățile unităților de investigații și de
urmărire penală, pentru a genera date care să servească suport
informațional în procesul de analiză informațiilor, precum și de
luare a deciziilor.
Mecanism elaborat
2017IGP (INI în
În prezent schimbul de informații cu statele semnatare ale

4.1.1. Elaborarea mecanismului de Mecanism elaborat
2017monitorizare on-line a operațiunilor şi operaționalizat. semestrul I
financiar-bancare pentru prevenirea
2018
şi combaterea spălării banilor şi
finanțării terorismului.
4.

4.1.
Cooperarea
4.1.2.
Operaționalizarea
națională
mecanismului de
colectare şi
analiză a datelor privind fenomenul
criminalității organizate la nivel
național în Sistemul informațional
integrat al organelor de drept,
gestionat de Serviciul tehnologii
informaționale al MAI, care va
cuprinde inclusiv date despre
căutarea, sechestrarea şi confiscarea
produselor infracțiunilor.
4.2.

4.2.1. Elaborarea mecanismului în
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Cooperarea domeniu schimbului şi analizei
internaționa informației, cu statele semnatare ale
Programului UNODC – întărirea
lă
Capacității de Colectare şi Analiza
Informațiilor în Europa de Sud-Est şi
alte state.
4.2.2 Elaborarea mecanismului
privind
schimbul de date şi
informații cu structurile similare din
țările europene implicate
în
prevenirea
şi
combaterea
criminalității organizate şi celei
transfrontaliere.
4.3.3.
Încheierea acordurilor
între Republicii Moldova cu alte țări,
privind schimbul de informații
pentru prevenirea şi coordonarea
investigațiilor comune de combatere
a criminalității organizate şi celei
transfrontaliere.

şi operaționalizat. semestrul II
2018

comun cu
CCPI) în
coordonare cu
STI; DPF;
BMA ale
MAI
Mecanism elaborat
2017IGP (INI în
şi operaționalizat. semestrul II comun cu
2018
CCPI)
în coordonare
cu STI; DPF;
BMA ale
MAI
Acorduri
2017-2020
MAI
încheiate,
(IGP; DPF;
cooperare stabilită.
BMA)

programului UNODC se realizează în conformitate cu Ordinul
IGP nr. 162 din 07.06.2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii
privind acțiunile ofițerilor de investigații în cazul necesității
organizării schimbului de informații în contextul cooperării
internaționale, inclusiv la etapa premergătoare urmăririi penale.
În cadrul proiectului de asistență tehnică ,,Sprijin pentru
reforma poliției din Republica Moldova”, de către reprezentanții
Mika AALTO și Michael SCHULTE-SCHREPPING – experții
pe dimensiunea combaterii Crimei Organizate și Anticorupție, a
fost inițiată o procedură de evaluare a necesităților angajaților
unității specializate, unde s-a decis posibilitatea examinării de a
oferi traninguri în domeniul investigației financiare și schimb de
experiență în domeniu.
Totodată, la 06.12.2018 în incinta sediului Inspectoratului
General al Poliției a avut loc cea de-a doua reuniune a
Comitetului de Coordonare a Programului (CCP) Sprijinul suedez
pentru reforma poliției în Moldova, ghidat de reprezentanții
Autorității Poliției Suedeze (APS), cu participarea structurilor
IGP, inclusiv SPCSB a INI al IGP, unde s-au discutat probleme
referitor la consolidarea parteneriatelor dintre poliție și
comunitate, îmbunătățirea metodelor tactice de bază pentru
activitatea polițienească și consolidarea IGP în investigarea
infracțiunilor financiare.
În aceiași ordine de idei, au fost inițiate negocieri:
- asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în
lupta împotriva criminalităţii (HG nr. 1031 din 04.12.2017);
- asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în
combaterea criminalităţii (HG nr. 367 din 18.04.2018);
- asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Estonia privind colaborarea în combaterea criminalităţii, semnat
la Tallinn la 23 septembrie 1999 (HG nr. 1102 din 14.11.2018).

Acronime utilizate:
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MAI
MJ
PG
BNM
CNA
SIS
SV
IGP
DPF
BMA
STI
DAPD
DRU
DRI şi AE
INI
CTC şi EJ
DGUP
DGSP
SAL
BPDS „Fulger”
CCPI
DIFE
CAI
SPCSB

-

Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Justiției;
Procuratura Generală;
Banca Națională a Moldovei;
Centrul Național Anticorupție;
Serviciul de Informații şi Securitate;
Serviciul Vamal;
Inspectoratul General al Poliției al MAI;
Departamentul Poliției de Frontieră al MAI;
Biroul Migrație şi Azil al MAI
Serviciul tehnologii informaționale al MAI;
Direcția administrare şi politici de dezvoltare a MAI;
Direcția resurse umane a IGP;
Direcția relații internaționale şi asistentă externă a IGP;
Inspectoratul național de investigații al IGP;
Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP;
Direcția generală urmărire penală a IGP;
Direcția generală securitate publică a IGP;
Serviciul achiziții şi logistică al IGP;
Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” al IGP;
Centrul cooperare polițienească internațională al IGP;
Direcția investigare fraude economice a INI al IGP;
Centrul de analiză a informațiilor al INI al IGP.
Secția Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a INI al IGP.
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