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Anul 2020 este un an al 
schimbărilor și provocărilor, 
atât pentru Poliție, cât și pentru 
cetățeni.  

Urmare aprobării Hotărârii 
Guvernului nr.547/2019 au fost 
operate schimbări în structura 
Inspectoratului General al Poli-
ției, în scopul modernizării ac-
tivității Poliției, optimizării 
proceselor, perfecționarea capa-
cităților și aptitudinilor instițu-
ției. 

În continuare rămân actuale problemele care vizează fenome-
nul infracțional, siguranța în traficul rutier, reacționarea la apelu-
rile de urgență ale cetățenilor, corupția, salarizarea angajaților și 
condițiile de muncă ale acestora. 

Cu suportul partenerilor, Poliția a reușit să-și consolideze ca-
pacitățile și să înregistreze progrese în lupta împotriva criminali-
tății, reducerea numărului de accidente rutiere și reacționare la 
apelurile cetățenilor. 

Misiunea Poliției, la moment este realizată de 8088 de anga-
jați, 81,25% bărbați și 18,75% femei. Este îmbucurător faptul că 
mai mulți cetățeni au optat pentru serviciul în Poliție, astfel nu-
mărul acestora a crescut cu 510 persoane, comparativ cu perioada 
analogică a anului trecut. 

Poliția a fost și este mereu deschisă pentru interacțiunea cu 
cetățenii, partenerii de dezvoltare, mass-media și reprezentanții 
societății civile. 

Pentru instituție contează ca mesajele Poliției să ajungă la ce-
tățeni, iar critica constructivă să ne ghideze spre noi perfomanțe. 



 

PROVOCĂRI 

ANGAJAȚI  AFECTAȚI 

VERIFICAREA RESPECTĂRII MĂSURILOR  ANTICOVID 

Numărul  verificărilor persoanelor aflate în autoizolare 306 206 

Numărul persoanelor verificate conform fișelor epidemiologice 91 920 

Numărul verificărilor unităților de comerț 104 847 

Numărul  verificărilor zonelor de agrement  44211 

Numărul unităților de transport verificate 17825 

Numărul proceselor verbale contravenționale (art.761 CC) 8803 

Numărul reprezentanților cultelor religioase documentate 54 

Numărul transportatorilor auto documentați 113 

Forțe implicate zilnic 1136 

Au cedat în lupta pentru viață cu 

COVID-19  4  polițiști (3 bărbați  și 

o femeie) 

 

 

SUPORTUL PARTENERILOR 

Protecția angajaților Poliției în prevenirea contaminării în perioada 

pandemică a  fost posibilă cu suportul partenerilor, care au contri-

buit la dotarea polițiștilor cu echipamentul de protecție personală. 



 

PROIECTE 

„Suport Bugetar pentru Reforma Poliției”  

 Uniunea Europeană   

9 sedii ale sectoarelor de poliție renovate 

5 dispozitive laser de măsurare și 

înregistrare a vitezei 

15 seturi de alcoolteste pentru sub-

diviziunile teritoriale ale Poliției 

Instruiți 40 polițiști privind utiliza-

rea dispozitivelor laser 

 

PROIECTE 

„Suport Bugetar pentru 

Reforma Poliției”                                                         

Uniunea Europeană   

52 automobile 
React ionarea la apelurile de urgent a  

REACȚIONAREA  LA APELURI  

212 139 apeluri prin care a fost solicitat echipajul Poliției 
 

4 958 apeluri privind nerespectarea măsurilor stabilite în 
contextul pandemiei 

33:07 

-  2 : 27  

(9 luni 2019)  



 

PROIECTE 

Instruiți 227 polițiști 

100 CAMERE DE CORP 

 Contribuirea la reali-
zarea unui serviciu al 
Poliţiei profesionist, 
eficient, pentru exerci-
tarea atribuţiilor sale 
în interesul cetăţeanu-
lui şi al comunităţii, cu  
respectarea legii,  
drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale 
ale omului, precum şi 
protecţia juridică şi so-
cială a angajaţilor 
Poliţiei.  

Se atestă  creșterea cu  160% sau cu  139 de cazuri de ultragiere 

a  polițiștilor, comparativ cu 9 luni 2019. 

„Suport Bugetar pentru Reforma Poliției”  

Uniunea Europeană   

 

PROIECTE 

GHID SUCCINT DE DREPTURILE OMULUI PENTRU POLI-
ȚIE ȘI PROCEDURILE STANDARD DE OPERARE, elaborate 
și editate în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției ba-
zată pe drepturile omului în Republica Moldova” 

ECHIPAMENT MODERN ȘI 
TEHNICĂ DE CALCUL 
PENTRU SERVICIILE RE-
LAȚII CU PUBLI-

3400  
broșuri 

2200  în limba 

română 

1200  în limba 

rusă 



 

ASISTENȚA EXTERNĂ 

 

pentru consolidarea 

capacităților Poliției în schimbul 

de informații și preluarea 

bunelor practici în domeniul 

criminalistic   

Ș I DE ȘTOCARE A INFORMAT IEI 

ECHIPAMENT DE TRADUCERE  

 

pentru facilitarea stocării și 

schimbului de date în cadrul 

subdiviziunilor teritoriale 

 

TEHNICA  DE CALCUL Ș I 

ACCEȘORII 

 

 

DINAMICA FENOMENULUI INFRACȚIONAL ȘI 

A ACCIDENTELOR RUTIERE 

Abordarea proactivă a Poliției a dus la descurajarea fenome-
nului antisocial cu 3523 de infracțiuni.  

Poliția a documentat și destructurat 107 grupări criminale 
specializate preponderent în circulația ilegală a drogurilor, ja-
furi, escrocherii, furturi în proporții deosebit de mari, sustra-
gerea datelor și mijloacelor financiare de carduri bancare, cu 
368 de figuranți.  

 

O provocare pentru societate, cât și pentru Poliție rămâne a fi 
crimele comise în mediul virtual, care preiau în timp scurt dife-
rite forme și metode de comitere. 



 

 

DINAMICA FENOMENULUI INFRACȚIONAL ȘI 

A ACCIDENTELOR RUTIERE 

Cu referire la  persoanele care au comis 
infracțiuni se atestă că ponderea cea mai 
mare revine  bărbaților (92%). Totodată, 
numărul bărbaților victime, comparativ cu 
cel al femeilor prevalează cu 35%. 

    Atât bărbații, cât și femeile cel mai des 
sunt victime ale infracțiunilor contra patri-
moniului, acestea fiind urmate de infracțiu-
nile de violență în familie în cazul femeilor 
și huliganism în cazul bărbaților. 

     Preponderent copiii cel mai des co-
mit infracțiuni contra patrimoniului și 
devin victime ale infracțiunilor pri-
vind viața sexuală.  

   Situația analogică se atestă și în cazul minorilor, 92% din mi-
nori infractori  fiind băieți,  iar la capitolul  victime,  cu 31% 
mai mult prevalează  numărul fetelor. 

 

Verificarea în trafic și testarea conducătorilor auto au relevat  
4120 de cazuri de conducere a vehiculului în stare de ebrietate, 
care au crescut cu 666 cazuri sau 19,3% comparativ cu 9 luni 
2019. Coraportul cauzelor contravenționale din totalul cazurilor 
confirmate de conducere a vehiculelor de către persoane aflate în 
stare de ebrietate alcoolică este de 19,68%, iar a cauzelor penale 
de 80,31%.  

DINAMICA FENOMENULUI INFRACȚIONAL ȘI 

A ACCIDENTELOR RUTIERE 

Intensificarea activităților Poliției pe palierul siguranței în 
traficul rutier a contribuit la scăderea numărului de decese cu 
31 de persoane, precum și a persoanelor traumate cu 615. Din 
numărul victimelor accidentelor rutiere 254 sunt minori, numă-
rul acestora fiind mai mic cu 33,9% comparativ cu anul 2019.  

Monitorizarea vitezei în trafic a redus cu 20 sau 22,9% nu-
mărul persoanelor decedate, precum și a persoanelor traumate 
cu 167 sau 32,36%. 



 

 

ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE, INFORMARE 

ȘI DE APLICARE A LEGII 

Campania de prevenire a accidentelor rutiere 
„Stop viteza la drum” organizată în partene-
riat cu Primăria mun.Chișinău și Kaufland 

STOP! Adormirea la volan - risc major pentru 
accident rutiere  

Campania socială dedicată zilei internaționale 
de combatere a traficului de droguri ,,Cunoștințe 
mai bune pentru grijă mai bună”  organizată sub 
egida Comisiei Naționale Antidrog și reprezentan-
ța în Republica Moldova a Oficiului Națiunilor 
Unite pentru Droguri și Criminalitate  

Întruniri cu liderii și membrii 
sectoarelor ,,Supraveghere de Ve-
cinătate”, în vederea sporirii si-
guranței în comunitate, asigura-
rea dialogului continuu și pro-
ductiv cu membrii comunității, 
consolidării schimbului de infor-
mații cu cetățenii în identificarea 
și soluționarea problemelor de si-
guranță comunitară 

 

MOMENTE DIN ACTIVITATEA ȘI VIAȚA 

POLIȚIȘTILOR 

În contextul marcării Zilei Mondiale a Ini-
mii s-a dat start Campaniei „Când inima 
cere, donăm o tonă de putere”. În primele 
două zile deja au participat 600 polițiști. 

Au salvat un om de 

la înec  

Donarea, în comun cu Round Table Moldova, 
a unui lot de echipamente medicale pentru In-
stitutul de Medicină Urgentă din Chișinău  

Donarea, în comun cu Automobil 
Club din Moldova  a scăunelelor auto 
companiilor de taxi și Centrului Tony 
Hawks 

Copil de 2 ani dispărut și găsit 

Polițista a participat la 3 evenimente de ca-
ritate dedicate educației minorilor, copiilor 
cu autism, precum și protecției stratului de 
ozon 


