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RAPORT 

de progres privind realizarea în perioada anului 2018 a SDP pentru anii 2016-2020 

 
 

Nr. 

d/o 

Obiective și 

acțiuni 
Subacțiuni 

Termenele 

de realizare 

Indicatorii de 

progres 

Instituțiile 

responsabile 
Evoluțiile înregistrate 

OBIECTIVUL 1: 

Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției 

1 1.1. Sistem 

transparent de 

selectare și 

promovare a 

personalului, 

bazat pe concurs 

şi criterii clare 

de selectare, 

evaluare și 

promovare a 

personalului  

 

1.1.4. Respectarea 

principiului egalităţii de 

gen în procesul de 

angajare și promovare în 

Poliție 

2016–2020 Numărul femeilor 

angajte în Poliție, 

inclusiv în 

posturile de 

conducere în 

dinamică pozitivă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada anului 2018 în structurile Poliției au fost angajate 226 femei sau 

de 2 ori mai mult comparativ cu anul 2017. 

Dinamica anilor 2012-2018, la capitolul angajarea femeilor în Poliție, 

reflectă următoarea situație: 2012 – 191 (2,3%); 2013 – 203 (2,5%); 2014 – 

203 (2,5%); 2015 – 138 (1,7%); 2016 – 236, 2017-113, 2018– 226. 

În Poliţia RM, din totalul poliţiştilor, ponderea femeilor poliţiste este de 

18,02%, la finele anului 2017 fiind 16,27%. 

La funcții de conducere sunt promovate 94 femei sau 5,6% din numărul 

total al acestora. 

Subsidiar, în perioada de raport au fost organizate 267 concursuri pentru 

funcții de ofițer și 577 pentru funcții de subofițer. 

La concursurile respective au participat: 

-328 femei, inclusiv 134 pentru funcții de ofițer și 194 pentru funcții de 

subofițer, fiind promovate 270 femei  (112 pentru funcții de ofițer și 158 

pentru funcții de subofițer); 

- 1198 bărbați, inclusiv 321  pentru funcții de ofițer și 877 pentru funcții de 

subofițer, fiind promovați 1038 bărbați (300 pentru funcții de ofițer și 738 

pentru funcții de subofițer). 

Astfel, ponderea bărbaților care au promovat concursul este mai mare 

comparativ cu cea a femeilor, atât în cazul  concursurilor pentru funcția de 

ofițer (bărbați – 70,5%, femei – 29,5%), cât și pentru funcția de subofițer 

(bărbați – 81,9%, femei – 18,1%). 

Subsidiar, în perioada anului  2018, au fost organizate 6 cursuri de formare 

managerială (203 angajați instruiți), inclusiv: 

- 4 cursuri de formare managerială de bază cu participarea a 25 femei; 

- 2 cursuri manageriale de nivel superior cu participarea a 8 femei. 

1.1.5. Creșterea 

progresivă a ponderii 

subofițerilor în cadrul 

Poliției. Reevaluarea 

2017–2020 Date statistice 

oficiale privind 

ponderea 

subofițerilor în 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

Conform statelor de personal, la 12 luni 2018, efectivul limită al Poliției 

constituia 9216 funcţii, dintre care 5737 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 3221 

funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 258 salariaţi civili şi 40 funcţionari publici.  

Astfel, comparativ cu perioada a 12 luni ale anului 2017 (2997 funcții de 
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condițiilor și procedurilor 

de recrutare și selectare în 

funcțiile de ofițeri și a 

posturilor ce pot fi 

ocupate de aceştia 

Poliție în 

dinamică pozitivă 

General al 

Poliției) 

subofițeri), numărul funcțiilor poliţieneşti de subofiţeri a crescut cu 224 unități 

sau 7,4%.  

Ponderea acestora din numărul total al funcțiilor (inclusiv civile), 

comparativ cu anul precedent, a crescut cu 2,49 puncte procentuale, fiind de 

34,95%. 

2. 1.2. Dezvoltarea 

procesului de 

pregătire iniţială 

şi continuă a 

poliţiştilor 

1.2.3. Crearea Centrului 

comun de instruire a 

personalului Ministerului 

Afacerilor Interne în 

conformitate cu 

standardele UE 

2017–2019 

 

Centru de 

instruire creat şi 

operaţional 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Academia 

„Ştefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne) 

La începutul aului 2018, a fost aprobat Planul de acțiuni pentru anii 2018-

2021 privind constituirea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii 

al MAI, (*HG nr. 53 din 17.01.2018). Pentru asigurarea unei mai mari 

predictibilități cu privire la dezvlotarea Centrului, a fost realizat raportul 

privind domeniul de intervenție juridică pentru asigurarea funcționalității 

Centrului, aprobat la 06.08.2018. 

La fel, un accent deosebit a fost pus pe selectarea şi angajarea personalului 

de conducere (prin ord. MAI nr. 51 ef. din 14.03.2018 a fost desemnat 

Directorul Centrului, prin ord. MAI nr. 52 ef. din 14.03.2018 a fost desemnat 

Directorul adjunct administrativ al Centrului; iar prin ord. MAI nr. 110 ef. din 

25.05.2018 a fost desemnat Directorul adjunct pentru învățământ al Centrului). 

Totodată, a fost elaborată documentația de organizare, planificare, 

desfășurare şi evidență a formării profesionale (faza I) – au fost elaborate și 

aprobate la data de 18.12.2018 de către MAI programele de formare 

profesională a subofițerilor de poliție și subofițerilor de carabinieri nivel C-03; 

Cât privește construcția obiectivului, la 22 decembrie 2017 a fost obținut 

Certificatul de urbanism nr. 768/17 pentru proiectarea lucrărilor de construcții 

ale Centrului. 

Având în vedere complexitatea proceselor tehnologice asociate tututot 

fazelor de construcție, realizarea documentației de proiect şi deviz pentru 

construcția Centrului  a fost realizată cu întârziere, respectiv documentația de 

proiect, de execuție şi deviz a fost elaborată, verificată și recepționată în luna 

decembrie 2018 (termenul stabilit fiind iunie 2018). Astfel, agentul economic 

”INCP URBANPROIECT” care a executat proiectul și devizul a avut nevoie 

de timp suplimentar pentru efectuarea calitativă a studiilor geologice a 

terenului adiacent celui destinat construcției în scopul depistării riscurilor de 

alunecare de teren și calculării rezistenței clădirilor proiectate. Studiile și 

expertiza necesară au influențat termenul de finalizare a documentației de 

proiect. 

La etapa actuală, a fost finalizat procesul de verificare a proiectului tehnic şi 

de obținere a avizelor necesare construcției obiectivului. Achiziția lucrărilor de 

construcție a sediului Centrului, precum şi a infrastructurii aferente urmează a 

fi demarată în primul semestru al anului 2019. 
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3. 1.3. Promovarea 

principiilor de 

transparență în 

procesul 

managementului 

decizional 

 

 

1.3.3. Dezvoltarea 

mecanismului de 

interacțiune cu societatea 

civilă și identificarea unor 

instrumente de control ale 

societății civile asupra 

acțiunilor Poliției 

2016–2020 Parteneriate 

create 

Procesul de 

transparență în 

activitatea Poliției 

asigurat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada anului 2018 de către IGP au fost semnate 13 Acorduri de 

cooperare: 

- Inspectoratul Național de Probațiune privind resocializarea și prevenirea 

săvârșirii de noi infracțiuni de către persoanele aflate în conflict cu legea 

penală; 

- Asociația Națională a Experților și Asistențelor Sociali din Moldova 

pentru promovarea colaborării multidisciplinare, dezvoltarea și implementarea 

programelor de instruire în domeniul protecției sociale și sănătății mintale 

pentru angajații Poliției, precum și realizarea unor cercetări comune în scopul 

identificării riscurilor, problemelor și punctelor forte la nivel de comunitate și 

cel național; 

- Fundația ”Soros-Moldova” și MAI, privind susținerea reformării 

calitative a sistemului justiției penale din RM și elaborarea de politici 

instituționale referitoare la sporirea responsbailității și transparenței activității 

angajaților Poliției la etapa urmăririi penale, precum și ralierea mecanismelor 

și practicilor utilizate de către Poliție în cadrul etapei pre-judiciare la 

standardele și practicile internaționale privind respectarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului; 

- ”Roy-Al Map” SRL privind sporirea gradului de siguranță comunitară 

(realizarea, testarea, implementarea și actualizarea periodică a SIASA ”Harta 

Amenințărilor”, asigurarea subdiviziunilor Poliției cu produse analitice); 

- Asociația obștească „Bunicii Grijulii” pentru educarea populației privind 

siguranța copilului și promovarea comportamentelor ce determină siguranța 

acestora, precum și diminuarea riscurilor stradale; 

- Institutul de Politici Publice privind colaborarea în implementarea 

proiectului ”Promovarea implicării societății civile în consolidarea securității 

comunitare”; 

- Asociația Obșteasacă Clubul Sportiv de Automobilism ”Terra Valahia” 

pentru consolidarea eforturilor de cooperare și promovare a unor politici 

comune; 

- ONG-ul ”La Strada” privind implementarea Convenției Consiliului 

Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual; 

- Misiunea OSCE în Moldova în cadrul Programului pentru Drepturile 

Omului, Democratizare, Antitrafic și Gender; 

- Agenția de Transplant de pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, în scopul combaterii traficului de ființe umane; 

- SRL ”Fabdei” în vederea filmării/producerii unor documente ce au drept 

subiect activitatea Poliției; 
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- ”AOA Grup” SRL privind fortificarea capacităților teoretice și practice 

ale angajaților Poliției în domeniul managementului și comunicării; 

- SRL ”JT International Trading” în domeniul protecției proprietății 

intelectuale, combaterii contrabandei și traficului ilicit de produse contrafăcute 

de tutungerie. 

Subsidiar, în scopul asigurării şi dezvoltării interacţiunii dintre Inspectoratul 

General al Poliției şi societate civilă, sporirii responsabilităţii IGP în raport cu 

societatea, asigurarea respectării principiilor integrităţii, transparenţei, 

responsabilităţii şi profesionalismului în desfăşurarea activităţii sale, dar și  

consolidării reputației Poliției, a fost elaborat proiectul HG cu privire la 

Consiliul Civil pentru monitorizarea activității Inspectoratului General al 

Poliției și plasat pentru consultări publice 

http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5404.    

Prin scrisoarea nr.34/2 – 2345 proiectul a fost expediat la Guvern pentru 

examinare și aprobare. La 11.10.2018 proiectul vizat a fost restituit prin prisma 

avizului Centrului de Implementare a Reformelor (nr.29-01-8109), care a 

instistat ca acest proiect să-și extindă sfera de aplicare prin crearea unui 

Consiliu care să monitorizeze activitatea tuturor subdiviziunilor MAI abilitate 

cu atribuții polițienești. Urmare, setul de materiale a fost expediat MAI prin 

raportul nr.34/2-2863 din 28.11.2018 pentru promovare. 

4. 1.4.Reorganizare

a sistemului de 

menținere, 

asigurare și 

restabilire a 

ordinii publice 

 

 

1.4.3. Desconcentrarea 

activităţilor de menţinere 

şi asigurare a ordinii 

publice la nivelul 

subdiviziunilor teritoriale 

ale Poliţiei 

2016–2017 Cadru normativ în 

domeniul 

menținerii și 

asigurării ordinii 

publice ajustat 

Capacități sporite 

ale 

subdiviziunilor 

teritoriale de 

menținere și 

asigurare a ordinii 

publice 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea IGP și a efectivului limită al acestuia a fost expediat în adresa 

Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr. 4/22-64 din 10.01.2018. 

Setul de materiale a fost remis Centrului de Implementare a Reformelor, în 

regim de lucru, la data de 05.02.2018, revizuit în baza avizului Centrului. 

La 06.02.2018, la MAI a avut loc ședința pe marginea avizului Centrului de 

implementare a reformelor, iar pe 07.02.2018 a avut loc ședința în cadrul 

Centrului de reforme pe marginea subiectului vizat. 

În baza obiecțiilor înaintate, proiectul a fost amendat, ca ulterior, la 23 

martie 2018, proiectul să fie remis Cancelariei de Stat pentru examinare și 

includere pe agenda cabnetului de miniștri pentru aprobare. 

În scopul pilotării acestui algoritm, prin ordinul IGP nr.267 ef. din 

08.06.2018, au fost delegați în interes de serviciu 80 angajați ai INP la 

dispoziția șefului DP mun.Chișinău, care au fost antrenați în activități de 

patrulare și reacționare operativă.  

Ulterior, în legătură cu insuficiența de personal pentru asigurarea măsurilor 

de menținere a ordinii și securității publice (evenimente publice) procesul de 

delegare a fost sistat. 

http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5404
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1.4.6. Elaborarea 

procedurilor operaționale 

standard privind 

reglementarea tacticii de 

intervenție 

2017–2018 Proceduri 

operaționale 

elaborate și 

aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției, 

Departamentu

l Trupelor de 

Carabinieri, 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne) 

În anul 2018 au fost aprobate 3 proceduri standard de operare în domeniul 

tacticii de intervenție care vizează: 

- reținerea (ord. IGP nr.195 din 30.03.2018); 

- reținerea persoanei în flagrant delict (ord.IGP nr.389 din 04.09.2018); 

- aplicarea dispozitivelor tip electroșoc (ord. IGP nr.478 din 01.11.2018). 

Totodată, la nielul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au fost elaborate 7 

Ghiduri operaţionale ce ţin de tactici de intervenţie care au fost repartizate în 

subdiviziunile teritoriale ale MAI pentru practicieni cu privire la: 

1. aducerea persoanelor la sediul de poliţie; 

2. aplicarea forţei fizice de către poliţist; 

3. efectuarea avertizărilor/somărilor; 

4. aplicarea mijloacelor speciale; 

5. aplicarea armei de foc; 

6. intervenţia în cazul nesubordonării cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii 

legitime şi opunerea de rezistenţă poliţistului; 

7. legitimarea şi stabilirea identităţii persoanelor.  

Totodată, ghidurile respective au fost transmise şi angajaţilor din IGP, INP, 

DP mun. Chişinău, DPF, DTC, precum şi unităţilor sale subordonate din 

capitală. 

Cât privește carabinierii, prin Ordinul DTC nr. 218 din 25.09.2018 au fost 

aprobate Instrucţiunile privind elaborarea şi aplicarea procedurilor operaţionale 

în cadrul DTC al  MAI. 

Conform graficului a fost demarată elaborarea a 32 proceduri pe diferite 

domenii de competenţă care vor fi aprobate după aprobarea Regulamentrului 

Inspectoratului General de Carabinieri. 

1.4.7. Crearea condițiilor 

adecvate pentru instruirea 

continuă a efectivului 

unităților specializate în 

menținerea ordinii publice 

2017–2020 Infrastructură 

dezvoltată 

Condiții adecvate 

pentru instruirea 

continuă create   

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției, 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne) 

A fost modernizat Poligonul multifuncţional (str. Lermontov, 12A) care este  

destinat instruirii şi perfecţionării prin simulare a diferitor situaţii de intervenţie 

poliţienească. 

Prin simulările realizate în procesul de instruire se urmăreşte consolidarea 

cunoştinţelor teoretice de specialitate în aşa fel, încât funcționari cu statut 

special să obţină în final deprinderi practice necesare pentru exercitarea 

corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.  

În acest sens, au fost amenajate spaţii, organizate ateliere şi module care 

permit simularea unei game variate de situaţii standard şi nestandard ce apar în 

activitatea angajaţilor diferitor structuri ale MAI, dar şi a altor organe de drept, 

urmate de exersarea tehnicilor şi metodelor de intervenţie poliţienească în 

cooperare cu alte structuri de forţă. 

Poligonul de instruire şi perfecţionare, permite simularea a peste 500 de 
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situaţii tip cu care se confruntă zilnic poliţiştii şi alţi angajaţi ai organelor de 

forţă în activitatea de serviciu.  

Pentru sporirea continuă a calităţii instruirii practice a studenţilor şi 

audienţilor Academiei „Ştefan cel Mare”, conducerea Ministerului afacerilor 

interne a transmis în gestiunea instituţiei tehnică nouă de instruire în valoare de 

peste 150000 lei, destinată dotării Poligonului multifuncţional de instruire 

practică. 

În perioada 16-20 aprilie 2018, a avut loc vizita de lucru a 5 militari DTC în 

cadrul şcolilor pentru jandarmi ale Inspectoratului General al Jandarmeriei 

Române, în legătură cu modernizarea Centrului de instruire al DTC. 

A fost reparat blocul centrului de instruire (u.m 1006), inclusiv a sălilor de 

studiu (3 săli), cantina și alte încăperi, crearea sălii de reabilitare psihologică, 

identificîndu-se surse financiare pentru dotarea sălii. Este reparat și amenajat  

sala de sport a Centrului, creîndu-se condiţii de pregătire fizică și intervenţie 

profesională. 

1.4.8. Consolidarea 

capacităților de 

intervenție prin dotarea cu 

echipament și tehnică 

specială a subdiviziunilor 

Poliției responsabile de 

menținerea și asigurarea 

ordinii publice  

2017–2020 Raport de 

evaluare a 

necesităților 

elaborat 

Echipament și 

tehnică specială 

achiziționate  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

Pe parcursul anului 2018, inclusiv în contextul Suportului Bugetar pentru 

reforma Poliției, au fost achiziționate: 

- 14 282 unități de echipament și mijloace speciale (centuri 

multifuncționale, centuri tactice cu huse pentru cătușe, balonașe cu gaz, tocuri 

pentru pistol, lanterne, cătușe, mănuși tactice, veste antiglonț, echipament 

pentru intervenții antitero etc.).  

- 189 de automobile, inclusiv 107 pentru pentru patrulare și reacționare 

operativă la solicitările cetățenilor (din ele  26 unități prin intermediul UNDP), 

5 pentru transportarea persoanelor aflate în custodia Poliției, 16 unități de 

transport destinate cercetării la fața locului. 

Subsidiar, pentru gestionarea eficientă a echipelor mobile în timpul 

intervențiilor, în anul 2018 au fost achiziționate 303 terminale radio de 

comunicare în standard  TETRA. Respectivele urmează a fi programate și 

ulterior repartizate subdiviziunilor Poliției pe parcursul anului 2019. 

Astfel începând cu anul 2017 au fost achiziționate în total 596 terminale 

radio de comunicare în standard  TETRA;  (331 – mobile, 244 – portabile, 17 – 

fixe și 4 - camuflate). 

Subsidiar, efectivul BPDS ”Fulger” a fost dotat cu: 

- 53 complete de echipament antitero; 

- 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. 
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În anul 2018, Brigăzii au fost transmise 3  autoturisme de model ,,Dacia - 

Duster”  și 3 autobuse. 

5. 1.5. 

Consolidarea 

capacităților 

Poliției în 

domeniul 

securității 

rutiere 

1.5.1. Dezvoltarea 

capacităților de prevenire 

a accidentelor rutiere 

2017–2018 Capacități de 

prevenire a 

accidentelor 

rutiere 

îmbunătățite  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției), 

Ministerul 

Transporturilo

r și 

Infrastructurii 

Drumurilor 

În scopul îmbunătăţirii managementului documentării accidentelor rutiere 

Secţiei supraveghere transport şi circulaţiei rutieră a DP mun.Chișinău, i-au 

fost oferite 5 unități de tehnică de calcul calculatoare de model „DELL”, 8 

latopuri ASUS, 3 imprimante Canon şi o autospecială mobilă de model „Ford 

Transit”, care urmează a fi un laborator mobil de cercetare a accidentelor 

rutiere.  

Suplimentar, Serviciul documentare accidente rutiere a primit 12 aparate de 

testare alcooscopică de tip „Drager 6820”, utilizate în procesul de investigare a 

accidentelor rutiere, fapt ce permite minimizarea timpului de documentare şi 

de intervenţie, precum şi de sporire a calităţii documentării.  

În perspectivă se planifică dezvoltarea conceptului de analiză a riscurilor pe 

porţiunile de drum cu un număr ridicat de accidente datorate condiţiilor de 

trafic prin elaborarea şi implementarea unei hărţi interactive a accidentelor 

rutiere, ce va permite monitorizarea şi identificarea locurilor producerii 

accidentelor rutiere, prim interconectarea bazei de date privind accidentele 

rutiere cu o hartă în regim interactiv. Eventual, dezvoltarea SIA „RAR”, în 

vederea preluării datelor de la locul accidentelor rutiere prin intermediul 

Tabletelor cu funcţii GPS, foto/video fixare, Internet mobil, adică 

achiziţionarea variantei desck-top pentru 24 locuri de muncă „QuickMap 3D” 

– Soluţia digitală pentru investigarea accidentelor şi crimelor, şi cu Tabletă cu 

funcţii GPS, foto/video fixare, Internet mobil.  

Totodată, cu suportul financiar al Guvernului Estoniei în proces de 

implementare se află proiectul pentru îmbunătățirea culturii traficului rutier și a 

competențelor poliției moldovenești pentru pregătirea vizitelor și escortelor 

primelor persoane și oprirea în siguranță a vehiculelor care prezintă risc 

(valoarea proiectului 106.000 euro). 

În perioada 12 luni ale anului 2018, prin intermediul aplicaţiei ,,Telegram”, 

canalul ,,Infotrafic Moldova”, care permite în timp real transmiterea 

informaţiei cu privire la traficul rutier în mun. Chișinău, au fost transmise 1481 

mesaje, iar prin intermediul panourilor electronice de tip LED, în scopul 

fluidizării circulaţiei rutiere din mun. Chişinău, au fost amplasate 167 mesaje 

informative. 

1.5.2. Îmbunătățirea 

calității documentării 

accidentelor rutiere 

soldate cu victime 

2017–2020 Date statistice 

privind calitatea 

documentării 

accidentelor 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

În baza Dispoziției INP nr.13 din 22.01.2018 „Cu privire la organizarea 

instruirii angajaților pentru formarea abilităților de utilizare a aparatului pentru 

măsurarea concentrației alcoolului în aerul expirat”, în perioada 29-31 ianuarie 

2018, în cadrul INP au fost instruiți 84 angajați (DSTCR, SDAL, CEMS, BP 
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rutiere în 

dinamică pozitivă 

Echipament 

procurat 

General al 

Poliției) 

Sud, RP Nord, Batalionul nr.2 al BP). 

Subsidiar, cu suportul Guvernului Federal al Germaniei, DP a mun. 

Chișinău a fost dotat cu 10 seturi de etiloteste destinate documentării 

accidentelor rutiere (valoarea proiectului 38.000 euro). 

În perioada 12 luni 2018 se atestă o descreştere nesemnificativă a numărului 

de accidente în trafic, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent, 

precum și persoanelor care au suferit diferite traumatisme. 

Respectiv, în perioada vizată, pe teritoriul ţării au fost înregistrate 2613 

accidente rutiere (-1,02%), în care 272 persoane au decedat (-9,93%), iar 3114 

au suferit diferite traumatizate (+4,04%).   

Pe parcursul perioadei de referinţă în mun. Chişinău s-au înregistrat 1289 

(a.p. 1400, -7,93%) accidente rutiere, soldate cu 53 (a.p. 68, -22,06%) persoane 

decedate şi altele 1535 (a.p. 1566, -1,98%) traumatizate. 

Subsidiar, din numărul total de accidente înregistrate, 2265 (86,68%) s-au 

produs din vina conducătorilor de autoturisme. 

În perioada a 12 luni a anului 2018, de către agenții constatori ai Centrului 

unic de monitorizare și coordonare al INP, au fost întocmite 37251 procese 

verbale cu privire la contravenție, dintre care 106 au fost contestate ceia ce 

constituie 0,28 % și 18 procese verbale cu privire la contravenție au fost 

clasate de instanța de judecată, concomitent conform art. 36 alin. (2) Cod 

contravențional 

1.5.3. Elaborarea și 

implementarea unui 

concept privind 

constatarea amiabilă a 

accidentelor rutiere ce nu 

au produs victime  

 

Semestrul II, 

2017 

Concept elaborat, 

aprobat și 

implementat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de 

autovehicule – art.2, 8, 14, ș.a.; Codul contravențional – art.26, 31'1, 242, 

446) a fost examinat în ședința cabinetului de minisștri la 01.08.2018 și remis 

pentru adoptare Parlamentului.  

  La 08.11.2018 în plenul Parlamentului RM, proiectul legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul contravenţional – 

art.26, 31'1, 242; ş.a.; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere 

civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 8, 14, ş.a.) a fost votat în 

a 2 lectură.  

Scopul constatării amiabile este simplificarea procesului în cazul unui 

accident rutier fără victime, soldat doar cu daune materiale nesemnificative şi 

soluţionarea situaţiei fără intervenţia Poliţei. Procedura de constatare amiabilă 

a accidentului de autovehicul este o soluţie de constatare a faptelor, 

circumstanţelor şi a persoanei vinovate de producerea accidentului, alternativă 

procedurii aplicate de către angajaţii organelor afacerilor interne, ai unităţilor 

de pompieri şi ai procuraturii, şi este aplicabilă doar cu condiţia exprimării 
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benevole a voinţei părţilor de a recurge la aceasta. 

1.5.5. Sporirea mobilității 

echipelor de prevenire și 

combatere a 

evenimentelor rutiere 

2018–2019 Echipament 

necesar 

achiziționat 

Capacități 

consolidate  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pentru asigurarea mobilităţii echipelor de prevenire şi combatere a 

evenimentelor rutiere, în anul 2017, pentru subdiviziunea specializată au fost 

achiziţionate 10 unități de transport model Skoda Oktavia și 7 unități Laser de 

tip LTI 20-20 TruCAM. 

Având în vedere că echipamentul Laser de tip LTI 20-20 TruCAM 

reprezintă o tehnologie de ultimă generație neutilizată până în prezent pe 

teritorul RM, acestea au fost supuse procedurii de omologare/standardizare. 

Începând din luna august 2018, urmare aprobării prin ordinul MAI nr. 266 

din 01.08.2018 a PML 10-01:2018, procedurii de măsurare legală, 

echipamentul laser de măsurare a vitezei LTI 20-20 TruCAM este utilizat de 

angajații INP în cadrul activităților de prevenire și aplicare a legii pe domeniul 

siguranța traficului rutier. 

Totodată, a fost elaborată procedura de măsurare legală  pentru aparatul de 

măsurare a concentrației alcoolului în aerul expirat Drager 7510, care urmează 

a fi aprobată până la finele lunii ianuarie 2019. 

În luna martie și iulie 2018, au avut loc 2 sesiuni de instruire, practice și 

teoretice,  pentru 72 angajaţi din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale INP 

pentru formarea abilităţilor de utilizare a echipamentului laser de măsurare şi 

înregistrare a vitezei autovehiculelor în trafic (TruCAM LTI 20/20), cu 

implicarea experţilor din Romania., fiind organizate atît lecții teoretice cît și 

practice. 

Subsidiar, în perioada anului 2018, de către experţi  internaţionali au fost 

organizate 3 seminare de instruire la care au participat peste 50 angajaţi, 

inclusiv 8 formatori: 

- angajați din cadrul INP au fost instruiți în domeniul utilizării mijloacelor 

speciale de stopare a vehiculelor pe terenul Aeroportului Sportiv din Vadul lui 

Vodă, de către 2 experți din Estonia (Dispoziția IGP nr. 34/7-352 din 

24.08.2018 cu privire la organizarea și desfășurarea vizitei de lucru a delegației 

Republicii Estonia la Chișinău); 

- curs de instruire cu genericul ”Patrularea pe biciclete de munte”, 

desfășurat de către experți din SUA; 

- curs de instruire pentru formatori etapa II cu genericul Consolidarea 

capacităților Poliției și susținerea îmbunătățirii culturii traficului rutier, 

organizat în or. Tallin, Estonia. 

1.5.6. Îmbunătățirea 

managementului 

documentării accidentelor 

rutiere prin utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale  

2018–2020 Management al 

documentării 

accidentelor 

rutiere asigurat 

prin intermediul 

utilizării 

tehnologiilor 

informaționale 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

6. 1.6. Creșterea 

eficienței 

activităţii prin 

1.6.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii și 

capacităților logistice ale 

2017–2020 Infrastructură 

dezvoltată 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Pentru implementarea prevederilor Strategiei, de la bugetul de stat, pentru 

anul 2018, au fost alocate 117,56 mln lei, care conform prevederilor Acordului 

de finanțare, contract pentru reforma Poliției, constituie tranșa necondiționată 
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aplicarea 

conceptului de 

performanță 

egală a Poliţiei 

Poliției în vederea 

realizării atribuțiilor 

stabilite prin lege 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

pentru dezvoltarea capacităților Poliției în toate domeniile, inclusiv 

îmbunătățirea condițiilor materiale de muncă în cadrul sediilor structurilor 

Poliției. 

Pe parcursul anului 2018, din sursele bugetare, a fost continuată reparația 

capitală a noului sediu al Inspectoratului de poliție Criuleni, proiect finanțat 

exclusiv din surse bugetare, precum și reparație la edificiile amplasate în mun. 

Chișinău pe str. Sf. Andrei 61, str. Bucuriei 14, str. O. Goga 33, str. Putna 10, 

str. Tiraspol 11/1, str. Columna 130, str.Mateevici,10, Mesager. Totodată, au 

fost demarate acțiuni de modernizare capitală la IP Telenești. Subsidiar, au fost 

demarată reparația acoperișului la sediul IP Anenii Noi.  

În anul 2018 au fost demarate lucrările de reparaţie a 14 sedii ale 

sectoarelor de poliţie  și anume: SP nr.1 al IP Căușeni, SP nr.4 al IP Rîșcani 

din mun.Chișinău (lucrări de construcție modulară), precum și a sediilor 

sectoarelor de poliţie ale IP Basarabeasca, Cimişlia, Donduşeni, Floreşti, 

Soroca, Anenii Noi, Ceadîr-Lunga, Teleneşti, Drochia, Şoldăneşti, Comrat şi 

Făleşti. 

Au fost recepţionate 17 proiecte de modernizare a sectoarelor de Poliţie, 

contractate din anul 2017. 

Au fost contractate de Inspectoratele de Poliţie serviciile de proiectare a 

reparaţiei capitale şi modernizării prin procedurile de Licitaţie publică sau 

Concursul de oferte la contractele de valoare mică pentru 39 sedii din 29 

raioane ale ţării. Documentaţia de proiect elaborată, verificată şi expertizată 

din procedurile contractate în anul 2018, a fost recepţionată pentru 39 de sedii 

din 29 raioane ale ţării. 

Totodată au continuat lucrările de reparație capitală demarate în anul 2017 

la SP nr.1 al IP Sîngerei, cu suportul UNDP. 

Pe parcursul anului 2017, a fost elaborată documentația de proiect și deviz 

pentru renovarea a 10 IDP (Anenii Noi, Cahul, Căușeni, Cimișlia, Edineț, 

Hîncești, Orhei, Rîșcani, Sîngerei, Ungheni). În baza documentației de proiect, 

a fost lansată procedura (LP nr.18/00991 din 16.03.2018) privind 

achiziționarea lucrărilor de construcții pentru aceste obiective. Urmare 

evaluării ofertelor au fost semnate 10 contracte de antrepriză. Lucrările au fost 

deja demarate la toate obiectivele.  

Totodată, în contextul construcției IDP Criuleni, pentru operaționalizarea 

deplină a IDP, au fost alocate resurse financiare pentru achiziționarea 

mobilierului și echipamentului necesar. 

În anul 2018, s-a reușit achiziționarea serviciilor de elaborare a 

documentației de proiect și deviz privind reconstrucția IDP Soroca și Comrat și 
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construcția IDP Bălți, precum și elaborat devizul de cheltuieli privind 

modernizarea IDP Chișinău. Proiectele elaborate presupun amenajări ale 

încăperilor și pentru persoanele cu nevoi speciale or, conform viziunii de 

dezvoltare instituțională pe această dimensiune, acestea urmează a fi instituite 

în zona de Nord (Bălți), Centru (Chișinău și Hâncești) și Sud (Cahul). 

1.6.2. Elaborarea 

procedurilor operaționale 

standard privind 

activitatea Poliției 

2017–2020 Proceduri 

operaționale 

standard 

elaborate, 

aprobate și 

aplicate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La momentul actual sunt aprobate 89 proceduri standard de operare pe 

domeniile: tehnico-criminalistic, reacționare operativă (intervenția față de 

unele categorii de persoane/situații), management operațional (inclusiv, IDP), 

resurse umane, investigații, juridic, audit intern, Zona de Securitate, precum și 

alte domenii. 

1.6.4. Reorganizarea 

structurilor de suport 

operativ în cadrul 

Inspectoratului General al 

Poliției 

 

Semestrul II, 

2016 

Structuri de 

suport operativ 

reorganizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Au fost reorganizate și create: 

- serviciile de presă și relații publice din cadrul IP ( Ord. MAI nr. 27 din 

31.01.2018); 

- Dispeceratul regional ”Centru” creat (Ord. MAI nr. 105 nr. 27.03.2018); 

- Secția prevenire și combatere a spălării banilor a INI instituită (Ord. MAI 

nr. 100 din 22.03.2018);  

- Sectoarele de Poliție în cadrul IP teritoriale optimizate (Ord. MAI nr. 103 

din 27.03.2018, din 203 au rămăs 173 SP;  

- serviciile chinologice din cadrul IP și dispeceratele Nord, Centru, Sud și 

Chișinău regionalizate (Ord. MAI nr. 208 din 19.06.2018); 

- Secția supraveghere contravențională în cadrul INP, precum și Serviciul 

supraveghere contravențională în cadrul Batalionului de patrulare Sud, create 

(Ord.MAI nr.4 din 04.01.2019) 

De asemenea au fost lichidate: 

- Batalionul nr.4 al Brigăzii de patrulare a INP al IGP şi Plutonul Căi ferate 

al Batalionului nr. 1 al BP a INP al IGP (Ord. MAI nr. 315 din 03.10.2018); 

- Sectia supraveghere contravențională din cadrul Brigăzii de patrulare a 

INP (Ord.MAI nr.4 din 04.01.2019) 

1.6.5. Regionalizarea unor 

structuri ale Poliției în 

vederea asigurării 

suportului operativ și 

administrativ al 

inspectoratelor de poliție 

 

2016–2017 Structuri 

regionale create și 

operaționale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada anului 2018 au fost reorganizate: 

- serviciile de presă din cadrul IP (Ord. MAI nr. 27 din 31.01.2018 Cu 

privire la reorganizarea serviciilor de presă și relații publice); 

- serviciul chinologic din cadrul IP (Ord.MAI nr.208 din 19.06.2018). 

Subsidiar, au fost reorganizate dispeceratele regionale, cu următoarea 

structura organizatorică: 

- Dispeceratul regional Nord – 20 unități de personal; 

- Dispeceratul regional ”Centru” - 20 unități de personal; 

- Dispeceratul regional ”Chișinău” - 24 unități de Dispeceratul regional 
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Sud – 12 unități de personal; 

La finele anului a fost elaborat și aprobat Regulamentul cadru privind 

organizarea și funcționarea subdiviziunilor de investigații ale Inspectoratului 

Național de Investigații și Drecțiilor de Poliție (Ordinul IGP nr. 566 din 

28.12.2018). Prin acest document a fost reglementată modul de organizare și 

funcționare a  5 unități de investigații la nivel republican, precum și stabilită 

competența teritorială a acestora. 

1.6.6. Ajustarea periodică 

a structurilor Poliției în 

raport cu evoluția 

standardelor europene și 

tendințele fenomenului 

infracțional 

 

2016–2019 Rapoarte analitice 

privind 

fenomenul 

infracțional 

elaborate 

Structură ajustată 

periodic  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada a 12 luni 2018 au fost elaborate 51 rapoarte de analiză tactică și 

139 de analiză operațională. Urmare evaluărilor realizate au fost instituite 

și/sau optimizate mai multe entități, după cum urmează: 

- instituită Secția prevenire și combatere a spălării a banilor în cadrul INI al 

IGP (Ord. MAI nr. 100 din 22.03.2018); 

- optimizat numărul Sectoarelor de Poliție în cadrul IP teritoriale (de la 203 

au rămăs 173 SP) (Ord. MAI nr. 103 din 27.03.2018); 

- regionalizate serviciile chinologice din cadrul IP și dispeceratele Nord, 

Centru, Sud și Chișinău (Ord. MAI nr. 208 din 19.06.2018); 

- creată Secția detenție și escortă, în cadrul Serviciului poliției judecătorești 

a IGP, care urmează să asigure o politică instituțională unitară pentru 

implementarea, la nivelul structurilor instituite, a recomandărilor formulate în 

domeniul respectării drepturilor omului (MAI nr. 315 din 03.10.2018 ”Cu 

privire la modificarea Ordinului MAI nr. 71 din 28.02.2013”); 

- creată Secția coordonare activități Poliție comunitară, în cadrul Direcției 

generale securitate publică a IGP, care va avea scopul general de a asigura 

implementarea activității polițienești comunitare, monitorizarea și instruirea 

angajaților poliției în domeniul vizat.  

 1.7.Consolidarea 

capacităților 

Poliției de 

participare la 

misiunile 

internaționale și 

operațiunile 

Uniunii 

Europene de 

gestionare a 

situațiilor de 

criză 

1.7.1. Elaborarea cadrului 

departamental de 

reglementare a participării 

Poliției la misiunile 

internaționale și 

operațiunile UE de 

gestionare a situațiilor de 

criză 

 

2017–2020 Cadru de 

reglementare 

departamental  

elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Prin Ordinul MAI nr. 43 din 16.02.2018 a fost aprobat Regulamentul 

privind recrutarea, selectarea, pregătirea, desemnarea şi participarea 

personalului MAI la misiuni şi operaţii internaţionale. 

La fel un accent important a fost pus pe instruirea angajaților din sistemul 

de menținere a ordinii publice: 

- în perioada 02 septembrie – 24 noiembrie 2018, un reprezentant al DTC a 

participat la Cursul Superior Internaţional la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri 

„Mihai Viteazul”, satul Roşu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov, România. 

- în perioada 19-23 noiembrie 2018, 33 militari carabinieri au participat la 

cursul pentru participarea la misiuni internaţionale.  

Totodată, A fost aprobat Curriculumul de pregătire de bază a carabinierilor 

pentru participarea la misiuni internaţionale 

OBIECTIVUL 2: 
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Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea Poliției 

8. 2.1. Eliminarea 

tuturor formelor 

de rele 

tratamente, abuz 

și discriminare 

în activitatea 

Poliției 

2.1.1. Crearea condițiilor 

pentru desfășurarea 

procedurilor în cadrul 

urmăririi penale în 

conformitate cu 

prevederile legale 

 

2017–2020 Condiții create 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În contextul proceselor de modernizare capitală demarate la obiectivul IP 

Telenești, la 28.05.2018, de către grupul de lucru pentru achiziții a fost 

acceptată solicitarea de alocare a mijloacelor financiare necesare pentru 

modernizarea și amenajarea, conform normelor minime existente, a 6 încăperi 

din cele 100 prevăzute de Matricea de politici: 3 celule de tranzit, a unei 

camere de prezentare spre recunoaștere a persoanei în cadrul procesului penal, 

a unei camere de audieri și întrevederi în condiții de confidențialitate între 

bănuit/ învinuit cu apărătorul, însă în virtutea unor circumstanțe obiective, 

procedura de contractare a serviciilor de reconstrucție a fost anulată. 

În cadrul procesului de modernizare a Izolatoarelor de detenție provizorie, 

au fost prevăzute și instituite camere de audiere în toate IDP supuse procesului 

de modernizare. Suplimentar, potrivit Normelor Comitetului European pentru 

Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante 

(CPT) înregistrarea electronică (audio şi/sau video) a audierilor, reprezintă 

pentru deţinuţi o garanţie suplimentară importantă împotriva relelor 

tratamente. 

În acest sens, pe parcursul anului 2018, s-a reușit instalarea unor astfel de 

sisteme în 4 IDP ale Poliției (Edineț, Hîncești, Ungheni și Căușeni). 

Subsidiar, în proiectele de modernizare a IDP, a fost prevăzută și 

amenajarea spaţiilor pentru întrevederea persoanelor reţinute, arestate, 

condamnate, în condiţii de confidenţialitate cu avocaţii, precum și pentru 

examinarea medicală în condiţii de confidenţialitate. 

2.1.2. Îmbunătățirea 

condițiilor în locurile de 

deținere provizorie ale 

Poliției în conformitate cu 

standardele Uniunii 

Europene 

2017–2020 Raport de 

evaluare elaborat 

Condiții 

îmbunătățite 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pe parcursul anului 2017, a fost elaborată documentația de proiect și deviz 

pentru renovarea a 10 IDP (Anenii Noi, Cahul, Căușeni, Cimișlia, Edineț, 

Hîncești, Orhei, Rîșcani, Sîngerei, Ungheni). În baza documentației de proiect, 

a fost lansată procedura privind achiziționarea lucrărilor de construcții pentru 

aceste obiective. Urmare evaluării ofertelor au fost semnate 10 contracte de 

antrepriză. Lucrările au fost deja demarate la toate obiectivele.  

Totodată, în contextul construcției IDP Criuleni, pentru operaționalizarea 

deplină a IDP, au fost alocate resurse financiare pentru achiziționarea 

mobilierului și echipamentului necesar. 

Suplimentr în anul 2018, s-a reușit achiziționarea serviciilor de elaborare a 

documentației de proiect și deviz privind renovarea IDP Soroca și Comrat, 

construcția IDP Bălți, precum și elaborat devizul de cheltuieli privind 

modernizarea IDP Chișinău. Proiectele elaborate presupun amenajări ale 

încăperilor și pentru persoanele cu nevoi speciale or, conform viziunii de 

dezvoltare instituțională pe această dimensiune, acestea urmează a fi instituite 
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în zona de Nord (Bălți), Centru (Chișinău și Hâncești) și Sud (Cahul). 

Pe parcursul anului 2018, au fost instalate sisteme de monitorizare video în 4 

IDP (IP Edineț, Căușeni, Ungheni și Hîncești). Astfel, în prezent, monitorizarea 

video completă a persoanelor aflate în detenție este asigurată în 5 IDP (IP 

Chișinău, Edineț, Căușeni, Ungheni și Hîncești). Acest lucru urmează a fi extins 

la toate IDP. Totodată, au fost instalate sisteme de monitorizare video în 15 

autospeciale ale Poliției. 

Subsidiar, prin Ordinul MAI nr.18 din 24.01.2018 și Ordinul MAI nr.96 din 

20.03.2018, angajaților din cadrul serviciului escortă și IDP au fost stabilite 

sporuri pentru condiții nevaforabile de muncă și acordate înlesniri două luni 

vechime în muncă pentru o lună de serviciu, care urmează a fi luate în 

considerare la calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei. 

2.1.3. Îmbunătățirea 

condițiilor de transportare 

a persoanelor 

reținute/arestate în 

procesul urmăririi penale 

2018–2020 Unități de 

transport și 

echipament 

necesar 

achiziționat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada anului 2018, au fost achiziționate 5 unități de transport destinate 

pentru transportarea persoanelor deținute fiind reutilate în total 15 unități de 

transport (10 achiziționate în anul 2017 și 5 în 2018). 

Acestea sunt dotate cu sisteme moderne de monitorizare video, climatizare, 

ventilare, iluminare artificială adaptate la suprafața boxelor, centuri de 

siguranță. 

Prin urmare, în perioada anilor 2017 – 2018 s-a reușit achiziționarea a 25 

autospeciale destinate transportării persoanelor aflate în custodia Poliției.  

2.1.4. Asigurarea 

respectării standardelor 

internaționale în domeniul 

drepturilor omului în 

efectuarea reținerii și altor 

măsuri operative 

2017–2020 Numărul 

plîngerilor 

referitoare la 

acțiunile de abuz 

din partea 

polițiștilor în 

descreștere cu 

20% pînă în 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada a 12 luni 2018 în privinţa angajaţilor Poliției au fost pornite 31 

cazuri penale pentru torturăa, tratamentul inuman sau degradant (2017-33) și 14 

pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu (2017-12). 

Subsidiar, în adresa Direcției inspectare efectiv a IGP au parvenit 5 plângeri 

ale cetățenilor privind condiții inumane și degradante de detenție, transportate 

în judecată în automobil fără comodităţi, precum și maltratarea  de către 

angajații Poliției. 

Cazurile menționate au fost expediate în adresa organului Procuraturii 

teritoriale pentru expunerea conform competenței. 

Deși, la nivel național, există formalizat mecanismul de identificare, 

înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau 

degradant,- Ordinul comun al Procurorului General, Ministrului Justiţiei, 

Ministrului Afacerilor Interne, Directorului General al Serviciului Vamal, 

Directorului Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministrului Sănătăţii 

nr.77/572/408/639-o/197/1589 din 31.12.2013, în Raportul Procuraturii 

Generale din 2017 este menționat faptul identificării mai multor carenţe 

referitoare la prestaţia profesională a unor angajați ai IGP al MAI de punere în 

aplicare a acestui instrument.  
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Încălcările de referință s-au circumscris unei practici vicioase de examinare 

în cadrul autorității a petiţiilor în care se reclamă acţiuni de rele tratamente 

pretins a fi aplicate de către poliţişti, deși în asemenea cazuri competenţa de 

efectuare a investigațiilor revine exclusiv organelor Procuraturii. O asemenea 

abordare nu face decât să tergiverseze termenul de examinare nemijlocită şi să 

reducă din posibilităţile autorităţilor competente de a acumula operativ probele 

cu privire la incident.  

Analiza datelor statistice scoate în evidență că politicile implementate de 

stat în ultimii ani, îndreptate spre netolerarea relelor tratamente şi torturii de 

către persoanele oficiale, continuă să aibă un impact pozitiv.  

Astfel pe parcursul anului 2017 de către PG au fost examinate 639 sesizări 

cu privire la pretinsele cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, 319 

dintr-acestea având ca subiect al investigării funcționarii Poliției (183 – ofițeri 

de investigații, 114 – polițiști din cadrul Inspectoratului național de patrulare și 

22 – ofițeri de urmărire penală) În 187 cazuri, locul declarat al comiterii faptei 

au fost încăperile/sediile subdiviziunilor Poliției (30 – în IDP, 90 în 

inspectorate de poliție, exceptând IDP, și 67 în incinta sectoarelor/posturilor de 

poliție). Din totalul sesizărilor examinate în 508 cazuri, de către procurori a 

fost adoptate 508 hotărâri de refuz în pornirea urmăririi penale, iar în 103 

cazuri af ost pornită urmărirea penală în baza art. 1661 și 368 CP. Pe parcursul 

anului 2017 în baza art.166/1 din Codul penal de către instanţele de fond au 

fost pronunţate 10 sentințe în privința la 12 persoane, inclusiv 5 sentințe de 

condamnare a 7 persoane (inclusiv 6 polițiști), dintre care o sentință în privința 

unui polițist - condamnare cu închisoare reală, iar restul 4 sentințe în privința la 

6 persoane (5 dintre care sunt polițiști) au fost condamnați la pedeapsa 

închisorii cu aplicarea art.90 din Codul penal (suspendarea executării 

pedepsei), în toate cazurile fiind aplicată pedeapsa complimentară – privarea de 

dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. În cazul 

unui polițist a fost pronunțată o sentință de încetare prin aplicarea Legii privind 

amnistia. În alte 4 cazuri în privința la 4 persoane (3 din ele în privința 

polițiștilor) instanțele de fond au pronunțat sentințe de achitare, toate fiind 

atacate de către acuzatorii de stat cu apel.  

Analiza statistică, cu date dezagregate, pentru anul 2018 va fi disponibilă 

după finalizarea raportului subdiviziunii specializate din cadrul Procuraturii 

Generale. 

2.1.5. Stabilirea unui 

parteneriat între 

Inspectoratul General al 

2016–2018 Parteneriat stabilit  

Numărul de 

rapoarte de 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

La 03 aprilie s-a semnat Acordul de cooperare cu Fundația ”Soros-Moldova” 

și MAI, privind susținerea reformării calitative a sistemului justiției penale din 

RM și elaborarea de politici instituționale referitoare la sporirea 
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Poliției și reprezentanții 

societății civile în scopul 

monitorizării și evaluării 

cazurilor de rele 

tratamente, abuz și 

discriminare în activitatea 

Poliției 

evaluare elaborate 

și publicate 

 

 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

responsbailității și transparenței activității angajaților Poliției la etapa urmăririi 

penale, precum și ralierea mecanismelor și practicilor utilizate de către Poliție 

în cadrul etapei pre-judiciare la standardele și practicile internaționale privind 

respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

La 16 mai 2018 s-a participat la masă rotundă cu genericul ”Asigurarea 

respectării drepturilor omului în activitatea polițienească”, organizată de către 

IDOM în scopul identificării căilor de soluționare a deficienților din domeniul 

asigurării respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției. 

La 26.06.2018, în cadrul unei mese rotunde organizate, de către Ombudsman 

și membrii consiliului pentru prevenirea torturii a fost prezentat ”Raportul anual 

de activitate” în cadrul căruia au fost reflectate toate neconformitățile relevate 

urmare vizitelor de monitorizare realizate. 

Totodată, pe parcursul anului 2018, în scopul monitorizării respectării 

drepturilor persoanelor private de libertate, plasate în custodia Poliției, 

reprezentanții Consiliului de prevenire a torturii, în calitate de Mecanism 

Național de Prevenire a Torturii, a realizat - 10 vizite de monitorizare în locurile 

de detenție preventivă (7 preventive, 2 repetate, 1 ad-hock): Chișinău, Orhei, 

Ștefan-Vodă, Ocnița, Drochia, Bender, Comrat, Căușeni, Anenii Noi.  

La fel, în baza Acordului de parteneriat semnat între IGP și IDOM, de către 

reprezentanții organizației au fost realizate 12 vizite de monitorizare a IDP, (11 

preventive, 1 repetată): IDP Cimișlia, IDP Cahul, IDP Cantemir, IDP Comrat, 

IDP Drochia, IDP Fălești – 2ă, IDP Soroca, IDP Fălești, IDP Glodeni, IDP 

Rezina, IDP Șoldănești, obiecțiile și recomandările fiind prezentate IGP și 

subdiviziunilor aflate în subordine, prin intermediul rapoartelor de monitorizare 

elaborate în acest sens. 

9. 2.2. Revizuirea 

statutului 

ofițerilor de 

investigații și 

ofițerilor de 

urmărire penală 

2.2.2. Dezvoltarea 

standardelor ocupaționale 

pentru ofițerii de 

investigații și de urmărire 

penală 

2016–2017 Standarde 

elaborate și 

aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției, 

Departamentu

l Poliției de 

Frontieră) 

Standardele ocupaționale în domeniile de specialitate ”Urmărire penală” și 

”Investigații infracțiuni”" au fost validate prin Ordinul MAI nr. 165 din 

14.05.2018. 

 

OBIECTIVUL 3: 

Consolidarea capacităților de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de 

gen, drogurilor și contrabandei de armament, falsificarea și spălarea banilor 

10. 3.1. Dezvoltarea 3.1.1. Achiziționarea de 2017–2019 Echipament Ministerul În perioada anului 2018 au fost achiziționate: 
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capacităților 

structurilor 

responsabile de 

combaterea 

criminalității 

organizate și 

transfrontaliere 

echipament și tehnică 

specială pentru 

investigarea calitativă a 

tuturor categoriilor de 

infracțiuni 

 

achiziționat Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

-16 unități de transport destinate cercetării la fața locului, cu sprijinul 

Guvernului SUA, în cadrul proiectului „Suport pentru reforma poliției în 

Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) din Moldova; 

- 115 de unități de tehnică de calcul (computere, imprimante, dispozitive 

stocare, etc.) oferite subdiviziunilor de investigații și tehnico - criminalistice și 

de expertiză judiciară. 

3.1.2. Implementarea 

măsurilor necesare pentru 

acreditarea 

subdiviziunilor tehnico-

criminalistice conform 

standardelor 

internaționale în domeniu 

 

2016–2017 Laboratoare 

acreditate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Decizia Centrului Național de acreditare MOLDAC nr.36 din 

26.02.2018 cu privire la acreditare, Centrului tehnico-criminalistic și expertize 

judiciare al Poliției i s-a acordat acreditarea la conformitatea cerințelor 

standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, cu Certificat de Acreditare nr. LÎ 

– 119.  

Astfel, la 22 martie 2018, a avut loc ceremonia de înmânare a acreditării, 

CTCEJ fiind acreditat în șase domenii de expertiză: balistică, traseologie, 

dactiloscopie, grafoscopie, investigații în domeniul informaticii și examinarea 

tehnică a documentelor." 

3.1.3. Consolidarea 

capacităților 

subdiviziunilor tehnico-

criminalistice și de 

investigații la nivel 

regional 

 

2018–2020 Condiții de 

activitate create în 

conformitate cu 

standardele UE 

Capacități 

consolidate 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

Au fost achiziționate 16 unităţi de transport cu destinaţie specială necesară 

cercetării locului infracţiunii, depistării şi ridicării urmelor (model Dacia 

Dokker și Peaugeot Partner). Respectivele au fost echipate cu truse 

criminalistice și materialele de consum.  

Suplimentar, au fost achiziționate 30 computere, 30 unități UPS, 10 unități 

HDD extern pentru subdiviziunilor tehnico - criminalistice și de expertiză 

judiciară. 

La 14 decembrie  2018 a avut loc transmiterea oficială a 30  automobile de 

model Dacia Dokker și Peugeot Partner, echipate cu echipament modern de 

investigație a locului infracțiunii și repartizate subdiviziunilor teritoriale. 

Automobilele au fost procurate cu spriginul Guvernului SUA, în cadrul 

proiectului „Suport pentru reforma Poliției în Moldova”, implementat de 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din Moldova. 

Subsidiar, prin Ordinul IGP nr.513 din 19.12.2017 au fost aprobate cerințele 

minime standard pentru unitățile de transport destinate pentru deplasarea la fața 

locului și normele minime de dotare ale acestora. 

În perioada anului 2018 au fost organizate următoarele: 

Cursuri de instruire -14, privind: 

- Reglemantarea Activităților Nucleare și radiologice, eveniment organizat în 

mun.Chișinău, Republica Moldova; 

- utilizarea echipamentului din dotare a Laboratoarelor criminalistice mobile, 

- coordonarea și investigarea transfrontalieră radio-nucleare, eveniment 
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organizat în or.Tbilisi, Georgia; 

- „Tvain the Tvainers”, or.Tirana, Albania; 

- „Analiza avansată a informaţiilor cu caracter balistic, managementul şi 

controlul armelor de foc în scopuri infracţionale şi traficul ilicit al acestora”, 

eveniment organizat în or.Tirana, Albania; 

- Crimele cibernetice, mun.Chișinău, Republica Moldova 

- investigarea cazurilor de explozii, or.Bran, România; 

- ADN, or.Bucureşti, România; 

- investigarea infracţiunilor cu cardurile bancare, or.Avila, Spania; 

- cercetarea la fața locului în cazul acccidentelor rutiere; 

-”Acțiunile preliminare în cazurile depistării substanțelor suspecte de a fi 

droguri și obiecte folosite în prepararea și consumarea acestora”, Chisinău, în 

sediul CTCEJ. 

- investigarea incidentelor CBRN, or.Viena, Austria; 

- ”Criminalistica”, or.Bucureşti, România; 

-”Aspecte teoretice și practice privind cercetarea criminalistică la fața locului 

a urmelor traseologice”, Chisinău, în sediul CTCEJ. 

Seminare/schimb de experiență – 6: 

- „Testarea la poligraf – un deceniu de eşecuri sau reuşite”, mun.Chișinău, 

Republica Moldova; 

-„Reuniunea negocierilor a cadrului legal privind schimbul automatizat de 

date”, organizat sub egida Ambasadei SUA în Republica Moldova, în or.Tbilisi, 

Georgia; 

- a VII-a ediţie a Simpozionului „Investigator forum”, or.Lisabona, 

Portugalia; 

- Seminar internaţional „Dezvoltarea parteneriatului social la nivel de 

unitate”, or.Piatra Neamţ, România; 

- amenințări care periclitează securitatea obiectivelor radiologice din RM, la 

IGSU; 

- vizită de studiu la Institutul Național de Criminalistică, România, București; 

Proiecte în proces de implementare: 

- furnizarea de echipamente specializate pentru criminaliști în domeniul 

CBRN în statele membre ale Consiliului Europei din regiunea de Sud - Est și 

Europa de Est, valoarea proiectului 196.539 euro; 

- achiziționarea echipamentului de investigare balistică pentru laboratorul 

de expertiză medico-legală privind combaterea traficului și proliferarea ilicită a 

armelor de calibru mic și armamentului ușor și al munițiilor, contribuind în 

mod semnificativ la combaterea crimei organizate, cu suportul SEESAC. 
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3.1.5. Perfecționarea 

aplicației privind registrul 

electronic de evidență a 

armelor 

 

2017–2018 Program 

specializat 

procurat și 

instalat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Prin HG nr.609 din 03.07.2018 a fost aprobată Concepția Sistemului 

informational automatizat ”Registrul de stat al armelor”. 

La 15 noiembrie 2018 a fost aprobat Ordinul MAI nr. 351  din 15.11.2018 ,, 

Cu privire la constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării caietului de 

sarcini pentru proiectarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de 

stat al armelor” (software) și coordonării procesului de implementare a 

acestuia”.  

Astfel, în perioada 20 - 23 noiembrie 2018 la sediul Serviciului Tehnologii 

Informaționale al MAI, au fost organizate și desfășurate ședințe preparatorii cu 

membrii Grupului de lucru, care au acordat suport de specialitate experților 

contractați pentru elaborarea caietului de sarcini pentru proiectarea SIA 

„Registrul de stat al armelor”, în vederea depășirii și soluționării unor 

probleme identificate în cadrul realizării acestui proces. 

La 26.12.2018 cu nr. 34/4-2550 a fost înaintat raport către Grupul de lucru 

pentru achiziţii a IGP pentru a iniția procedura de selectarea și achiziționare a 

serviciilor contractării unei Companii IT pentru elaborarea softului Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor” în baza Caietului de 

sarcini elaborat pentru proiectarea Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul de stat al armelor” (software), precum și coordonarea procesului de 

implementare a acestuia și asigurarea mentenanței, pentru realizarea acestui 

obiectiv. 

3.1.7. Îmbunătățirea 

capacităților de 

intervenție ale Brigăzii de 

Poliție cu Destinație 

Specială „Fulger” în 

combaterea formelor de 

crimă organizată, terorism 

și extremism, conform 

competențelor specifice 

2018–2019 Instruiri 

organizate 

Echipament 

achiziționat 

Infrastructură 

creată și 

dezvoltată 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

Angajații BPDS „Fulger”  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 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-
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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 14-18.05.2018; 

- ,,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. 

Subsidiar, 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 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 
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investigație și 210 măsuri de asigurare a ordinii publice. 

3.1.8. Îmbunătățirea 

calității formării 

profesionale a ofițerilor de 

investigații prin 

identificarea unui grup de 

formatori din cadrul 

subdiviziunilor 

subordonate și asigurarea 

instruirii acestora conform 

standardelor 

internaționale 

2017–2020 Formatori 

identificați și 

instruiți 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate și desfășurate 7 cursuri de 

instruire a ofițerilor de investigații, în cadrul cărora au fost instruiți 113 

angajați. 

Totodată, în perioada vizată, la 3 cursuri de recalificare în domeniul 

investigaţii infracţiuni au participat 89 angajaţi. 

Suplimentar, formatorii din cadrul IGP, în perioada 15-17.05.18, au fost 

antrenați la instruirea ofițerilor de investigații din cadrul Serviciului Vamal al 

MF la care au participat 15 funcționari. 

11. 3.2. Extinderea 

competențelor 

Poliției în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

spălării banilor 

proveniți din 

activități de 

criminalitate 

organizată 

3.2.1. Elaborarea și 

aprobarea proiectelor 

pentru amendarea 

cadrului legislativ şi 

normativ în vederea 

reglementării 

competențelor Poliției în 

prevenirea și combaterea 

fenomenului spălării 

banilor  

Semestrul II, 

2016 

Cadrul legislativ- 

normativ 

armonizat 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

La 22.12.2017 a fost aprobată Legea nr.308 cu privire la prevenirea si 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

În scopul ajustării prevederilor Codului de procedură penală, către CNA, 

PG, BNM, SPCSB, prin demersul INI/10-8381 din 14.08.2018, a fost expediat 

spre avizare proiectul de lege privind modificarea CPP prin excluderea din 

prevederile art.269 alin.1) a referinței la articolul 243 CP, care a fost plasat și 

pentru consultații publice. 

 Ulterior, prin demersul nr.34/2-2155 din 20.08.2018, instituțiile vizate 

supra au fost informate despre retragerea proiectului din procesul de avizare și 

consultare publică. 

3.2.2. Crearea în cadrul 

Inspectoratului General al 

Poliţiei a structurii 

specializate de combatere 

a spălării banilor  

2017 Structură 

specializată creată 

și operațională 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Ordinul MAI nr.100 din 22.03.2018 cu privire la modificarea 

Ordinului MAI nr.71 din 22.02.2013 a fost creată Secția prevenire și 

combatere a spălării banilor a INI. 

Subsidiar, prin Ordinul IGP nr. 180 din 22.03.2018 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare al Secției prevenire și combatere a 

spălării banilor a INI al IGP. 

3.2.3. Consolidarea 

capacităților Poliției în 

domeniul combaterii 

spălării banilor proveniți 

din activităţi de crimă 

organizată 

2017–2018 Activități de 

instruire 

organizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Au fost organizate urmatoarele evenimente: 

Instruiri – 1 curs/14 angajați instruiți: 

-„Investigarea infracțiunilor de spălare a banilor”, organizat în perioada 12-

14 martie 2018 în mun. Chișinău. Proiectul comun al Uniunii Europene și al 

Consiliului Europei „Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenirii”, în 

parteneriat cu Serviciul pentru Combaterea Spălării Banilor. 

Schimb de experiență – 1, cu participarea a 1 angajat: 

-în perioada 18 – 22.06.2018, 1 angajat al Poliției a participat la schimbul de 

experiență sub egida CEPOL, cu tematica „Acumularea celor mai bune practici 

în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor economice, prevenirea 
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spălarea banilor și evaziunea fiscală”, care a avut loc or. Tbilisi, Georgia. 

Subsidiar, angajații INI au participat la ședințele de lucru/atelierul de lucru 

„Desfăşurarea evaluării în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor”, 

organizat de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor cu 

asistenţa expertului OSCE, la Chişinău, cu ocazia vizitei de lucru în RM a 

evaluatorilor din cadrul Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei a 

sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului 

pentru perioada 2013 – 2017 (a V-a rundă de evaluare).  

INI a constituit punct focal de concentrare a informațiilor, fiind desemnat 

responsabil de coordonarea la nivelul MAI, a procesului de evaluare desfășurat 

de Comitetul MONEYVAL 

3.2.4. Extinderea 

cooperării internaţionale 

prin schimb de date și 

informaţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii 

spălării banilor şi 

finanţării terorismului 

 

2017–2018 Parteneriate 

stabilite 

Sistem funcțional 

de schimb al 

datelor și 

informațiilor  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Schimbul de informaţii se realizează permanent prin intermediul canalelor 

securizate din cadrul CCPI al IGP sau prin intermediul DRIAE. 

Astfel, pe parcursul anului 2018, prin intermediul CCPI, prin intermediul 

canalelor de legătură aflate la dispoziția Centrului, au fost examinate 184 

materiale care vizează acțiunile de terorism. 

Subsidiar, s-a participat la următoarele 14 evenimente: 

- cursuri de instruire ”Terorism și Complot”, în cadrul Centrului 

internațional avansat pentru prevenirea crimei organizate din or. Caserta/Italia; 

- Prima Conferință Globală INTERPOL privind Traficul Ilicit de Droguri, 

or. Toledo, Spania; 

- atelierul de lucru privind combaterea criminalității transnaționale 

organizate la nivel global, sub auspiciul Centrului European pentru Studii de 

Securitate George C. Marshall, în or. Garmisch-Partenkirchen (Germania). 

- Forumul IAM/EPE/EIS/SIENA Product Management, or. Haga, Regatul 

Ţărilor de Jos; 

- ședința operațională la sediul OEP Europol, or. Haga, Regatul Țărilor de 

Jos, privind investigarea unei grupări criminale specializată în furtul bunurilor 

de valoare și financiare din cutiile depozitare bancare pe teritoriul Moldovei, 

Letoniei, Serbiei, Ucrainei, României. 

- cea de-a 3-a Ședință Operațională pe segmentul grupărilor criminale 

vorbitoare de limbă rusă, în cadrul Proiectului ISF ”LIMES-Combaterea 

Criminalității Organizate Transfrontaliere”, organizat de Oficiul Federal de 

Stat din Berlin în cooperare cu Poliția Criminală Centrală din Estonia, în or. 

Tallinn (Estonia); 

- ședința de lucru cu reprezentanții Direcției de Investigare a Infracțiunilor 

de Criminalitate Organizată și Terorism, or. Galați, România, în scopul 

fortificării cooperării pe segmentul combaterii trecerii frauduloase a mărfurilor 
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și obiectelor peste frontiera Republicii Moldova prin postul vamal 

Giurgiulești-Galați; 

- seminarul ,,Combaterea terorismului”, or. Munchen, Republica Federativă 

Germană, sub egida Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal; 

- atelierul de lucru desfășurat în or. Budapesta, Ungaria, în cadrul Inițiativei 

Globale de Combatere a Terorismului Nuclear, sub egida Biroului securității 

radiologice al Departamentului pentru Energie al SUA și Guvernul Ungar; 

- atelierul de lucru privind schimbul de date în domeniul combaterii 

terorismului și proiectul de informații operaționale AQUILA, or. Sarajevo, 

Bosnia și Herțegovina; 

- ediția 273 a cursului de studiu în domeniul terorismului și mentalității 

teroriste, analizei comportamentale și criminalisticii, care se desfășoară în 

cadrul Academiei Naționale a Biroulu Federal de Investigații (FBINA), în or. 

Quantico, Virginia, SUA; 

- atelierul de lucru „Desfăşurarea evaluării în domeniul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor”, organizat de către Serviciul Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor cu asistenţa expertului OSCE, la Chişinău, cu 

ocazia celelei de a V-a runde de evaluare MONEYVAL (2 evenimente); 

- prima conferinţă şi cursul de instruire, destinate ofiţerilor Birourilor 

Naţionale Centrale Interpol, sub egida Oficiului pentru Protecţia Datelor al 

Interpol, or. Lyon, Franţa, în perioada 21-27 octombrie 2018; 

- cursul naţional de instruire în domeniul operării cu baza de date  

INTERPOL iARMS destinat ofiţerilor de aplicare a legii din Republica 

Moldova, cursul a fost ţinut de doi agenţi INTERPOL iARMS. 

Subsidiar, a fost semnat Acordul de cooperare informaţională între 

Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne şi 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne 

pe segmentul accesării/procesării datelor din Bazele de date ale OIPC Interpol. 

De asemenea, la 06.12.2018, în incinta sediului Inspectoratului General al 

Poiției 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), în cadrul căreia s-

au discutat subiectele care vizează consolidarea parteneriatelor dintre poliție și 

comunitate, îmbunătățirea metodelor tactice de bază pentru activitatea 

polițienească și consolidarea capacităților IGP în investigarea infracțiunilor 

financiare. 

OBIECTIVUL 4: 

Crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale, în măsură să răspundă 
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proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu 

12

. 

4.1.Implementarea 

Conceptului de 

poliție comunitară 

în cadrul 

structurilor 

Inspectoratului 

General al Poliţiei 

4.1.1. Elaborarea și 

aprobarea Conceptului de 

poliție comunitară 

2016–2020 Concept elaborat 

și aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin HG nr.100 din 30.01.2018 a fost aprobată Concepția și Planul de 

acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară. 

În perioada 2017-2018 elementele APC au fost pilotate în: or. Sîngerei (SP 

nr.1 Sîngerei), r-nul Cahul, sat. Zîrneşti (SP nr.3 Zîrneşti), r-nul Anenii-Noi, 

Bulboaca (SP nr.4 Bulboaca), SP nr. 3 al IP Buiucani, or. Comrat (SP nr.1). 

 Sectoarele de poliţie propuse se regăsesc în ordinul IGP nr.337 din 

27.07.2018 „Cu privire la pilotarea activităţii poliţieneşti comunitare”. 

Astfel, prin Ordinul IGP nr. 131 din 27.02.2018 au fost delegate unele 

împuterniciri șefilor SP ale IP Buiucani al DP mun.Chișinău. 

A fost realizată evaluarea rezultatelor pilotării, fiind elaborate propuneri de 

ajustare a metodologiei de organizare a activităţii poliţieneşti comunitare 

(rapoartele nr.262 și 263 din 27.12.2018). 

4.1.2. Elaborarea planului 

de acțiuni privind 

implementarea 

Conceptului de poliție 

comunitară 

2017–2020 Plan elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

4.1.3. Stabilirea clară a 

competențelor ofițerilor 

de sector 

Semestrul II, 

2016–

semestrul I, 

2017 

Cadru normativ 

intern ajustat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În vederea organizării activităţii Sectoarelor de poliţie în contextul reformei 

subdiviziunilor Poliţiei a fost elaborat şi aprobat ordinul IGP nr. 260 din 

04.06.2018 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind organizarea 

provizorie a activităţii Sectoarelor de poliţie”. 

 

4.1.4. Consolidarea 

capacităților de 

comunicare ale ofițerilor 

de sector 

2017–2020 Instruiri 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Dispoziţia IGP nr.34/3-136 din 05.04.2018 „Cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea formării profesionale de bază la locul de muncă, 

compartimentul pregătirea generală, cu angajaţii subdiviziunilor 

Inspectoratului General al Poliţiei” angajaţii Sectoarelor de Poliţie din IP 

selectate pentru pilotare au fost instruiţi la tematica „Activitatea Poliţiei 

Comunitare în Republica Moldova” (Anenii Noi, Cahul, Comrat, Sîngerei, 

Buiucani). În esenţă fiind instruiţi iniţial întreg efectivul sectoarelor de Poliţie 

ale subdiviziunilor menţionate. 

Prin suportul Programului autorităţii poliţieneşti suedeze pentru suportul 

reformei Poliţiei din Moldova au fost instruiţi 85 angajaţi din cadrul IP  Anenii 

Noi – 20 angajaţi, IP Buiucani – 10, IP Cahul – 20, IP Comrat – 17, IP 

Sîngerei – 18 angajaţi. 

Astfel din efectivul sectoarelor de Poliţie selectate pentru pilotarea 

activităţii poliţieneşti comunitare şi cei care îi supervizează (103 angajaţi) au 

fost instruiţi 83%. 

4.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii sediilor 

sectoarelor de poliție și a 

inspectoratelor de poliție 

2017–2020 Infrastructură 

modernizată, 

conform 

modelului 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

În anul 2018 au fost demarate lucrările de reparaţie a 14 sedii ale 

sectoarelor de poliţie  și anume: SP nr.1 al IP Căușeni, SP nr.4 al IP Rîșcani 

din mun.Chișinău (lucrări de construcție modulară), precum și a sediilor 

sectoarelor de poliţie ale IP Basarabeasca, Cimişlia, Donduşeni, Floreşti, 
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conform standardelor în 

domeniu 

standard General al 

Poliției) 

Soroca, Anenii Noi, Ceadîr-Lunga, Teleneşti, Drochia, Şoldăneşti, Comrat şi 

Făleşti. 

Au fost recepţionate 17 proiecte de modernizare a sectoarelor de Poliţie, 

contractate din anul 2017. 

Au fost contractate de Inspectoratele de Poliţie serviciile de proiectare a 

reparaţiei capitale şi modernizării prin procedurile de Licitaţie publică sau 

Concursul de oferte la contractele de valoare mică pentru 39 sedii din 29 

raioane ale ţării. Documentaţia de proiect elaborată, verificată şi expertizată 

din procedurile contractate în anul 2018, a fost recepţionată pentru 39 de sedii 

din 29 raioane ale ţării. 

Totodată, au continuat lucrările de reparație capitală demarate în anul 2017 

la SP nr.1 al IP Sîngerei, cu suportul UNDP, obiectiv devenit mai accesibil și 

prietenos pentru populație, care a fost redeschis în cadrul unui eveniment festiv 

la 16.10.2018. 

Subsidiar, pe parcursul anului 2018, din sursele bugetare, a fost continuată 

reparația capitală a noului sediu al Inspectoratului de poliție Criuleni, proiect 

finanțat exclusiv din surse bugetare, care a fost inaugurat la 26 ianuarie 2019. 

Totodată, au fost demarate acțiuni de modernizare capitală la IP Telenești și 

de reparație a acoperișului la sediul IP Anenii Noi. 

 Toate sectoarele de Poliţie au fost completate cu cel puţin o unitate de 

transport (ordinul IGP nr. 512 din 18.12.2018) şi cu cel puţin un set al tehnicii 

de birou (calculator imprimantă) transmise Inspectoratelor de Poliţie în anul 

2017 în baza ordinului IGP nr. 385 din 28.09.2018 „Cu privire la transmiterea 

cu titlu gratuit a unor bunuri”. 

În anul 2018 sectoarele de Poliţie au primit în dotare 941 de seturi de 

mijloace speciale (centură, cătuşe, huse, lanternă) prin ordinul IGP nr. 46 din 

24.01.2018 „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri”, astfel 

fiind dotaţi cu mijloace speciale toate 1366 de posturi de lucru ai angajaţilor 

sectoarelor de Poliţie. 

Subsidiar, au fost aprobate: 

- Concepţia privind cerinţele tehnice de funcţionare a Sectorului de 

Poliţie (ordinul IGP nr.286 din 22 iunie 2018); 

-Instrucţiunile privind organizarea provizorie a activităţii Sectoarelor de 

poliţie” (ordinul IGP nr. 260 din 04.06.2018).  

4.1.7. Organizarea 

activității de prevenire în 

conformitate cu riscurile 

și tendințele criminalității   

2017–2020 Măsuri de 

prevenire 

desfășurate 

Rapoarte de 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

În perioada a 12 luni 2018 au fost demarate și continuate 24 campanii și 

activități de informare și sensibilizare: 

 Campania „Nu-ți posta viața, trăiește-o”; 

 Campania „Adolescenţă în siguranţă”; 
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analiză a riscului 

elaborate 

General al 

Poliției) 

 Campania „Siguranţa în trafic, de la mic la mare”; 

 Campania „Știi să eviți pericolele străzii?”; 

 Campania „Hai la drum, dar nu oricum”; 

 Campania „Siguranța ta contează!”; 

 Campania „Din culisele Poliției”, destinată apropierii tinerei generații 

de Poliție, sporirea sentimentului de patriotism în mediul comunității tinere, 

prin potențialul de implicare în activitatea Poliției, cât și, consolidarea 

eforturilor în vederea identificării tinerilor voluntari și potențialilor candidați 

pentru angajare în rândurile Poliției; 

 Campania de informare „Fii altfel – prudent și responsabil!”; 

 Campania de informare pentru copii „Violență din click în click”; 

 Campania de informare cu genericul „Nedetectabil=Netransmisibil”; 

 Campania de informare în spațiul public „Invizibili printre noi”, cu 

privire la riscurile și consecințele fenomenului traficului de ființe umane; 

 Campania de informare și sensibilizare „Protejează familia de 

violență” desfășurată în contextul Zilei Familiei în Republica Moldova; 

 Campania de sensibilizare „Spune nu drogurilor!"; 

 Campania „SayNo”, prevenire a abuzului sexual a copiilor în spațiul on 

line; 

 Campania naţională „Acum este momentul, predă armamentul!”; 

 Campania de caritate ,,Caravana de Paști”; 

 Campania de caritate „Copil școlarizat-copil protejat"; 

 Campania „Împreună Pentru Prevenirea Delicvenței Juvenile”; 

 Continuitatea Programului „Supraveghere de Vecinătate”, de la lansare 

fiind constituite 3666 sectoare care includ în total 38494 membri și lideri; 

 Activitate în cadrul Campaniei de informare a societății cu genericul 

,,Adevărul rostit despre criminalitatea organizată”; 

 Acțiuni de prevenire terțiară dedicată agresorilor familiali „Școala 

tăticilor non-violenți”; 

 Acțiunea cu genericul „Împreună spunem nu traficului de ființe 

umane”; 

 Conceptul „Aleea siguranței”, a cărui scop este sporirea gradului de 

informare prin sensibilizarea cetățenilor într-o manieră accesibilă cu privire la 

măsurile de securitate necesare pentru prevenirea victimizării, siguranţa 

personală, a familiei şi protecția bunurilor materiale, oferirea accesibilității la 

informații și oportunității cetățenilor de a-și lua notițe de siguranță de la 

Poliție, chiar în lipsa interacțiunii directe cu polițiștii. Astfel, în în ţară au fost 

create 96 alei, fiind instalate 338 panouri informative cu recomandări utile; 
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 Proiectul „Bunicii grijulii”, care prezintă în sine o soluție alternativă 

pentru sporirea siguranței copiilor în stradă, diminuarea situațiilor de risc la 

care sunt expuși pentru crearea unui mediu sigur cetățenilor, lansat oficial la 04 

mai 2018; 

Majoritatea campaniilor și activităților de informare și sensibilizare ale 

populației, au fost organizate în parteneriat cu Asociația Obștească „Promo-

LEX”, Asociația Împotriva Violentei „Casa Marioarei”, Centrul de Reabilitare 

a Victimelor Torturii „Memoria” AO „Inițiativă Pozitivă”. 

Pentru asigurarea traficului rutier au fost desfăşurate acțiuni speciale 

precum: „Viteza”, „Nopți Albe”, „Combaterea cazurilor de transportare ilicită 

a călătorilor, ,,Pietonul”, ,,Semaforul”, ,,Umbriș”, „Autobus” „Pasaj feroviar”. 

De către CUMC al INP de comun cu angajații BP Sud a INP, RP Nord, 

CEMS, au fost desfășurate 32 operațiuni de sensibilizare a conducătorilor de 

vehicule asupra necesității respectării regulamentului circulației rutiere, în baza 

cărora au fost petrecute măsuri de verificare în trafic (filtre) a conducătorilor 

de vehicule prin intermediul Sistemului automatizat de supraveghere a 

circulaţiei rutiere „Controlul traficului” la existența contravențiilor din 

domeniul circulației rutiere depistate prin intermediul camerelor de 

monitorizare.  

Subsidiar, la 18 iunie 2018 a avut loc transmiterea oficială a Centrului 

mobil de prevenire și informare  pentru Direcţia de Poliţie a UTA Găgăuzia. 

Centrul a fost  donat de Ministerul Federal de Interne al Germaniei în cadrul 

proiectului ”Poliția și comunitatea”. 

http://politia.md/ro/content/un-centru-mobil-de-prevenire-si-informare-

donat-directiei-de-politie-uta-gagauzia (valoarea proiectului 57.000 euro). 

La 07.09.2018,  în or. Rezina, a fost inaugurat cel de-al doilea “Orășel al 

Siguranței Rutiere pentru copii”, proiect finanţat de Guvernul Germaniei 

http://politia.md/ro/content/la-rezina-fost-inaugurat-cel-de-al-doilea-orasel-al-

sigurantei-rutiere-pentru-copii. 

În proces de implementare se află pilotarea proiectului privind patrularea pe 

biciclete în cadrul IP Cahul și IP Bălți cu suportul Ambasadei Statelor Unite 

ale Americii, valoarea proiectului 36.500 euro pentru fiecare inspectorat în 

parte. 

13

. 

4.2. Dezvoltarea 

Conceptului de 

activitate 

polițienească bazată 

pe informații 

4.2.3. Reorganizarea 

structurilor de analiză a 

informației 

2017 Centrul de 

Analiză a 

Informației 

reorganizat ca 

unitate centrală în 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Acțiunea în cauză urmează a fi realizată odată cu aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea IGP și a efectivului limită al acestuia. 

 

 

http://politia.md/ro/content/un-centru-mobil-de-prevenire-si-informare-donat-directiei-de-politie-uta-gagauzia
http://politia.md/ro/content/un-centru-mobil-de-prevenire-si-informare-donat-directiei-de-politie-uta-gagauzia
http://politia.md/ro/content/la-rezina-fost-inaugurat-cel-de-al-doilea-orasel-al-sigurantei-rutiere-pentru-copii
http://politia.md/ro/content/la-rezina-fost-inaugurat-cel-de-al-doilea-orasel-al-sigurantei-rutiere-pentru-copii
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(Inteligence-led 

policing) și 

extinderea acestuia 

pe întreg teritoriul 

republicii 

subordinea 

Inspectoratului 

General al Poliției 

Structuri 

regionale create și 

operaționalizate 

Poliției) 

4.2.4. Consolidarea 

capacităților de analiză a 

riscurilor 

2017–2018 Structură 

specializată creată 

și operaționalizată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Acțiunea în cauză urmează a fi realizată odată cu aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea IGP și a efectivului limită al acestuia. 

 

4.2.5. Îmbunătățirea 

capacităților de analiză 

operațională și tactică 

2019–2020 Instruiri 

organizate și 

desfășurate 

Echipament 

specializat 

achiziționat și 

aplicații 

informaționale 

dedicate 

implementate 

Proceduri 

operaționale 

standard instituite 

privind colectarea 

informațiilor  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

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. 

  4.2.8. Achiziţionarea de 

echipament şi tehnică 

specială 

2017–2019 

 

Echipament şi 

tehnică specială 

achiziţionată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei) 

  4.2.9. Realizarea reţelei 

de comunicaţii voce-date 

a Poliţiei 

2019–2020 

 

Reţea creată şi 

operaţionalizat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

În scopul realizării unui sistem de comunicații fiabil și eficient pentru 

scopuri operaționale în cadrul Poliției, care are ca obiectiv principal crearea 

platformei comune de radiocomunicații securizate în standard TETRA, pe 

parcursul anului 2017 și 2018, au fost întreprinse un șir de acțiuni: 

1. A fost atribuit un contract de aprovizionare pentru achiziționarea, 
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Poliţiei) instalarea și întreținerea unei rețele de comunicații securizate de voce și de 

date, contractul trilateral MAI (Beneficiar), IGP (Plătitor) și compania 

Motorola Solutions (Furnizor), contract nr. 273AP din 06.12.2017. În baza 

acestui contract, este prevăzută realizarea rețelei TETRA la cheie dar și 

actualizarea rețelei existente și interconectarea cu infrastructura TETRA 

rezultată. Valoarea contractului este de 6 929 226,91 Euro fără TVA. 

Implementarea integrală a proiectului se desfășoară înaintea calendarului 

inițial al proiectului, cu livrarea și operaționalizarea cu succes a Nodului 

central al sistemului SwMI în configurație geo-redundantă completă în 2 zone 

cu operaționalizarea  zonei 2 din 2019 în anul 2018. 

În anul 2018 au fost realizate un șir de acțiuni și achiziții pentru 

implementarea proiectului atât în cadrul contractului principal cu compania 

Motorola Solutions cât și în cadrul altor contracte. Dintre acestea putem puncta 

câteva mai importante: 

- Auditul site-urilor pentru toate cele 82 de locații candidate pentru 

instalarea echipamentelor TETRA și microundă; 

- Auditul site-urilor care au creat intrările necesare pentru Formularele de 

nominalizare la nivel de site; 

- Evaluarea sistemelor existente al IGPF și verificarea stării tehnice a 

acestuia cu documentul de raportare prezentat; 

- Realizarea designului detaliat al sistemului și revizuirea detaliată a 

Studiului de fezabilitate; 

- Livrate toate echipamentele preconizate pentru anul 2018  plus 

echipamentul preconizat pentru anul 2019 conform acordului adițional la 

contractul nr. 273AP din 06.12.2017. 

- Elaborat design detaliat al amplasamentului în locațiile candidate 

nominalizate pentru instalarea stațiilor de bază și legăturilor de radioreleu; 

- Realizarea expertizelor tehnice a 24 locații candidate pentru anul 2018;  

- Semnate contracte de colocare cu operatori naționali de telecomunicații 

pentru instalarea echipamentelor TETRA ; 

- Desemnarea Serviciului tehnologii informaționale al MAI instituție 

responsabilă pentru implementarea Sistemului de radiocomunicații în standard 

TETRA; 

- Desfășurate cursuri de instruire pentru personalul de administrare a 

rețelei; 

- Obținerea autorizațiilor necesare pentru instalațiile de stații de bază și 

legăturilor de radioreleu; 

- Finalizarea Planului de Frecvență pentru toate cele 82 de locații candidat; 
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- Pregătirea procedurii de testare detaliată a testelor de acceptanță în 

fabrică(FAT) a echipamentelor de infrastructură; 

- Testarea echipamentelor de infrastructură la fabrică în Berlin SIC - 

septembrie 2018; 

- Punerea în funcțiune a noului sistem. Instalarea și punerea în funcțiune a 

echipamentelor SwMI în configurație completă cu 2 zone geo-redundante în 

locația MSO-A și MSO-B; 

- Migrarea bazelor de date, a utilizatorilor și a celor 36 de stații de bază în 

noul sistem. 

  4.2.10. Dezvoltarea 

Sistemului informatic 

integrat al Poliţiei 

2017–2020 Sistem dezvoltat Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliţiei) 

Prin ordinul MAI nr. 248 din 24.07.2018 ”Cu privire la transmiterea 

bunurilor materiale”, de către Serviciul tehnologii informaționale al MAI a fost 

transmis la balanța Inspectoratului General al poliției 44 proiecte tehnice de 

reconstrucție a rețelei locale de calculatoare  (LAN) în unitățile teritoriale ale 

Poliției, cu o valoare de 2698378,55 lei. 

Având în vedere lucrările de construcție desfășurate la Inspectoratele de 

poliție Criuleni și Telenești, în anul 2018, s-a reușit implemetarea a 2 din cele 

44 proiecte de execuție a rețelei LAN recepționate. 

Pentru asigurarea unei infrastructuri adecvate în toate unitățile Poliției, au 

fost solicitate resurse financiare și în anul 2019. 

14

. 

4.3. Consolidarea 

capacităților de 

patrulare, 

reacționare și 

intervenție ale 

Poliției la apelurile 

cetățenilor 

4.3.1. Reorganizarea 

Inspectoratului Naţional 

de Patrulare prin 

desconcentrarea 

structurilor de patrulare 

Semestrul II, 

2016–

semestrul I, 

2017 

Inspectoratul 

Naţional de 

Patrulare al 

Inspectoratului 

General al Poliției 

, reorganizat  

Competențe 

transmise 

subdiviziunilor 

teritoriale de 

poliție 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

 

 

A fost elaborată Viziunea privind desconcentrarea activităților de ordine și 

securitate publică la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și 

constituirea, în cadrul Inspectoratului General al Poliției, a Inspectoratului 

Național de Securitate Publică. 

 

4.3.2. Dezvoltarea 

sistemului de 

management integrat al 

apelurilor de urgență din 

competența Poliției 

 

2017–2018 Concept de 

intervenție 

elaborat și 

aprobat 

Sisteme 

informaționale 

dedicate 

operaționale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

A fost realizată migrarea datelor interesate din SMISU (MAI) în Sistemul 

informațional automatizat 112 (SNU 112), fiind asigurată instalarea stațiilor de 

lucru pentru Dispeceratele regionale, inclusiv pentru utilizarea SMISU, cît și 

SIA 112.  

Au fost constituite Dispeceratele ”Centru” și ”Chișinău” pentru gestionarea 

forțelor polițienești de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor din 

regiunea centrală a țării (ca soluție temporară constituit în cadrul DP mun. 

Chișinău).  
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15 min timpul 

mediu de 

intervenție a 

Poliție 

Pentru operaționalizarea acestora, prin ordinul IGP nr. 278 din 18.06.2018 a 

fost aprobat Regulamentul cadru privind organizarea și funcționarea 

dispeceratului din cadrul subdiviziunii teritoriale a Poliției și fișele postului-tip 

ale angajaților acestuia. 

La 29 martie 2018 a fost lansat Serviciul Național Unic 112, iar prin H.G. 

647 din 10.07.2018 a fost aprobat Regulamentul de interacțiune între SNUAU 

112 și serviciile specializate de urgență. 

Începînd cu 1 iulie dispecerii regionali operează doar în SIA 112, apelurile 

de urgență 901,902 și 903 fiind rutate către numărul unic 112. 

În scopul optimizării localizării, a fost inițiată procedura pentru obținerea 

serviciilor GPS de la un singur prestator de serviciu, fiind achiziționalte 700 

unități de GPS trackere (400 – în 2017, 300-în 2018), dintre care 400 au fost 

deja instalate la a/m antrenate în reacționare la apelurile de urgență. 

Pe baza acestor tehnologii, în cadrul intervențiilor de urgență, de către 

dispeceri va fi posibilă identificarea unităților de transport poziționate cel mai 

aproape de locul incidentului, iar pe cale de consecință diminuarea timpului de 

reacție.   

Suplimentar, la nivelul IGP a fost creat Grupul de lucru responsabil de 

evaluarea rolului grupei operative de urmărire penală din cadrul 

subdiviziunilor teritoriale și înaintarea propunerilor noi de operare. 

Prin Ordinul IGP nr.232 din 07.05.2018 au fost stabilite principiile unice de 

reacție primară la apelurile de urgență. 

Această instrucțiune vine să descrie modul de preluare și înregistrare a 

apelurilor de urgență în dispeceratele/serviciile de gardă ale Poliție, precum și 

alocarea resurselor pentru soluționarea acestora conform competențelor 

materiale și teritoriale. Scopul acestei instrucțiuni este de a introduce reguli 

unice de reacție primară la apelurile de urgență. 

Cu referire la timpul mediu de intervenție în 2018 (iunie-decembrie), 

conform datelor SIA ”112” media de reacționare la apelurile cetățenilor, 

constituie 25 minute.  

Timpul mediu de aflare la fața locului este de aproximativ 39 minute. 

Pentru asigurarea unei coordonări eficiente a forțelor polițienești implicate 

în diferite misiuni polițienești, a fost elaborată documentația de proiect și deviz 

pentru reconstrucția sediului destinată Centrului de Coordonare Misiuni al 

IGP. Reconstrucția acestuia urmează să fie anunță în anul 2019. 

Totodată, întru asigurarea implementării unor aplicații dedicate activităților 

de patrulare și reacționare operativă se realizează elaborarea modulului 

”Legitimări”, pentru asigurarea evidenței persoanelor și transportului auto 
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stopat de polițiști pentru identificare, care se propune a fi testată în cadrul unui 

raion din adiacentul mun. Chișinău, pentru elaborarea regulamentului și 

instrucțiunilor de rigoare. Ca rezultat orice polițist va fi obligat să introducă în 

sistemul informațional date despre persoane aduse la Poliție sau legitimate în 

procesul efectuării serviciului, precum și unități de transport stopate (se va 

exclude abuzul, mecanismul implementat urmînd să aibă beneficii și cu referire 

la componenta anticorupțională, evaluarea performanței individuale și 

consolidarea domeniului de analiză a informației). A fost definitivată 

arhitectura aplicației, la moment fiind realizate acțiuni preparatorii pentru 

pilotare în cadrul INP. 

4.3.3. Îmbunătăţirea 

capacităţilor de 

comunicare a personalului 

implicat în managementul 

integrat al apelurilor de 

urgență  

2017–2020 Instruiri 

organizate și 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pentru identificarea oportunităților de instruire a formatorilor pe domenii de 

interes sunt întreprinse măsuri în contextul acordurilor bilaterale semnate cu 

structuri omoloage din alte țări, fiind înaintat demersul instituției omoloage din 

România pentru identificarea instituțiilor și disponibilității acestora de a acorda 

instruiri în domeniul dat. 

Au fost realizate instruiri pentru 44 polițiști privind gestionarea Sistemului 

Informatic Apeluri 112. 

Sunt examinate oportunități pentru preluarea bunelor practici privind 

dispecerizarea și reacționarea operativă la apeluri de urgență. 

OBIECTIVUL 5: 

Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției 

15. 5.1. Promovarea 

și implementarea 

principiului 

toleranță zero 

față de corupție 

în activitatea 

Poliției 

5.1.1. Identificarea 

domeniilor şi locurilor de 

muncă vulnerabile în 

cadrul Poliţiei din 

perspectiva comiterii 

infracţiunilor de corupţie 

și elaborarea de proceduri 

operaționale în vederea 

reglementării acestor 

activități 

2017 Raport de 

evaluare elaborat 

Proceduri 

operaționale 

elaborate și 

aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Ordinul IGP nr. 366, la 11 septembrie 2017 s-a aprobat Planul de 

integritate al Inspectoratului național de patrulare al Inspectoratului General al 

Poliției pentru semestrul II al anului 2017-semestrul I al anului 2018. 

http://politia.md/sites/default/files/plan_de_integritate_varianta_iii_3_cu 

_acronime.pdf.  

Nota informativă privind realizarea Planului de integritate al Inspectoratului 

național de patrulare al Inspectoratului General al Poliției pentru semestrul II al 

anului 2017-semestrul I al anului 2018, în conformitate cu Metodologia de 

evaluare a Riscurilor de corupție în autoritățile și instituțiile publice, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008, a fost expediată în adresa 

Centrului Național Anticorupție cu nr. 34/14-1306 din 05.07.2018. 

Rapoartele de monitorizare privind implementarea Planului vizat sunt 

plasate pe pagina CNA 

 https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=1942&t=/Evaluarea-

integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/RAPORT-DE-

MONITORIZAREA-PRIVIND-IMPLEMENTAREA-PLANULUI-DE-

INTEGRITATE-AL-INSPECTORATULUI-NATIONAL-DE-PATRULARE-

http://politia.md/sites/default/files/plan_de_integritate_varianta_iii_3_cu%20_acronime.pdf
http://politia.md/sites/default/files/plan_de_integritate_varianta_iii_3_cu%20_acronime.pdf
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=1942&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/RAPORT-DE-MONITORIZAREA-PRIVIND-IMPLEMENTAREA-PLANULUI-DE-INTEGRITATE-AL-INSPECTORATULUI-NATIONAL-DE-PATRULARE-AL-IGP-PENTRU-SEMESTRU-II-2017-SEMESTRU-I-2018/
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=1942&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/RAPORT-DE-MONITORIZAREA-PRIVIND-IMPLEMENTAREA-PLANULUI-DE-INTEGRITATE-AL-INSPECTORATULUI-NATIONAL-DE-PATRULARE-AL-IGP-PENTRU-SEMESTRU-II-2017-SEMESTRU-I-2018/
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=1942&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/RAPORT-DE-MONITORIZAREA-PRIVIND-IMPLEMENTAREA-PLANULUI-DE-INTEGRITATE-AL-INSPECTORATULUI-NATIONAL-DE-PATRULARE-AL-IGP-PENTRU-SEMESTRU-II-2017-SEMESTRU-I-2018/
https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=1942&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/RAPORT-DE-MONITORIZAREA-PRIVIND-IMPLEMENTAREA-PLANULUI-DE-INTEGRITATE-AL-INSPECTORATULUI-NATIONAL-DE-PATRULARE-AL-IGP-PENTRU-SEMESTRU-II-2017-SEMESTRU-I-2018/
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AL-IGP-PENTRU-SEMESTRU-II-2017-SEMESTRU-I-2018/  

www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=2160&t=/Evaluarea-

integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/Raport-de-monitorizarea-

privind-implementarea-planului-de-integritate-al-Inspectoratului-National-de-

Patrulare-al-IGP-pentru-semestru-II-2017-semestru-I-2018.  

Subsidiar, urmare Raportului privind rezultatele evaluării riscurilor de 

corupție desfășurată în cadrul Direcţiei generale urmărire penală și organele de 

urmărire penală teritoriale  (nr. 34/11-2227 din 05.07.2018), prin Ordinul IGP 

nr.371 din 17 august 2018, a fost aprobat Planul de integritate al Direcţiei 

generale urmărire penală a Inspectoratului General al Poliției pentru semestrul 

II al anului 2018-semestrul I al anului 2019. 

A fost demarat procesul de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul 

următoarelor subdiviziuni ale IGP/Poliției:  

- Direcția resurse umane (Dispoziția IGP nr. 34/14-11d din 27.09.2018); 

- Serviciul achiziții și logistică (Dispoziția IGP nr. 34/14-12d din 

27.09.2018); 

- Inspectoratul național de investigații (Dispoziția IGP nr. 34/14-10d din 

27.09.2018). 

În baza Dispoziției IGP nr.34/14-8d din 07.09.2018 ,,Cu privire la 

efectuarea sondajului de opinie privind evaluarea percepției corupției pe 

domeniile de activitate ale poliției”, angajații Secției Anticorupție, au supus 

chestionării 718 angajați ai Poliției, din cadrul a 12 subdiviziuni ale IGP. 

Odată cu definitivarea Raportului privind interpretarea rezultatelor operării 

chestionarului anonim de evaluare a percepției corupției în domeniile de 

activitate ale Poliției, acesta va fi publicat pe pagina web oficială a instituţiei. 

În anul 2018 au fost aprobate 2 proceduri standard de operare privind: 

- denunțarea influenței necorespunzătoare, aprobată prin Ordinul IGP nr. 43 

din 24 ianuarie 2018; 

- declararea conflictului de interese real, prin Ordinul IGP nr.75 din 

01.02.2018. 

În proces de elaborare se află PSO privind dezvăluirea practicilor ilegale 

interne (avertizori de integritate). 

5.1.2. Intensificarea 

campaniilor de prevenire 

a comportamentului 

corupţional al polițiștilor, 

îndeosebi în domeniile 

vulnerabile 

2017–2020 Campanii de 

prevenire 

realizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Conform Dispoziției MAI nr. 4/29 din 15.11.2018, în perioada 03-

09.12.2018 a fost desfăşurată Campania de sensibilizare a opiniei publice față 

de fenomenul corupției în MAI. 

Pentru eficientizarea activităților de prevenire a corupției, creşterii gradului 

de conştientizare a angajaţilor Poliţiei şi a cetăţenilor referitor la riscurile 

implicării în fapte de corupţie, a fost realizat un spot video anticorupție cu 

https://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=1942&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/RAPORT-DE-MONITORIZAREA-PRIVIND-IMPLEMENTAREA-PLANULUI-DE-INTEGRITATE-AL-INSPECTORATULUI-NATIONAL-DE-PATRULARE-AL-IGP-PENTRU-SEMESTRU-II-2017-SEMESTRU-I-2018/
http://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=2160&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/Raport-de-monitorizarea-privind-implementarea-planului-de-integritate-al-Inspectoratului-National-de-Patrulare-al-IGP-pentru-semestru-II-2017-semestru-I-2018
http://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=2160&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/Raport-de-monitorizarea-privind-implementarea-planului-de-integritate-al-Inspectoratului-National-de-Patrulare-al-IGP-pentru-semestru-II-2017-semestru-I-2018
http://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=2160&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/Raport-de-monitorizarea-privind-implementarea-planului-de-integritate-al-Inspectoratului-National-de-Patrulare-al-IGP-pentru-semestru-II-2017-semestru-I-2018
http://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=165&id=2160&t=/Evaluarea-integritatii-institutionale/Rapoarte-de-monitorizare/Raport-de-monitorizarea-privind-implementarea-planului-de-integritate-al-Inspectoratului-National-de-Patrulare-al-IGP-pentru-semestru-II-2017-semestru-I-2018
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mesajul „Nu tolerăm corupţia! Fiţi integri!”, care a fost publicat la 17.07.2018 

pe pagina de Facebook a șefului IGP 

https://www.facebook.com/1733241403588613/videos/2208133699432712/ şi 

a Poliţiei. 

Totodată, la 10 ianuarie 2019 a fost lansată Campania de informare și 

sensibilizare “NU acceptăm corupția în Poliție!”. 

5.1.3. Dezvoltarea 

sistemului electronic de 

constatare și evidență a 

contravențiilor rutiere în 

vederea diminuării 

intervenției factorului 

uman în această activitate 

2018–2020 Cadru normativ 

ajustat 

Sistem electronic 

dezvoltat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin HG 497 din 25.05.2018 au fost aprobate modificări și completări la 

anexa nr. 1 la HG 965 din 17.11.2014 ”pentru aprobarea regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a 

circulației rutiere ”Controlul traficului” și modificarea Concepției Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului”. 

Subdiviziunea specializată a IGP a elaborat și a remis în adresa 

inspectoratelor de poliție teritoriale circulara nr. INP/137 din 11.01.2018, prin 

care s-a solicit efectuarea unei analize cu privire la sectoarele de drum cu risc 

sporit de producere a accidentelor din traficul rutier pentru ultimii trei ani 

(2015-2017), în vederea identificării locațiilor, unde există necesitatea instalării 

sistemelor de supraveghere a traficului rutier.  

Totodată, urmare propunerilor formulate de către unitatea specializată a 

Poliției, Serviciul tehnologii informaționale al MAI a asigurat extinderea 

Posturilor de supraveghere a circulației rutiere prin conectarea, la sfârșitul lunii 

noiembrie 2018, a Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere 

în 6 sectoare : 

1.intersecția str. L. Deleanu – bd. Alba Iulia, mun. Chișinău; 

2. str. Drumul Băcioiului 287, mun. Chișinău; 

3. șos. Muncești 273 și 692, mun. Chișinău; 

4. instersecția bd. Dacia – str. Băcioi Noi, mun. Chișinău; 

5. com. Stăuceni, traseul R6, mun. Chișinău; 

La momemtul actual locațiile noi sunt funcționale și activează în regim de 

testare, iar după eliberarea buletinelor metrologice, va fa posibilă transmiterea 

încălcărilor comise în adresa CUMC a INP. 

La fel, în contextul realizării activităţilor de bază ale Poliţiei, a fost orientată 

prioritar activitatea astfel ca sistemele de supraveghere video să fie conectate la 

dispeceratele din cadrul subdiviziunilor teritoriale de poliţie, pentru 

monitorizarea acţiunilor şi înregistrărilor de către angajaţii Poliţiei, precum şi 

neadmiterea prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal. La 

compartimentul vizat, de către conducerea Inspectoratelor de poliţie teritoriale, 

au fost înaintate demersuri în adresa administraţiei publice locale şi au fost 

petrecute discuţii cu primarii privind convocarea consiliilor locale în vederea 

https://www.facebook.com/1733241403588613/videos/2208133699432712/
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abordării problemei în cauză şi identificării posibilităţilor pentru dotarea 

localităţilor cu echipamente de supraveghere video, cu implicarea agenţilor 

economici şi adoptarea unei decizii favorabile.   

Activităţile de instalare a sistemelor de supraveghere video a fost realizată 

în zona drumurilor principale de acces (intrare /ieşire) din localităţile urbane şi 

rurale, precum şi în alte locaţii de interes public major. 

Astfel, în vederea eficientizării activităţilor de prevenire a contravenţiilor şi 

infracţiunilor contra comunităţii, precum şi asigurarea climatului de siguranţă 

în societate, pe parcursul anului 2018, au fost instalate 1239 echipamente de 

supraveghere video, în 199 localităţi. 

În același context este de menționat că pe parcursul anului 2018, au fost 

organizate 3 ședințe a grupului de lucru sub egida Serviciului dirijare 

operațională și inspectare al MAI, cu participarea reprezentanților autorităților 

administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 

(Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Biroul migrație și 

azil, Serviciul protecție internă și anticorupție, Academia „Ștefan cel Mare” și 

Serviciul tehnologii informaționale). Activitățile grupului de lucru s-au soldat 

cu elaborarea proiectului ordinului MAI ,,cu privire la aprobarea instrucțiunii 

privind modul de înregistrare şi evidenţă a contravenţiilor” care, către finele 

perioadei de raport, a parcurs etapa de avizare de către autoritățile 

administrative și instituțiile din subordinea MAI, Ministerul Justiției și 

Ministerului Finanțelor. 

  5.1.4. Reorganizarea 

sistemului de efectuare a 

achiziţiilor publice în 

cadrul Poliţiei şi 

pregătirea personalului în 

acest scop 

2017–2020 Cadru normativ 

ajustat Sistem de 

achiziţii 

regionalizat 

Proceduri 

operaţionale 

elaborate şi 

aprobate Personal 

instruit 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Prin HG nr. 705 din 11.07.2018 a fost aprobat Conceptul tehnic al 

Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” 

(MTender). Potrivit documentului, sistemul „MTender” reprezintă o totalitate 

sistematizată de date privind contractele de achiziție publică încheiate și 

procesele aferente încheierii contractelor de achiziție publică, precum 

planificarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică, selectarea și 

desemnarea câștigătorilor în cadrul procedurilor de achiziție publică. 

În acest sens, Guvernul a aprobat Regulamentul privind acreditarea 

platformelor electronice de achiziţii în cadrul Sistemului informaţional 

automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender) (HG nr. 985 

din 10.10.2018) precum și Regulamentul privind modul de ţinere a Registrului 

de stat al achiziţiilor publice format de Sistemul informaţional automatizat 

„Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender). 

Inspectoratul General al Poliției s-a aliniat politicilor naționale în doemniu 

și, din toamna anului 2018, realizezează procedurile de aciziții doar prin 
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intermediul sistemului „MTender”, care este integrat cu alte sisteme 

informaționale de stat. 
16. 5.2. 

Îmbunătăţirea 

cooperării între 

agențiile și 

structurile de 

combatere a 

corupţiei la nivel 

intra şi 

interinstituţional 

5.2.1. Consolidarea 

capacităților Serviciului 

protecţie internă şi 

anticorupţie al 

Ministerului Afacerilor 

Interne 

 prin crearea structurilor 

responsabile pentru 

subdiviziunile 

subordonate Ministerului, 

pe segmentul combaterii 

corupției 

Semestrul II, 

2016 

Structuri 

constituite 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Prin Ordinul MAI nr. 403 din 29.12.2017 ,,Cu privire la modificarea 

Ordinului MAI nr. 71 din 28.02.2013 s-a creat Secția anticorupție la nivelul 

Poliției, cu 4 posturi (șef, 3 funcții de execuție). 

Prin Ordinul MAI nr. 37 din 07 februarie 2018 ,,Cu privire la  modificarea 

și completarea Ordinului MAI nr. 129 din 17.04.2014” a fost modificat 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției inspectare efectiv, 

prin stabilirea competențelor structurii prenotate. 

La 30.05.2018 a fost aprobată fișa postului-tip pentru toate categoriile de 

personal din această entitate, cu indicarea și criteriilor de selecție a 

candidaților. 

La 29.06.2018 prin ordinul IGP a fost numit șeful Secției anticorupție, 

ulterior la 06.07.2018 a fost suplinită prima funcție de ofițer principal de 

investigații. 

5.2.3. Realizarea, în 

comun cu Serviciului 

protecţie internă şi 

anticorupţie al Ministerul 

Afacerilor Interne 

 și Centrului Național 

Anticorupție, a unor 

programe de instruire 

pentru efectivul 

polițienesc în domeniul 

prevenirii corupţiei 

2017–2020 Activități de 

instruire realizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

În perioada anului 2018 au fost organizate/s-a participat la 10 cursuri şi 1 

atelier de lucru: 

- Reglementarea internă și cooperarea interinstituțională aferent 

investigării actelor de corupție (12.02-16.02.2018, România, București), cu 

participarea a 1 angajat; 

- Corupția publică și afaceri interne (19.03-23.03.18 în  Ungaria, 

Budapesta ), cu participarea a 3 angajați IGP; 

- Etica și integritatea funcționarului public (18.04-20.04.18 la Academia 

de Administrare Publică), cu participarea a 30 persoane; 

- Condolidarea integrităţii Poliţiei (15-18.05.2018, la MAI) cu 

participarea a 2 angajați; 

- Etica și integritatea profesională (2 cursuri), Academia ”Ștefan cel 

Mare”, cu participarea a 30 angajați; 

- Evaluarea riscurilor de corupţie (28.09.2018, de către IGP în comun cu 

CNA), destinat membrilor grupului responsabil de segmentul vizat, cu 

participarea a 25 angajaţi ai Poliţiei; 

- Înțelegerea integrității. Responsabilitatea poliției. Egalitatea de gen, 

nedescriminarea în cadrul Poliției (13.11.2018 - 14.11.2018, la MAI cu 

suportul DCAF (Centrul pentru controlul democratic al forțelor Armate cu 

sediul la Geneva), cu participarea a 10 angajaţi; 

- Practicile Finlandei și Lituaniei privind Managementul modern al 

investigațiilor de corupție și spălarea banilor, colectarea de informații 

operaționale, identificarea bunurilor infracționale. Cooperarea internațională 
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în domeniul combaterii infracțiunilor, (06.11.2018 – 08.11.2018, 28.11.2018 – 

30.11.2018), organizat în cadrul Proiectului Twinning, cu participarea a 2 

angajați din cadrul Secției anticorupție; 

- Atelierul de lucru privind evaluarea riscurilor de corupție (25.09.2018 – 

26.09.2018, organizat la solicitarea SPIA a MAI de către Consiliul Europei), 

cu participarea a 1 angajat. 

Subsidiar, conform Dispoziţiei IGP nr.34/3-344 din 17.08.2018,  în 

perioada 11.09-11.10.2018, de către angajații DIE a IGP au fost instruiţi 2840 

angajați din cadrul inspectoratelor de poliţie în domeniul anticorupţie: 

Prevenirea și combaterea corupției, Etica și integritatea polițistului. 

Totodată, pe domeniul anticorupție au fost formați şi 2 formatori din 

cadrul Inspectoratului Național de Patrulare. 

Pe parcursul perioadei de raport de  către SPIA, au fost desfăşurate 29 de 

instruiri, cu participarea a 1125 de angajaţi ai IGP. 

5.2.4. Instituirea și 

dezvoltarea sistemului de 

verificare a plîngerilor 

îndreptate împotriva 

personalului Poliției 

privind actele de 

discriminare și rele 

tratamente în activitatea 

Poliției 

2017–2020 Sesiuni de 

instruire 

organizate 

Proceduri 

operaționale 

standard elaborate 

și aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

În perioada anului 2018 au fost organizate următoarele sesiuni de instruire: 

- 3 cursuri de instruire (17-18 iulie, 19-20 iulie, 29 – 30 noiembrie) 

”Consolidarea capacităților Poliției în vederea reducerii relelor tratamente, 

abuzului și discriminării a persoanelor aflate în custodia Poliției”, organizate 

de Inspectoratul General al Poliției în baza Acordului de parteneriat semnat în 

2016 cu Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. În cadrul acestora au 

fost instruite 75 persoane care activează în cadrul Izolatoarelor de detenție 

preventivă și serviciilor escortă din regiunea de nord, centru și sud; 

- 2 cursuri în domeniul eticii și integrității funcționarului public, în cadrul 

cărora au fost instruiți 50 angajați ai Poliției; 

- 4 cursuri cu tematica ”Activitatea de urmărire penală”, cu participarea a 

104 angajați; 

-  3 cursuri, cu participarea a 73 angajați, în domeniul protecției juridice a 

drepturilor omului/minorităților naționale şi combaterii fenomenului 

discriminării; 

- instruire de tip formare de formatori în domeniul combaterii infracțiunilor 

motivate de ură, în cadrul căreia au fost instruite 18 persoane implicate în 

asigurarea pregătirii inițiale și continue a ofițerilor de poliție din cadrul MAI, 

CIPAL, IGP și ai Academiei de Poliție, în perioada 8–11 octombrie 2018, cu 

suportul IDOM. 

La fel, în temeiul demersului IGP, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” 

au fost instruiți 17 angajați din cadrul IDP și 8 angajați ce activează în cadrul 

serviciului escortă. 

Subsidiar, în contextul implementării Planului de acțiuni privind reducerea 
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relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în 

custodia Poliției pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

748 din 20.09.2017, au fost elaborate 3 proceduri standard de operare cu 

privire la: 

- plasarea persoanei reținute în Izolatorul de detenție preventivă, aprobată 

prin ordinul IGP nr. 193 din 30.03.2018; 

- escortarea și transportarea persoanei private de libertate, aprobată prin 

ordinul IGP nr. 194 din 30.03.2018; 

- reținere, aprobată prin ordinul IGP nr. 195 din 30.03.2018. 

Totodată, în baza Acordului de parteneriat semnat între MAI, IGP și 

Fundația SOROS Moldova, în perioada 19.09.2018 – 02.11.2018, au fost 

realizate 4 instruiri de formare a funcționarilor Poliției (ofițeri de investigație, 

ofițeri de urmărire penală, angajați ai serviciului escortă și detenție preventivă) 

privind aplicarea procedurilor standard de operare elaborate în domeniul 

reținerii. Instruirea s-a desfășurat în baza modulului de instruire interactivă 

elaborat, la aceste exerciții participând 80 persoane. 

Conform Graficului aprobat la nivelul instituției, la 17 octombrie 2017 prin 

Ordinul IGP nr.417 a fost aprobată procedura standard de efectuare a 

percheziției. 

Subsidiar, prin Ordinul IGP nr.407 din 18.09.2018 a fost aprobată 

procedura standard de operare  ,,Inițierea și desfășurarea anchetelor de 

serviciu”. 

 

 


