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APROB 
Șef al IGP al MAI 
comisar-șef 

Sergiu PAIU 
 
„ 30 ” decembrie 2020 

 
R A P O R T 

 anual, de realizare în anul 2020 a obiectivelor 
 

Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară 
 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.100 din  30 ianuarie 2018              

Nr. 
d/o 

Acțiunea/Subacțiunea Termen de 
realizare 

Indicatori de 
performanță 

Realizări Motive de 
nerealizare 

1.  Pregătirea personalului implicat în implementarea activității polițienești comunitare 
Instruirea angajaților din sectoarele 
de poliție în implementarea 
activității polițienești comunitare 

2020 200 de angajați instruiți A fost solicitat Centrului integrat de 
pregătire pentru aplicarea legii prin 
scrisoarea nr.P-II/26 din 13.02.2020 
prevederea instruirii a 200 polițiști în baza 
curriculumului aprobat pe domeniul 
activității polițienești comunitare. 

În baza dispoziției șefului IGP 
nr.90/2020, în cadrul Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI, în perioada 02-
04.03.2020, au fost instruiți 33 polițiști la 
tematica „Activitatea polițienească 
comunitară”. 

În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” 
a MAI, în perioada 26-30.10.2020, on-line, 
au fost instruiți 15 polițiști la tematica 
„Activitatea polițienească comunitară”. 

În cadrul realizării Proiectului 
autorității polițienești suedeze, în baza 
dispoziției șefului IGP nr.104/2020, în 

 

int. nr.P-II/75 
din 30 decembrie 2020  



2 

 

perioada 09-13.03.2020, au fost instruiți 10 
polițiști-formatori la subiectul „Activitatea 
polițienească comunitară”. 

De către CIPAL în cadrul 
curriculumului modulului „Menținerea 
ordinii publice” la subiectul „Concepția de 
activitate polițienească comunitară și 
implementarea acesteia în RM” cu durata 
de 12 ore academice, au fost instruiți: 

- 61 polițiști (ordinul Ministrului 
afacerilor interne nr.57/2020); 

- 113 polițiști (ordinul Ministrului 
afacerilor interne nr.245/2020); 

- 69 polițiști (ordinul Ministrului 
afacerilor interne nr.297/2020); 

- 130 polițiști (ordinul Ministrului 
afacerilor interne nr.393/2020). 

Au fost instruiți în domeniul activității 
polițienești comunitare: 

1) Academia MAI „Ștefan cel 
Mare” - 48 polițiști. 
2) În cadrul Proiectului Poliției 
suedeze:  
- 10 formatori naționali. 
3) Pe platforma Centrului integrat de 

pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL) în 
cadrul Programului de instruire la subiectul 
„Concepția de activitate polițienească 
comunitară și implementarea acesteia în 
RM” - 373 polițiști. 

2.  Organizarea activității de prevenire a criminalității în conformitate cu riscurile și tendințele acesteia 
Evaluarea anuală a criminalității și 
a tendințelor acesteia  la nivel local 

2018-2020 Rapoarte de evaluare 
elaborate și analizate în 
comunitățile locale 
 

De către subdiviziunile teritoriale au 
fost elaborate 303 rapoarte de analiză a 
riscurilor în coraport cu cauzele și 
condițiile care au generat situația 
criminogenă și 322 planuri de prevenire a 
criminalității. 
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3.  Organizarea activităților de 
prevenire a criminalității adaptate 
la specificul local 

Permanent Numărul activităților de 
prevenire organizate 

Au fost inițiate 57 campanii de 
informare de către Inspectoratele de 
poliție: DP mun. Chișinău (4), IP Bălți (3), 
IP Briceni (4), IP Cantemir (2), IP 
Dondușeni (4), IP Drochia (1), IP Edineț 
(2), IP Glodeni (2), IP Leova (2), Ocnița 
(1), IP Sîngerei (6), IP Soroca (4), IP 
Strășeni (3), IP Șoldănești (4), IP Ștefan-
Vodă (1), IP Comrat (1), Ceadîr-Lunga 
(10) și IP Vulcănești (2), după cum 
urmează: 
- prevenirii violenței în familie - 13; 
- delincvența juvenilă - 5; 
- consecințele consumului de 

alcool/droguri - 13; 
- revenirea infracțiunilor patrimoniale - 9; 
- prevenirea accidentelor rutiere - 9; 
- prevenirea înecurilor - 2; 
- altele – 6. 

 

4.  Îmbunătățirea condițiilor de acces al cetățenilor la sectoarele de poliție 
Realizarea documentației de 
proiect și deviz pentru reparația și 
amenajarea sediilor sectoarelor de 
poliție 
 

2018-2020 
 

Servicii de elaborare a 
documentației de proiect 
și deviz contractate 

De la începutul anului 2020 au fost 
identificate 5 sectoare de poliție (IP Bălți, 
Ceadîr-Lunga, Rezina și Taraclia) propuse 
de subdiviziunile teritoriale ale Poliției 
pentru modernizare. Subdiviziunile 
teritoriale subordonate IGP menționate, au 
înaintat rapoartele pentru alocarea 
resurselor financiare necesare contractării 
serviciilor de proiectare a lucrărilor de 
modernizare. 

Urmare lansării procedurii privind 
achiziționarea serviciilor de elaborare a 
documentației de proiect de către 
Inspectoratele de poliție, nu au fost 
prezentate careva oferte ale operatorilor 
economici. 

Evaluând riscurile, în temeiul raportului 
P-II/53 din 21.05.2020, a fost acceptată 
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propunerea privind inițierea procedurii de 
proiectare la nivel de IGP pentru 6 
obiective si anume: SP2 al IP Bălți, SP2 al 
IP Ceadîr-Lunga, SP1 și 2 al IP Rezina, 
SP1 al IP Dubăsari și SP2 al IP Taraclia.  

Totodată, au fost ajustate caietele de 
sarcină în conformitate cu cerințe și 
prevederi NCM A. 07.02-2012 procedura 
de elaborare, avizare, aprobare și 
conținutul-cadru al documentației de 
proiect pentru construcții. 

În cadrul licitației, operatorii economici 
nu au prezentat documentația cu cerințele 
procedurii de licitație. 

Necesitatea realizării indicatorului de 
progres a condiționat faptul modernizării 
în continuare a sediilor sectoarelor de 
poliție.  

În acest sens prin raportul nr. 34/57-
7058int. din 04.12.2020, a fost dispusă 
inițierea procedurilor de licitație pentru 
proiectarea 11 obiective, după cum 
urmează: SP3 al IP Cantemir; SP1 al IP 
Ștefan Vodă; SP8 al IP Rîșcani a DP mun. 
Chișinău; SP6 al IP Ciocana a DP mun. 
Chișinău; SP2 al IP Rezina; SP2 al IP 
Bălți; SP2 al IP Ceadîr-Lunga al DP 
Găgăuzia; SP2 al Taraclia; SP 2 al IP 
Basarabeasca; SP2 al IP Cimișlia; SP3 al 
IP Soroca. 

Documentație de proiect 
elaborată, verificată și 
expertizată 

Au fost contractate 3 servicii de 
proiectare la compartimentul „Rezistența 
construcției” pentru obiectivele SP5 al IP 
Bălți; SP4 al IP Centru al DP a mun. 
Chișinău și servicii de proiectare al 
compartimentul „Rețele” pentru SP2 al IP 
Dondușeni. Documentația de proiect a fost 
elaborată, verificată și expertizată. 
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5.  Repararea și amenajarea sediilor 
sectoarelor de poliție 

2018-2020 
 

Activități de reparații 
demarate 
 

În anul 2020, au fost inițiate 11 licitații 
publice privind reparația sediilor 
sectoarelor de poliție: 
1. ocds-b3wdp1-MD-1580973653250 
2. ocds-b3wdp1-MD-1581685230599 
3. ocds-b3wdp1-MD-1582024650874 
4. ocds-b3wdp1-MD-1582031412903 
5. ocds-b3wdp1-MD-1582112888111 
6. ocds-b3wdp1-MD-1581322687114 
7. ocds-b3wdp1-MD-1589975178596 
8. ocds-b3wdp1-MD-1590567220036 
9. ocds-b3wdp1-MD-1590584320258 
10. ocds-b3wdp1-MD-1593500148461 
11. ocds-b3wdp1-MD-1593669349863 

Urmare evaluării ofertelor, au fost 
încheiate contractele și demarat lucrările 
de reparații la 19 sectoare de poliție: 
1. Sectorul de poliție nr.1 al IP Anenii Noi 

– contract nr.25 din 16.06.2020; 
2. Sectorul de poliție nr.1 al IP Hîncești – 

contract nr.26 din 16.06.2020; 
3. Sectorul de poliție nr.1 al IP Ungheni – 

contract nr.27 din 16.06.2020; 
4. Sectorul de poliție nr.4 al IP Cahul – 

contract nr.28 din 16.06.2020; 
5. Sectorul de poliție nr.4 al IP Centru DP 

Chișinău – contract nr.29 din 
16.06.2020; 

6. Sectorul de poliție nr.4 al IP Ungheni – 
contract nr.30 din 16.06.2020; 

7. Sectorul de poliție nr.5 al IP Bălți – 
contract nr.31 din 16.06.2020; 

8. Sectorul de poliție nr.6 al IP Hîncești – 
contract nr.32 din 16.06.2020; 

9. Sectorul de poliție nr.3 al IP Strășeni – 
contract nr.44 din 03.07.2020; 

10. Sectorul de poliție nr.2 al IP Criuleni - 
contract nr.45 din 03.07.2020; 
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11. Sectorul de poliție nr.3 al IP Cahul – 
contract nr.46 din 03.07.2020; 
12. Sectorul de poliție nr.1 al IP Criuleni – 
contract nr.47 din 03.07.2020; 
13. Sectorul de poliție nr.3 al IP Cimișlia – 
contract nr.48 din 03.07.2020; 
14. Sectorul de poliție nr.1 al IP Ocnița – 
contract nr.49 din 06.07.2020; 
15. Sectorul de poliție nr.1 al IP Orhei – 
contract nr.59 din 07.08.2020; 
16. Sectorul de poliție nr.1 al IP Rîșcani 
(modular) – contract nr.60 din 07.08.2020; 
17. Sectorul de poliție nr.5 al IP Buiucani 
al DP mun. Chișinău (modular) – contract 
nr.58 din 07.08.2020; 
18. Sectorul de poliție nr.1 al IP Edineț 
(modular) – contract nr.91 din 26.08.2020; 
19. Sectorul de poliție nr.1 al IP Nisporeni 
– contract nr.99 din 30.09.2020. 

Infrastructura a 
minimum 90 de sedii ale 
sectoarelor de poliție 
îmbunătățită și asigurate 
cu echipament necesar 

Au fost redeschise după reparații 
capitale sediile sectoarelor de poliție 
(dispozițiile șefului IGP nr.120/2020, 
nr.226/2020,nr.276/2020, nr.323/2020; 
nr.361/2020 și nr.440/2020): 
1. SP2 Bender; 
2. SP2 Dubăsari; 
3. SP1 Ceadîr-Lunga; 
4. SP1 Vulcănești; 
5. SP2 Vulcănești; 
6. SP2 Șoldănești;  
7. SP2 Florești; 
8. SP4 Ștefan Vodă; 
9. SP3 Căușeni; 
10. SP2 Briceni; 
11. SP1 Cantemir; 
12. SP5 Sîngerei; 
13. SP3 Călărași; 
14. SP2 Drochia; 

La 34 sectoare de poliție 
nu a fost îmbunătățită 
infrastructura din motivul 
planificării insuficiente a 
resurselor financiare și 
pandemiei COVID-19 
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15. SP1 Glodeni; 
16. SP3 Florești; 
17. SP5 Soroca; 
18. SP2 Comrat; 
19. SP3 Ceadîr-Lunga. 

6.  Monitorizarea procesului de 
realizare a lucrărilor de reparație și 
modernizare a sediilor sectoarelor 
de poliție 

2018-2020 Rapoarte de evaluare 
anuală privind stadiul 
implementării și 
propuneri privind 
perioada următoare 

Conducerii Inspectoratului General al 
Poliției a fost raportat privind situația de 
realizare a obiectivului de îmbunătățire a 
infrastructurii sectoarelor de poliție în 
perioada anilor 2017-2020, realizările, 
restanțele, motivele și propunerile de viitor 
(Raportul nr.P-II/74 din 29.12.2020)  

Astfel, în perioada anilor 2017-2020, 
au fost demarate lucrările de îmbunătățire 
a infrastructurii sectoarelor de poliție la 56 
de sedii, fiind finalizate lucrările și 
redeschise pentru funcționare 31 sectoare 
de poliție. Altele 25 sectoare de poliție se 
află la diferite etape de finalizare a 
lucrărilor de modernizare, urmând a fi 
redeschise în anul 2021. 

 

7.  Determinarea necesităților de 
creare a condițiilor optime de 
acordare a serviciilor polițienești 
cetățenilor conform celor mai bune 
practice internaționale în domeniu 

2018-2020 
 

Rapoarte de necesități 
elaborate 
 
 

Din lista sectoarelor de poliție 
proiectate până la anul 2020 pentru a fi 
îmbunătățită infrastructura, a fost propuse 
pentru a fi modernizate 22 sedii (Raport 
nr.P-II/156 din 20.12.2019): 
1.Sectorul de poliție nr.5 al IP Buiucani al 
DP mun. Chișinău (modular); 
2.Sectorul de poliție nr.4 al IP Centru DP 
Chișinău; 
3.Sectorul de poliție nr.1 al IP Anenii Noi; 
4.Sectorul de poliție nr.5 al IP Bălți; 
5.Sectorul de poliție nr.3 al IP Cahul; 
6.Sectorul de poliție nr.4 al IP Cahul; 
7.Sectorul de poliție nr.5 al IP Cahul; 
8.Sectorul de poliție nr.3 al IP Cimișlia; 
9.Sectorul de poliție nr.1 al IP Criuleni; 
10.Sectorul de poliție nr.2 al IP Criuleni; 
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11.Sectorul de poliție nr.1 al IP Hîncești; 
12.Sectorul de poliție nr.3 al IP Hîncești; 
13.Sectorul de poliție nr.6 al IP Hîncești; 
14.Sectorul de poliție nr.2 al IP Nisporeni; 
15.Sectorul de poliție nr.4 al IP Nisporeni; 
16.Sectorul de poliție nr.3 al IP Strășeni; 
17.Sectorul de poliție nr.1 al IP Ungheni; 
18.Sectorul de poliție nr.4 al IP Ungheni; 
19.Sectorul de poliție nr.1 al IP Edineț 
(modular); 
20.Sectorul de poliție nr.1 al IP Ocnița; 
21.Sectorul de poliție nr.1 al IP Orhei; 
22. Sectorul de poliție nr.1 al IP Rîșcani 
(modular). 

Până la anunțarea procedurii de 
licitație publică, de către grupul de lucru 4 
sectoare de poliție au fost excluse din listă, 
din considerentul costurilor majore în 
raport cu utilitatea acestora: 
1. Sectorul de poliție nr.5 al IP Cahul; 
2. Sectorul de poliție nr.3 al IP Hîncești; 
3. Sectorul de poliție nr.2 al IP Nisporeni; 
4. Sectorul de poliție nr.4 al IP Nisporeni. 

8.  Completarea acțiunilor de creare a 
condițiilor optime de acordare a 
serviciilor polițienești cetățenilor 
conform celor mai bune practice 
internaționale în domeniu demarate 
în anii precedenți 

2018-2020 Toate sectoarele de 
poliție asigurate cu 
mijloace de transport 
 
203 sectoare de poliție 
asigurate cu tehnică de 
calcul și mijloace 
periferice 
 
Cel puțin 75% din 
polițiștii de sector 
asigurați cu mijloace 
speciale 

A fost analizată necesitatea dotării 
sectoarelor de poliție pentru primul 
semestru al anului 2020, fiind înainta la 
Grupul de lucru pentru achiziții Raportul 
nr.P-II/40 din 09.03.2020 cu necesități de 
dotare a 4 sectoare de poliție cu 
calculatoare (12 unități) și Raportul nr.P-
II/41 din 09.03.2020 cu necesitățile de 
dotare a 6 sectoare de poliție cu tehnică de 
uz casnic și a 15 sectoare de poliție cu 529 
scaune. 

Prin ordinul șefului IGP nr. 26/2020 Cu 
privire la transmiterea cu titlu gratuit a 
unor bunuri, au fost transmise pentru 35 
sectoare de poliție câte 3 calculatoare (105 
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unități).  
Prin ordinul șefului IGP nr.348/2020 cu 

privire la transmiterea cu titlu gratuit a 
unor bunuri pentru 4 sectoare de poliție au 
fost transmise câte 3 calculatoare (12 
unități). 

Totodată, pe parcursul anului curent 
prin ordinul șefului IGP nr.200/2020 cu 
privire la transmiterea cu titlu gratuit a 
unor bunuri pentru 15 sectoare de poliție 
au fost alocate 529 saune, iar pentru alte 6 
sedii câte un coolere pentru apă. 

Luând în considerare etapa de finalizare 
a lucrărilor de reparație a sediilor, precum 
și necesitatea operaționalizării complete a 
sectoarelor de poliție în conformitate cu 
prevederile Concepției privind cerințele 
tehnice de funcționare a sectorului de 
poliție, aprobată prin ordinul șefului IGP 
nr.286/2018, Inspectoratelor de poliție 
teritoriale au fost alocate mijloace 
financiare pentru procurarea mobilierului 
necesar în scopul îmbunătățirii 
infrastructurii sediilor sectoarelor de 
poliție și anume: 
1. IP Ștefan Vodă (SP4); 
2. IP Briceni (SP2); 
3. IP Cantemir (SP1); 
4. IP Drochia (SP2,5); 
5. IP Șoldănești (SP2); 
6. IP Sîngerei (SP5); 
7. IP Soroca (SP5); 
8. IP Taraclia (SP2); 
9. IP Comrat (SP2);  
10. IP Ceadîr-Lunga (SP3); 
11. IP Vulcănești (2); 
12. IP Florești (SP2); 
13. IP Florești (SP3); 
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14. IP Glodeni (SP1); 
15. IP Anenii Noi (SP1); 
16. IP Ungheni (SP4);  
17. IP Centru (SP4);  
18. IP Cahul (SP3); 
19. IP Cimișlia (SP3); 
20. IP Criuleni (SP2); 
21. IP Hîncești (SP6); 
22. IP Strășeni (SP3); 
23. IP Ocnița (SP1); 
24. IP Nisporeni (SP1). 

9.  Promovarea pentru publicul larg a activității polițienești comunitare de către inspectoratele de poliție teritoriale 
Realizarea parteneriatelor cu 
comunitatea (organizațiile 
neguvernamentale, autoritățile 
administrației publice locale etc.) 
pentru crearea unui mediu sigur 

2018-2020 Numărul de acorduri de 
cooperare încheiate 

Pe parcursul anului 2020 de către 
subdiviziunile teritoriale ale Poliției, 
pentru crearea mediului sigur în 
comunitate și soluționarea problemelor de 
siguranță comunitară fost încheiate 74 
acorduri de cooperare cu autoritățile 
publice locale și alți membri ai 
comunității, în procesul de activitate a 
Consiliilor de siguranță comunitară. 

În vederea colaborării cu societatea 
civilă pe compartimentele de ordine și 
siguranță publică subdiviziunile teritoriale 
de poliție au încheiat 165 acorduri de 
colaborare. 

 
La nivel central, de către 

Inspectoratul General al Poliției au fost 
încheiate 19 Acorduri de Colaborare: 
1. Plan comun de acțiuni în domeniul 
minimalizării riscurilor de incendii și 
cazurilor de intoxicare cu produsele ale 
arderii și prevenirea situațiilor de risc în 
fondul locativ, încheiat între IGP și IGSU 
nr. 1 din 02.01.2020; 
2. Acord de cooperare nr.2 din 
19.02.2020, între IGP și „Inspire Group” 
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SRL, vizând fortificarea capacităților în 
domeniul comunicării; 
3. Acord de parteneriat nr.3 din 
06.03.2020, între IGP și „Publio” SRL, 
„Proreclama” SRL vizând îmbunătățirea 
comunicării; 
4. Plan comun de interacțiune între 
subdiviziunile subordonate ale Ministrului 
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și 
Ministerului Justiției în caz de intervenție 
pentru asigurarea securității locurilor de 
detenție, nr.4 din 24.03.2020; 
5. Pan operațional nr.5/781 din 
13.04.2020, cu privire la organizarea și 
desfășurarea măsurilor comune între 
Inspectoratul General al Poliției și 
Întreprinderea de Stat „Servicii pază” 
vizând crearea mediului sigur; 
6. Pan operațional nr.6 din 17.04.2020, cu 
privire la organizarea activităților de 
menținere a ordinii publice la 18.04.2020 
pe parcursul măsurilor de repartizare a 
Focului Haric, vizând asigurarea ordinii 
publice la sărbătorile religioase; 
7. Acord nr.7 din 11.06.2020, între IGP și 
Axon Public Safety vizând 
funcționalitatea sistemelor de camere de 
corp; 
8. Acord de colaborare nr.07/082020/8 
din 07.08.2020 dintre Asociația Obștească 
„Didactică Aplicată” și IGP vizând 
dezvoltarea abilităților de comunicare; 
9. Plan comun de activitate al Agenției 
Naționale Transport Auto, Inspectoratului 
General al Poliției și Serviciul Fiscal de 
Stat, privind măsurile de prevenire și 
combatere a transportului rutier ilicit de 
persoane, mărfuri și colete, lichidarea 
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gărilor clandestine, ameliorarea situației în 
domeniul transportului rutier pentru 
perioada 2020-2021, nr.11/1-1-6524 din 
06.08.2020 și nr. 9 din 07.08.2020; 
10. Contract nr.10 din 17.08.2020, între 
IGP și SRL „Magda Tur” vizând 
contracararea parcării ilegale a 
automobilelor; 
11. Acord de colaborare nr.23/11 din 
21.08.2020 dintre Administrația națională 
a Penitenciarelor a Ministerului Justiției și 
IGP vizând prevenirea săvârșirii de noi 
infracțiuni; 
12. Acord de cooperare nr.12 din 
15.09.2020, dintre Asociația Obștească 
„Automobil Club din Moldova” și IGP 
vizând prevenirea încălcărilor regulilor 
circulației rutiere pe drumurile publice; 
13. Acord de cooperare nr.13 din 
28.09.2020, dintre IGP și Centrul de 
reabilitare a victimelor torturii „Memoria” 
vizând prevenirea discriminării, hărțuirii, 
torturii și violenței în bază de gen; 
14. Acord de colaborare nr.14 din 
30.09.2020, dintre IGP și Inspectoratul 
Național de Probațiune vizând prevenirea 
recidive și reintegrarea socială a 
persoanelor; 
15. Acord de cooperare nr.15 din 
09.10.2020 între IGP și Societatea 
Comercială „Pietriș” SA vizând 
neutralizarea obiectelor explozive; 
16. Acord de colaborare nr.AC/16 din 
19.11.2020 dintre IGP și Asociația 
Obștească Centrul Internațional „La 
Strada” vizând prevenirea și combaterea 
violenței în bază de gen; 
17. Acord de cooperare nr. 17/05/2020 din 
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26.11.2020 dintre IGP și Autoritatea 
Națională de Integritate în vederea 
asigurării realizării procesului de efectuare 
a testelor obligatorii  la detectorul 
comportamentului simulat; 
18. Acord de colaborare nr.08/18 din 
26.11.2020 între IGP și Inspectoratul 
Național de Probațiune vizând 
monitorizarea electronică a persoanelor 
protejate;        
19. Acord de colaborare nr.19/TI31/20 din 
07.12.2020, între IGP și Transparency 
International – Moldova vizând 
promovarea integrității. 

10.  Realizarea unui sondaj al opiniei 
publice la finalul perioadei de 
implementare a proiectului 

2020 Sondaj de opinie realizat Acțiunea a fost suspendată și propusă a fi 
realizată în cadrul proiectului suedez, 
pentru evitarea suprapunerii de acțiuni. 
Realizarea sondajului din cauza 
consecințelor stării de urgență în sănătate 
publică, proiectul suedez îl planifică în 
trimestrul I, 2021. 

 

 
 
 
Șef adjunct al DMP a IGP, 
Manager de proiect, 
comisar șef  

Vladimir CAZACOV 

COORDONAT 
Șef al DMP a IGP, 
Coordonator Portofoliu II, 
comisar șef   

Vadim ARDELEANU 
 


