
Anexă: 

la nr. 34/1 - 107 

din ”29” ianuarie 2018 

RAPORT 

de progres privind realizarea în anul 2017 a SDP pentru anii 2016-2020 

 
 

Nr. 

d/o Obiective și 

acțiuni 
Subacțiuni 

Termenele 

de 

realizare 

Indicatorii 

de progres 

Instituțiile 

responsabile 
Activitățile realizate și 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  

 

1.1.2. Elaborarea 

ghidului de evaluare a 

performanțelor 

colective, dezvoltarea 

sistemului de evaluare 

a performanțelor 

individuale și de 

promovare în carieră 

Semestrul 

II, 2016–

semestrul 

I, 2017 

Ghid de 

evaluare a 

performanțe

lor 

colective 

elaborat și 

aprobat 

Sistem de 

evaluare a 

performanțe

lor 

colective și 

de 

promovare 

în carieră 

instituit 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În scopul îmbunătăţirii sistemului de evaluare a performanţelor 

profesionale ale angajaţilor cu statut special din cadrul MAI, precum și 

implementării unei proceduri unitare de evaluare a performanțelor 

profesionale anuale, prin ordinul MAI nr. 85 din 24 martie 2017 și ordinul 

MAI nr.270 din 15 septembrie 2017, au fost aprobate modificări la  ordinul 

MAI nr. 138 din 18.04.2013 privind aprobarea  Regulamentului cu privire la 

evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților cu statut special din 

cadrul subdiviziunilor MAI. 

Procesul de elaborare a Ghidului de evaluare a performanțelor colective a 

fost stopat odată cu abrogarea actelor normative care reglementează domeniul 

vizat. Astfel, prin HG nr.145 din 15.03.2017, a fost abrogată HG nr. 94 din 

01.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea 

performanţei colective, care  a fost aprobată în vederea executării art.8 al 

Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor 

publici. 

Subsidiar, prin Legea nr.153 din 14.07.2017 a fost abrogat și art.8 al 

Legii nr.48 din 22.03.2012. 

1.1.4. Respectarea 

principiului egalităţii 

de gen în procesul de 

angajare și promovare 

în Poliție 

2016–2020 Numărul 

femeilor 

angajate în 

Poliție, 

inclusiv în 

posturile de 

conducere 

în dinamică 

pozitivă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Mecanismul de selectare și promovare, la funcții polițienești este stabilit 

în următoarele acte departamentale, conținând condiții unice pentru ambele 

sexe: 

- Regulamentul privind evoluția în carieră a funcționarilor publici cu 

statut special din cadrul MAI, aprobat prin HG nr.460 din 22.06.2017; 

- Ghidul carierei polițistului, aprobat prin ordinul MAI nr.201 din 

30.06.2017; 

- Regulamentul cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special 

din cadrul MAI, aprobat prin HG nr.460 din 22.06.2017; 

- Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public 

cu statut special debutant din cadrul MAI, aprobat prin HG nr.460 din 
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22.06.2017; 

-  Regulamentul cu privire la munca prin cumul și condiţiile de cumulare 

a funcţiilor publice cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin HG nr.460 

din 22.06.2017; 

- Nomenclatorul privind competențele de angajare și acordare a gradelor 

speciale, precum și modalitatea delegării acestora, aprobat prin HG nr.460 din 

22.06.2017. 

Suplimentar, în scopul implementării politicilor în domeniul gender, 

precum și respectarea legislației privind asigurarea egalității de șanse între 

femei și bărbați, prin Dispoziția IGP nr.270 din 21.06.2017, în cadrul Poliției 

este creat Grupul coordonator în domeniul gender. 

La 13 septembrie 2017 IGP a semnat Acordul de cooperare cu A.O. 

”Asociația femeilor din Poliție” în domeniul realizării și implementării 

activităților aferente Strategiei de dezvoltare a Poliției care privesc creșterea 

ponderii numerice și profesionale a femeilor în Poliție, precum și Planului de 

Acțiuni comun al Asociației femeilor din Poliție și IGP pentru anul 2018 

aferent. 

Cota – parte a femeilor angajate anual în Poliție constituie cca 2% (174 

femei), având o descreștere în ultimul an.  

Dinamica anilor 2012-2016, 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 ((9 luni) – 134 (1,6%), 12 luni – 236, 

2017-113. 

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

16,27%, la finele anului 2016 ponderea fiind 14,95% 

La funcții de conducere sunt promovate 76 femei ceea ce reprezintă 

5,7%. 

1.1.5. Creșterea 

progresivă a ponderii 

subofițerilor în cadrul 

Poliției. Reevaluarea 

condițiilor și 

procedurilor de 

recrutare și selectare 

în funcțiile de ofițeri 

și a posturilor ce pot 

fi ocupate de aceştia 

 

2017–2020 Date 

statistice 

oficiale 

privind 

ponderea 

subofițerilo

r în Poliție 

în dinamică 

pozitivă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Dispoziția MAI nr. 10/441 din 17.03.2017 au fost aprobate și puse 

în executare Viziunea strategică privind inversarea piramidei posturilor în 

cadrul MAI, precum și Metodologia privind inversarea piramidei posturilor în 

cadrul Poliției. Respectivele rezidă în: 

- delimitarea posturilor de ofiţeri de cele ale subofiţerilor conform 

criteriului: ofiţerii – competenţe de conducere, coordonare şi control; 

subofiţeri – competenţe de execuţie  

- modificarea raportului ofiţeri/subofiţeri. Astfel, spre finele anului 2020 

acesta să constituie 40/60%, ceea ce presupune trecerea anuală a 675 unităţi 

din ofiţeri în subofiţeri; 

- modificarea statelor de organizare ale IGP (inversarea piramidei 
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posturilor) se va realiza prin ordinul ministrului afacerilor interne. 

Pe parcursul anului au fost emise 2 ordine privind reorganizarea 

funcțiilor de ofițeri în funcții de ofițeri, fiind  inversate 381 posturi ( Ord. 

MAI nr.240 din 17.08.2017 și Ord. MAI nr.295 din 09.10.2017. 

Conform statelor de personal, la 12 luni 2017, efectivul limită al Poliției 

constituie 9231 funcţii, dintre care 5960 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 2997 

funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 232 salariaţi civili şi 42 funcţionari publici.  

Astfel, comparativ cu perioada a 12 luni ale anului 2016 (2636 funcții de 

subofițeri), numărul funcțiilor poliţieneşti de subofiţeri a crescut cu 361 

unități (13,6%). Ponderea din numărul total al funcțiilor (inclusiv civile) 

acestora a crescut cu 3,96%, fiind de 32,46%. 

2. 1.2. Dezvoltarea 

procesului de 

pregătire inițială 

și continuă a 

polițiștilor 

1.2.3. Crearea 

Centrului comun de 

instruire a 

personalului 

Ministerului 

Afacerilor Interne în 

conformitate cu 

standardele UE 

2017–2019 Centru de 

instruire 

creat și 

operațional 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne) 

 

La 11 ianuarie 2018, în cadrul ședinței au fost aprobate proiectele care au 

drept scop asigurarea terenului necesar construirii Centrului integrat de 

pregătire pentru aplicarea legii și instituirea centrului care este unul din 

obiectivele strategiei de dezvoltare a Poliției pentru perioada 2016- 2020. 

Procesul de identificare a durat circa 3 ani, timp în care a avut loc 

evaluarea soluțiilor, iar terenul selectat aparține Ministerului Afacerilor 

Interne și corespunde cel mai bine necesităților unității de învățământ. Astfel, 

sediul acestui Centru va fi construit pe terenul aflat în administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne, în mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, nr. 30, 

care este în gestiunea Clubului sportiv central „Dinamo”. Construcțiile vor 

avea loc pe suprafețe unde în prezent există diferite obiective ce vor fi 

demolate, iar terenul va fi consolidat, drenat și amenajat. Atât prin studiul de 

fezabilitate, cât și în procesul de proiectare și construcție, s-a ținut cont, în 

mod deosebit, de protecția zonei respective, astfel încât intervenția să fie 

minim invazivă. 

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) 

Promovarea principiilor de transparență în procesul managementului 

decizional este realizată prin eficientizarea activității Consiliului consultativ 

pe aspecte strategice la nivelul IGP, cu implicarea societății civile și mediului 

academic; 

Implicarea societății civile și mediului academic în procesele de 

management și consultarea în luarea deciziilor este realizată prin includerea 

reprezentanților sectorului asociativ în componența Grupul de consultare al 

Consiliului strategic al IGP, constituit în scopul obţinerii, din partea societăţii 

civile, a suportului pentru dezvoltarea capacităților Poliției. 

 În componența Grupul de consultare al Consiliului strategic al IGP, sunt 

incluși reprezentanți al sectorului asociativ: Institutul pentru Dezvoltare si 

Inițiative Sociale IDIS-Viitorul; Institutul de Politici Publice; Asociaţia 
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Obştească Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor 7, 

„La Strada”; Asociaţia "Promo-Lex"; Centrul de Resurse al Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO); Asociaţia pentru 

Democraţie Participativă (ADEPT); Asociația Presei Independente (API); 

Asociaţia pentru Transparenţă şi Dezvoltare Civică; Asociația Obștească 

"Justiţie pentru toți"; Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova; 

Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"; Centrul de Reabilitare a Victimelor 

Torturii "Memoria" La fel, prin actele normative aprobate, a fost stabilit 

mecanismul de interacțiune între toate structurile din cadrul Consiliului 

strategic al IGP, care permite luarea unor decizii fundamentate, în interesul 

societății.  

Suplimentar, în această perioadă, de către IGP au fost semnate 

următoarele Acorduri de cooperare: 

- la 14 februarie 2017, IGP a semnat Acordul cu Institutul de Politici 

Publice, privind colaborarea în implementarea proiectului ”Promovarea 

implicării societății civile în consolidarea securității comunitare”; 

- la 24 martie 2017, IGP a semnat Acordul cu Fundația ”Soros-

Moldova”, privind cooperarea în domeniul instituirii și stabilirea 

mecanismelor transparente de aplicare a legii; 

- la 29 martie 2017 a fost semnat Acordul cu Centrul de Drept Căușeni, 

privind cooperarea în domeniul realizării și implementării activităților ce țin 

de protecția și promovarea drepturilor omului, în general și a drepturilor 

femeilor și copiilor victime ale violenței în familie, traficului de ființe umane 

și inegalității de gen; 

- la 11 aprilie 2017, IGP a semnat Acordul cu Academia de Studii 

Economice a Moldovei, privind schimbul de informații, experiență și asistență 

în scopul ridicării nivelului profesional al angajaților Poliției, precum și 

acumulării cunoștințelor și dezvoltării aptitudinilor noi absolvenților ASEM; 

- la 30 iunie 2017 IGP a semnat Acordul cu Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor, privind cooperarea în domeniul realizării și 

implementării activităților de combatere a comerțului ilicit, prevenirea, 

contracararea și constatarea contravențiilor din domeniu, prevenirea riscurilor 

cu privire la siguranța alimentelor, protejării intereselor consumătorilor și 

informării corecte a acestora; 

- la 25 iulie 2017 s-a semnat Acordul cu Inspectoratul Fiscal Principal de 

Stat privind interacțiunea dintre IFPS și IGP, întru prevenirea încălcărilor 

infracțiunilor și contravențiilor economice. 

- la 13 septembrie 2017 IGP a semnat Acordul de cooperare cu A.O. 
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”Asociația femeilor din Poliție” în domeniul realizării și implementării 

activităților aferente Strategiei de dezvoltare a Poliției care privesc creșterea 

ponderii numerice și profesionale a femeilor în Poliție, precum și Planul de 

Acțiuni comun al Asociației femeilor din Poliție și IGP pentru anul 2018 

aferent. 

1.3.4. Elaborarea și 

aprobarea Concepției 

de comunicare 

externă a Poliției 

2017–2019 Concepție 

elaborată, 

aprobată și 

implementa

tă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La 03 octombrie 2017 prin Ordinul IGP nr.396 a fost aprobat Planul de 

dezvoltare a comunicării în cadrul Poliției pentru anii 2017-2020. 

Suplimentar, în cadrul Poliției a fost aprobată prin ordinul IGP nr.397 din 

03 octombrie 2017 și procedura de operare standard ”Comunicarea externă” 

4. 1.4.Reorganizare

asistemului de 

menținere, 

asigurare și 

restabilire a 

ordinii publice 

 

 

1.4.1. Elaborarea și 

aprobarea Strategiei 

de ordine şi securitate 

publică 

2016–2017 Document 

de politici 

elaborat și 

aprobat 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Strategia naţională de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 

și a Planul de acţiuni privind implementarea acesteia au fost aprobate prin HG 

nr.354 din 31.05.2017. 

 

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 

subdiviziun

ilor 

teritoriale 

de 

menținere 

și asigurare 

a ordinii 

publice 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin demersul nr.34/2-2689 din 03.11.2017 MAI a expediat spre avizare 

repetată proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea IGP și a efectivului limită al acestuia. 

La 06.11.2017 proiectul a fost plasat pentru consultarea publică  

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4645 . 

Scopul proiectului este crearea unui cadru comprehensiv ce va 

reglementa într-o formulă nouă organizarea şi funcţionarea, structura și 

efectivul-limită al Inspectoratului General al Poliției.  

Proiectul în cauză oferă posibilitatea subdiviziunilor specializate de 

creare a serviciilor publice desconcentrate regional sau repartizate 

administrativ-teritorial, instituie conform specificului unor sectoare şi direcţii 

concrete de activitate. 

În acest context, a fost elaborată și aprobată Metodologia privind 

regionalizarea structurilor polițienești.   

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4645
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1.4.4. Perfecționarea 

cadrului legal privind 

organizarea 

întrunirilor publice 

Semestrul 

II, 2016–

semestrul 

I, 2017 

Cadru legal 

de ajustare 

în domeniu 

elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Proiectul legii privind întrunirile a fost elaborat și supus consultărilor 

publice începând cu 4 februarie 2016, cu participarea reprezentanților 

asociațiilor obștești, organizațiilor non-guvernamentale, a specialiștilor și 

partenerilor în domeniu, inclusiv din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, 

Asociației ”Promo-Lex” etc. 

La etapa de avizare, MJ a prezentat, pe marginea proiectului, obiecții și 

propuneri conceptuale, ce generează inoportunitatea promovării ulterioare a 

proiectului. 

La data de 13.09.2016, de către DJ a IGP în adresa DGJ a MAI a fost 

înaintat un demers privind examinarea recomandărilor autorităților consultate 

repetat pe marginea proiectului de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative și expunerea asupra oportunității promovării ulterioare a 

proiectului cu acordarea suportului necesar. La data de 06.10.2016, prin 

scrisoarea nr. 22/2202, DGJ a restituit proiectul pentru definitivare. Ulterior, 

prin scrisoarea nr. 34/2-2723 din 07.11.2016, DJ a transmis proiectul către 

INP pentru revizuire și definitivare.  

La moment proiect se află încă în proces de lucru în cadrul INP al IGP, 

nefiind luată o poziție oficială de renunțare la acesta. 

1.4.5. Expertizarea și 

ajustarea cadrului 

legal privind aplicarea 

forței fizice și 

mijloacelor speciale 

de către poliție, 

precum și asigurarea 

protecției personalului 

Semestrul 

II, 2016–

semestrul 

I, 2017 

Raport de 

expertiză 

elaborat 

Cadru legal 

de ajustare 

elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Prin emiterea ordinului interinstituţional nr. 317 (MAI) din 27.10.2017 a 

fost instituit Grupul de lucru interinstituţional pentru elaborarea proiectului de 

ordin privind aprobarea Ghidului cu instrucţiuni detaliate, clare şi precise 

privind gestionarea forţei fizice în exerciţiul funcţiunii. 

În baza analizei ex-ante realizate, au fost elaborate și descrise, situațiile 

de aplicare a forței fizice și armei de foc. Ghidul privind intervenția 

profesională în exercițiul funcției a fost aprobat prin Ordinul 

interdepartamental MAI/MJ/MF/CNA/ SIS/SPPS nr. 4/44/17-0/6/1/4 din 

11.01.2018.  

Ghidul are drept scop uniformizarea practicilor și tehnicilor corecte de 

pregătire, organizare și executare a măsurilor privind aplicarea forței fizice a 

mijloacelor speciale și a armei de foc. 

1.4.6. Elaborarea 

procedurilor 

operaționale standard 

privind reglementarea 

tacticii de intervenție 

2017–2018 Proceduri 

operațional

e elaborate 

și aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției, 

Departamentul 

Trupelor de 

De către Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI au fost elaborate proiectele 

a 3 proceduri operaționale standard privind intervenția polițienească cu 

aplicarea măsurilor coercitive cu caracter represiv.  

Pe parcursul anului 2017, de către SDOI a MAI a fost  asigurată 

implementarea Proiectului finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, 

privind realizarea  Studiului privind implementarea sistemului de 

standardizare în Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.  

Scopul proiectului a constat în evaluarea situației actuale privind 
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Carabinieri, 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne) 

standardizarea la nivelul principalelor structuri ale MAI și al subdiviziunilor 

operative și de suport din subordinea acestora; stabilirea, elementelor 

conceptuale cu privire la instituirea, reglementarea și dezvoltarea sistemului 

de standardizare în MAI, precum și măsurilor pentru optimizarea fluxurilor și 

proceselor aferente.  

După aprobarea, proiectului de ordin MAI privind  aprobarea 

Regulamentului privind implementarea sistemului de standardizare în MAI și 

a principalelor proceduri de sistem cu privire la funcționarea principalelor 

elemente ale acestuia, urmează a fi elaborate procedurile operaţionale 

standard privind reglementarea tacticii de intervenţie cât și altor domenii 

specifice de activitate. 

Totodată, în perioada expirată anului 2017  de către subdiviziunile IGP 

au fost aprobate 25 POS privind intervenția Poliției: 

1.4.7. Crearea 

condițiilor adecvate 

pentru instruirea 

continuă a efectivului 

unităților specializate 

în menținerea ordinii 

publice 

2017–2020 Infrastructu

ră 

dezvoltată 

Condiții 

adecvate 

pentru 

instruirea 

continuă 

create   

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției, 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne) 

La 23.06.2017, a fost inaugurată sala de forță a BPDS ,,Fulger”, care a 

fost reparată și echipată cu inventar sportiv performant cu suportul 

Guvernului Turciei și a Agenției Turciei pentru Colaborare și Coordonare a 

Proiectelor (TIKA). 

Au fost organizate și desfășurate ședințe practice de instruire la tactica de 

intervenție, cu participarea subdiviziunilor specializate și teritoriale ale 

Poliției, întru perfecționarea capacității de luptă și implementarea procedurilor 

și tacticilor la controlul mulțimilor. 

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 

achiziționat

e  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

În anul 2017, în contextul Suportului Bugetar pentru reforma Poliției, au 

fost achiziționate: 

- 276 automobile care au fost transmise, pentru asigurarea reacționării 

rapide, transportarea persoanelor aflate în custodia Poliției, cercetarea la fața 

locului, documentarea accidentelor rutiere, subdiviziunilor Poliției (sectoare 

de poliție, servicii de gardă,  secțiile de urmărire penală și investigare 

infracțiuni ale inspectoratelor de poliție, precum și  alte unități structurale); 

- 2053 de unități de tehnică de calcul (computere, imprimante, 

proiectoare, dispozitive stocare, etc.) oferite secțiilor de urmărire penală și 

investigații, sectoarelor de poliție și serviciilor de gardă din cadrul 

inspectoratelor de poliție; 

-  73 463 unități de echipament și mijloace speciale (muniții, centuri 

tactice cu huse pentru cătușe, balonașe cu gaz, tocuri pentru pistol, lanterne, 
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cătușe, mănuși tactice, veste antiglonț etc.) oferit ofițerilor de sector, 

angajaților poliției implicați în transportarea persoanelor aflate în custodia 

Poliției, angajaților din izolatoarele de detenției provizorie, ofițerilor de 

patrulare și reacționare operativă.  

- În anul 2017, de către Poliția Republicii Austria, au fost donate 179 

unități de veste antiglonț, în valoare de 254000,00 lei. 

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 

îmbunătățit

e  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției), 

Ministerul 

Transporturilor 

și Infrastructurii 

Drumurilor 

În scopul dezvoltării capacităților de prevenire a accidentelor rutiere, de 

către IGP au fost contractate servicii ale experților internaționali, care au 

realizat Studiul privind dezvoltarea capacităţilor Poliţiei în domeniul 

siguranţei rutiere. Recomandările Studiului au stat la baza achiziţiilor de 

echipamente, precum și realizării altor activități pe domeniul siguranţei 

rutiere. 

În acest context pot fi enumerate următoarele evoluții: 

a) în aspect de dotare logistică: 

- au fost achiziţionate 7 unităţi de echipament laser de măsurare şi 

înregistrare a vitezei autovehiculelor în trafic;  

- a fost achiziționat echipament necesar pentru o documentare mai 

calitativă a accidentelor în traficul rutier, în special celor care au produs 

victime (2 seturi echipament laser pentru documentarea  accidentelor grave, 

10 etilometre, sisteme de iluminat portabile cu generatoare electrice);   

- au fost achiziționate 5 autoturisme pentru dotarea serviciului de 

documentare a accidentelor rutiere al DP mun. Chișinău, în scopul 

îmbunătățirii capacităților de reacție în cazul accidentelor în traficul rutier; 

- au fost achiziționate 2 autovehicule de tip van, care urmează a fi 

reutilate și ulterior utilizate de către subdiviziunile specializate în calitate de 

laboratoare criminalistice pentru documentarea accidentelor în traficul rutier; 

- 10 unități de transport pentru sporirea mobilității echipelor de patrulare 

pe drumurile naționale; 

b) în aspect de formare profesională: 

- în perioada 23 și 24 noiembrie 2017, a fost realizat un curs de instruire 

pentru formarea abilităților de utilizare a echipamentului laser de colectare a 

datelor și cartografiere a locului accidentului rutier, la care au participat 

angajații Direcției supraveghere transport și circulație rutieră a Inspectoratului 

național de patrulare, Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare, 

Serviciului urmărire penală accidente rutiere al Secției coordonare a activității 

urmăririi penale și Serviciului documentare accidente rutiere al Secției 

supraveghere transport și circulației rutiere a Direcției de Poliție mun. 

Chișinău; 
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- De asemenea, în perioada 21-22 decembrie, a fost realizat un curs de 

instruire pentru formarea abilităţilor de utilizare a echipamentului, la care au 

participat 38 angajaţi ai Inspectoratului naţional de patrulare. 

c) În aspect de consolidare a capacităților instituționale: 

- prin ordinul IGP nr.380 din 02.12.2016, în cadrul Direcției 

supraveghere transport și circulație rutieră a INP, a fost creat Centrul de 

monitorizare a traficului rutier, care asigură colectarea informațiilor privind 

traficul rutier, evenimentele rutiere care au loc și asigură informarea 

publicului privind situația creată pe drumurile naționale; 

- în 2017, a fost lansat Serviciul ,,Infotrafic", care permite furnizarea în 

timp real a informației despre situația rutieră din capitală (aproximativ 16622 

informații transmise prin poșta electronică). Acest serviciu poate fi utilizat 

prin telefonia mobilă, mesagerie, rețele de socializare, mass-media; 

- la 10 octombrie 2017, prin intermediul aplicației ,,Telegram" a fost 

lansat canalul ,,Infotrafic Moldova" care permite în timp real transmiterea 

informației cu privire la traficul rutier în mun. Chișinău. 

- prin Ordinul MAI nr. 376 din 14 decembrie 2017 a fost aprobat 

Conceptul de analiză a riscurilor pe porțiunile de drum cu un număr ridicat de 

accidente datorate condițiilor de trafic. 

1.5.2. Îmbunătățirea 

calității documentării 

accidentelor rutiere 

soldate cu victime 

2017–2020 Date statistice 

privind 

calitatea 

documentării 

accidentelor 

rutiere în 

dinamică 

pozitivă; 

Echipament 

procurat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada a 12 luni 2017 se atestă o ușoară creștere a numărului de 

accidente în trafic în comparație cu perioada analogică a anului 2016, 

diminuându-se numărul persoanelor decedate, precum și a celor care au 

suferit diferite traumatisme. Respectiv, în perioada de referință, au fost 

înregistrate 2 512 accidente rutiere(+1,33 %), în care 273 persoane au decedat 

(-12,22%), iar 2 846 au suferit traumatisme (-2,8%). 

În mun. Chişinău s-au înregistrat 1334 accidente, soldate cu decesul a 61 

persoane şi traumatizare a 1504. Totodată, din numărul total de accidente 

înregistrate, 863 au fost calificate accidente grave, numărul cărora comparativ 

cu perioada analogică a anului precedent a crescut cu 1,41%, creșterea 

atestându-se în raioanele Taraclia, Vulcănești, Anenii Noi, Edineț. Subsidiar, 

din numărul total de accidente înregistrate, 74,04% sau 1860 s-au produs din 

vina conducătorilor de autoturisme, ponderea respectivă fiind constantă față 

de anul precedent.  

În perioada de raport, urmare măsurilor întreprinse, cu 32,82% s-a 

diminuat numărul accidentelor rutiere comise de către conducătorii auto aflați 

în stare de ebrietate alcoolică. 

Raportul comprehensiv, anual, ce vizează situația accidentară, este plasat 

pe pagina web oficială a Poliției.   
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Totodată, în perioada de raport a fost achiziționat echipament necesar 

pentru o documentare mai calitativă a accidentelor în traficul rutier, în special 

celor care au produs victime (2 seturi echipament laser pentru documentarea  

accidentelor grave, 10 etilometre, sisteme de iluminat portabile cu 

generatoare electrice);   

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) 

Prin ordinul IGP nr.315 din 21.09.2016, a fost instituit Grupul de lucru 

interinstituțional pentru elaborarea proiectului de modificare și completare a 

unor acte legislative, în vederea optimizării procedurilor de documentare a 

accidentelor rutiere. Grupul de lucru a elaborat proiectul legii privind 

modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 414-XVI  din  22 

decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

pentru pagube produse de autovehicule, Codul contravențional al Republicii 

Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008), care la 28 martie curent, a fost plasat 

pentru consultare publică și expediat autorităților interesate pentru examinare 

și prezentarea propunerilor. 

În corespundere cu prevederile legale, a fost elaborată Analiza 

impactului de reglementare a proiectului elaborat asupra activităţii de 

întreprinzător. 

Urmare, la 27 septembrie şi 22 noiembrie, în cadrul şedinţei Grupului de 

lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, a fost examinată 

Analiza impactului de reglementare la proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, elaborată de IGP, fiind înaintate mai multe 

obiecţii şi elucidate probleme care necesită clarificare. 

După definitivarea proiectului în baza propunerilor Comisiei Naţionale a 

Pieţei Financiare, acesta urmează a fi prezentat repetat spre examinare 

Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător pe lângă Ministerul Economiei şi Infrastructurii. 

1.5.4. Dezvoltarea 

conceptului de analiză 

a riscurilor pe 

porțiunile de drum cu 

un număr ridicat de 

accidente datorate 

condițiilor de trafic 

Semestrul 

I, 2017 

Concept de 

analiză a 

riscurilor 

elaborat 

Rapoarte de 

analiză a 

riscurilor 

elaborate și 

publicate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției), 

Ministerul  

Transporturilor 

și Infrastructurii 

Drumurilor 

Prin ordinul MAI nr. 376 din 14.12.2017 a fost aprobat Ghidul 

metodologic cu privire la procesul realizării analizei de risc pe porțiunile de 

drum cu un număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic. 

Ghidul metodologic  stabilește procedura și modul de efectuare a analizei 

de risc pe porțiunile de drum cu un număr ridicat de accidente datorate 

condițiilor de trafic și utilizarea rezultatelor analizelor realizate. 

1.5.5. Sporirea 2018–2019 Echipament Ministerul Pentru asigurarea mobilităţii echipelor de prevenire şi combatere a 
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mobilității echipelor 

de prevenire și 

combatere a 

evenimentelor rutiere 

necesar 

achiziționat 

Capacități 

consolidate  

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

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

achiziţionate 10 unități de transport model Skoda Oktavia. 

1.5.6. Îmbunătățirea 

managementului 

documentării 

accidentelor rutiere 

prin utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale  

2018–2020 Management 

al 

documentării 

accidentelor 

rutiere 

asigurat prin 

intermediul 

utilizării 

tehnologiilor 

informaționa

le 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În baza  recomandărilor prezentate  de către expertul contractat în studiul 

de fezabilitate, conform necesităților identificate, a fost achiziționat 

echipamentul  Quick map 3D, pentru îmbunătățirea calității documentării 

accidentelor în traficul rutier.  

Softul de colectare a datelor de pe terenul QuickMap 3D (QM3D) oferă 

agenților de constatare flexibilitatea necesară pentru cartografierea scenei și a 

locului accidentului. Acest instrument de cartografiere a scenei accidentului, 

constituie o novație la nivelul Poliției și urmează a fi aplicat după realizarea 

procesului de omologare a instrumentarului achiziționat. 

Totodată, în acest scop, a fost efectuată o evaluare cu privire la 

necesitățile de dotare a Serviciului documentare accidente rutiere al DP mun. 

Chișinău cu 8 autospeciale pentru documentarea accidentelor fără victime, 

inclusiv echipamente speciale pentru fiecare autospecială. 

6. 1.6. Creșterea 

eficienței 

activităţii prin 

aplicarea 

conceptului de 

performanță 

egală a Poliţiei 

1.6.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii și 

capacităților logistice 

ale Poliției în vederea 

realizării atribuțiilor 

stabilite prin lege 

2017–2020 Infrastructu

ră 

dezvoltată 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada de referință, în cadrul Proiectului finanțat din surse externe și 

co-finanțat de Guvernul R. Moldova „Cooperarea regională pentru prevenirea 

și combaterea criminalității transfrontaliere Republica Moldova - România” a 

fost realizată documentația de proiect și deviz pentru renovarea a 10 sectoare 

de poliție (s. Cetîreni, rnul Ungheni, s. Costești, rnul Rîșcani, s. Fetești, 

Hincăuți și Zăbriceni din rnul Edineț, s. Bujor, rnul Hîncești; SP1 nr.1, s. 

Sărata Nouă și Sărăteni rnul Leova; s. Zîrnești rnul Cahul), lucrările urmând a 

fi demarate în anul 2018. 

Totodată,  în cadrul implementării suportului bugetar pentru reforma 

poliției a fost realizată documentația de proiect și deviz pentru renovarea a 20 

sedii ale sectoarelor de poliţie ale Inspectoratelor de Poliţie teritoriale precum 

și 10 Izolatoare de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Poliției, 

precum și sediul INSP, lucrările de modernizare urmând a fi demarat la fel 

începând cu anul 2018. 

Pe parcursul anului 2017 au continuat lucrările de construcție a noului 

sediu al Inspectoratului de poliție Criuleni, proiect finanțat exclusiv din surse 

bugetare.  

Totodată, au fost realizate lucrări de îmbunătățire a infrastructurii sediilor 

în cadrul BPDS ”Fulger”, IP Bender,  

Suplimentar, au fost identificate ale 40 sedii ale Sectoarelor de Poliţie 
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pentru modernizare, propuse pentru proiectare. 

1.6.2. Elaborarea 

procedurilor 

operaționale standard 

privind activitatea 

Poliției 

2017–2020 Proceduri 

operațional

e standard 

elaborate, 

aprobate și 

aplicate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La momentul actual sunt aprobate 73 proceduri pe domeniile: tehnico-

criminalistic, reacționare operativă/management operațional, resurse umane, 

investigații, juridic, audit intern, chinologic, precum și alte domenii. 

O situație aparte reprezintă activitatea inspectoratelor de poliție din Zona 

de Securitate, astfel, reieșind din caracterul specific al acesteia, a fost creat 

Grupul de lucru responsabil de elaborarea procedurilor operaționale standard 

necesare pentru asigurarea activității polițiștilor pe segmentul vizat, fiind 

elaborate 5 proceduri în acest sens. 

1.6.3. Consolidarea 

managementului 

operațional prin 

stabilirea clară a 

domeniului, în 

vederea creării unui 

sistem complex 

pentru asigurarea 

suportului decizional, 

bazat pe un sistem 

informațional integrat 

al managementului 

operațional 

2017–2020 Competențe 

stabilite 

Sistem 

complex 

pentru 

asigurarea 

suportului 

decizional 

implementa

t  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Cadrul normativ departamental:  

1). a fost aprobat Ordinul MAI nr. 80 din 23 martie 2017 cu privire la 

Regulamentul privind interoperabilitatea componentelor managementului 

operațional al Ministerului Afacerilor Interne;  

2). S-a asigurat aprobarea Dispoziției MAI  nr.27/421 din 16 iunie 2017 

cu privire la instituirea Grupului de lucru privind elaborarea Metodologiei-

cadru a Ministerului Afacerilor Interne privind efectuarea analizei riscurilor în 

domeniul ordinii și securității publice;  

2. Seminare și cursuri de instruire:  

1). A fost întreprinsă vizita de studiu și schimb de experiență în or. 

MINSK, Belarus, în perioada 23-26.10.2017 componența delegației 6 angajați 

MAI, Tematica: Interoperabilitatea managementului operațional în cadrul 

sistemului de organe ale afacerilor interne; 

2). În perioada 04-08 decembrie la Chișinău, s-a desfășurat cursul de 

instruire, cu genericul ”Consolidarea capacităţilor în domeniul gestionării 

crizelor în cazul atacurilor Teroriste”, realizat cu suportul Ambasadei 

Republicii Turcia în RM, la care au participat 30 de angajați MAI. 

3. Achiziții servicii și echipament: 

1). În urma desfășurării Licitației Publice nr.17/13100 din 29 septembrie 

2017, a fost încheiat contractul nr. C198 AP din 23.10.2017 cu privire la 

acordarea serviciilor de consultanță în vederea  realizării ”Raportului de 

analiză de necesități în vederea elaborării de recomandări pentru 

modernizarea cadrului de management operațional integrat la nivel de sistem 

al afacerilor interne din punct de vedere funcțional și organizatoric, precum și 

de ajustare a cadrului normativ”. Drept rezultat au fost elaborate și prezentate 

ca livrabile: a) Raport privind analiza de necesități în vederea elaborării de 

recomandări pentru modernizarea cadrului de management operațional 

integrat la nivel de sistem al afacerilor interne. b) Plan de acțiuni pentru 

implementarea recomandărilor formulate în Raport; c)Actele normative care 
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reglementează domeniul managementului operațional. d) Propunere de 

proiecție a structurii organizatorice a managementului operațional e) 

Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de 

Management Operațional. f) Informare privind organizarea și funcționarea 

sistemului francez de management al crizelor. g)Informare privind 

organizarea și funcționarea sistemului belgian de management al crizelor. h) 

Proiectul Metodologiei Cadru de Analiză a Riscurilor. Proiectul Standardului 

ocupațional pentru analistul de informații. i)Proiectul Ghidului de planificare 

a acțiunilor de intervenție. j)Proiect Instrucțiune privind pregătirea și 

desfășurarea instruirii prin exerciții a personalului Ministerului Afacerilor 

Interne. k)Proiectul Planului de înștiințare, alertare comună a autorităților 

publice reprezentate în CNCIAOP. 

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 

operațional

e 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În anul 2017 a fost aprobată Viziunea de concept privind regionalizarea 

activității Poliției. Respectiva include Metodologia privind regionalizarea 

structurilor polițienești, precum și studiul analitic realizat pe domeniul vizat. 

Regionalizarea structurilor de suport în cadrul Direcțiilor  mun. Chișinău 

și UTA Gagauz-Yeri, s-a realizat prin ordinul MAI nr.36 din 03.02.2017 cu 

privire la modificarea statelor de organizare ale Inspectoratului General al 

Poliției al MAI și ordinul IGP nr. 58 din 08.02.2017 cu privire la 

implementarea proiectului-pilot privind regionalizarea unor servicii din cadrul 

Direcției de poliție a mun. Chișinău și DP a UTA Găgăuzia ale IGP; 

Totodată, prin ordinul IGP nr. 171 din 07.04.2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de poliție a mun. 

Chișinău a Inspectoratului General al Poliției, care va servi drept model la 

elaborarea regulamentelor direcțiilor regionale. 

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei IGP nr.34/3-24 din 

02.02.2017, la 09, 15 şi 16 februarie 2017  au fost organizate şi desfăşurate 

sesiuni de instruire cu personalul structurilor regionale pilotate domenii 

specifice regionalizării. 

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 cadrul DRU, este creat și funcționează serviciul de specialitate. 

Capacitățile serviciului vor fi consolidate odată cu modificarea cadrului de 

reglementare privind structura și efectivul-limită al serviciilor centrale și ale 

celor desconcentrate ale IGP. Actualmente, MAI, este în proces de elaborare a 

cadrului intern de reglementare privind procedurile de analiză a posturilor, 

diagnostic funcțional și proiectare organizațională. Ulterior, structura de 

specialitate a IGP, va elabora și aproba cadrul propriu în domeniu Conceptele 

privind reorganizarea structurilor IGP și modificarea structurilor limită ale 

statelor de personal, elaborate în luna iulie 2017 au avut la bază Raportul de 
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progres privind activitatea Poliției în semestrul I 2017, elaborat în 

conformitate cu practicile UE în domeniu, ținând evoluția și tendințele 

fenomenului infracțional 

Petru realizarea cu succes a reformelor și a obiectivelor stabilite, în 

conformitate cu recomandările expertului european, oferit de UNDP pentru 

acordarea suportului necesar în vederea acreditării conform standardelor 

internaționale ISO/IEC-17025:2006, prin ordinul MAI nr. 262 din 04.09.2017 

Cu privire la modificarea statelor de organizare ale Inspectoratului General al 

Poliției au fost modificate statele de personal ale CTCEJ. 

7. 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 

reglementar

e 

departamen

tal  elaborat 

și aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Aprobată Dispoziția MAI nr. P-II/8-103 din 20.06.2017 privind 

instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea cadrului normativ. 

1.7.2. Elaborarea 

mecanismului privind 

asigurarea misiunilor 

internaționale și 

operațiunilor Uniunii 

Europene de 

management al 

crizelor 

2016–2017 Mecanism 

elaborat și 

implementa

t 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

A fost elaborată Viziunea MAI privind participarea la misiuni și operații 

internaționale şi aprobată prin Ordinul MAI nr. 233 din 03 august 2017, care 

cuprinde activitățile clare și concrete pentru 4 ani de implementare a 

obiectivului. 

 În scopul stabilirii relației de colaborare, a avut loc o ședință cu 

reprezentanții Ministerului Apărării, pentru a oferi în perspectivă, angajaților 

MAI de a fi instruiți în cadrul Centrului de Instruire în domeniul misiunilor de 

menținere a păcii aflat în subordinea MA. 

Paralel, au fost inițiate discuții cu omologii din România, transmise 

solicitări în vederea acordării asistenței MAI în domeniul 

misiunilor/operațiilor internaționale (MA, OSCE în RM, DCAF) 

1.7.3. Elaborarea și 

aprobarea curriculei 

de instruire a 

personalului selectat 

pentru participare la 

misiuni internaționale 

2016–2017 Curriculă 

aprobată 

Instruiri 

organizate 

și 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

Ministerului 

Afacerilor 

 Este în curs de aprobare Regulamentul  privind recrutarea, selectarea, 

pregătirea, desemnarea şi participarea personalului MAI la misiuni în 

operaţiuni internaţionale. 
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Interne) 

OBIECTIVUL 2: 

 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 scopul asigurării condițiilor necesare desfășurării procedurilor 

prevăzute de legislația procesual-penală a organelor de urmărire penală aflate 

în componența subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, în perioada de referință, 

au fost achiziționate transmise 46 unități de transport. În același context, în 

anul 2017, au fost achiziționate și transmise angajaților încadrați în cadrul 

structurilor de urmărire penală proiector video, calculatoare, imprimante. 

Aceste activități urmează a fi continuate și în anul 2018.  

În scopul asigurării unei prestații eficiente a organelor de urmărire penală 

în materie de elaborare a cadrului normativ relevant activității Poliției pe 

principii unice de acțiuni, precum și în vederea realizării Planului de acțiuni 

privind consolidarea capacităților Poliției de a lupta împotriva criminalității 

organizate și celei transfrontaliere pentru anii 2017-2020, aprobat prin 

Ordinul MAI nr.219 din 19.07.2017, prin ordinul IGP nr. 473 din 27.11.2017 

au fost aprobate Standardele comune de organizare, funcționare și dotare a 

subdiviziunilor de investigații, urmărire penală și criminalistice ale Poliției. 

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 

îmbunătățit

e 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Dispoziția șefului IGP nr. 34/1 – 62 din 03.03.2017 ”Cu privire la 

evaluarea Izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor 

teritoriale ale Poliției”, a fost instituit grupul de lucru instituțional care, în 

perioada 06 – 24.03.2017, au vizitat și evaluat toate Izolatoarele de detenție 

provizorie din cadrul unităților structurale ale Poliției, inclusiv celor a căror 

activitate a fost sistată integral sau parțial. 

Urmare acestui exercițiu, a fost elaborat Raportul instituțional cu privire 

condițiile de detenție, prin care s-au propus mai multe soluții privind 

îmbunătățirea condițiilor de deținere, precum și ajustarea algoritmului de 

funcționare al IDP, prin instituirea de IDP regionale, în număr de 15. 

Noua hartă optimizată a IDP urmează a fi instituită reieșind din mai mulți 

factori determinanți: starea clădirilor; amplasamentul (la suprafață, demisol, 

subsol); suprafața sediului; capacitatea de cazare; poziționarea geografică; 

factorul demografic; etc.  

În acest context, în scopul stabilirii unui set unitar de reguli aplicabile în 

procesul de modernizare a Izolatoarelor de detenție provizorie, prin ordinul 

șefului IGP nr.527 din 28.12.2017, au fost aprobate Normele minime 

obligatorii pentru spațiile de detenție și autospecialele destinate transportării 

persoanelor deținute aflate în custodia Poliției.  

Normele minime obligatorii pentru spațiile de detenție din cadrul Poliției 
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reprezintă ansamblul cerințelor minime aplicabile în procesul elaborării 

documentației pentru reparația capitală, modernizarea, modificarea, 

transformarea și extinderea spațiilor de cazare a persoanelor deținute, aflate în 

custodia Poliției. 

Acestea urmează a fi aplicate doar pentru IDP supuse procesului de 

reparație capitală și nu pentru situația actuală a IDP.  

Pe parcursul anului 2017, au fost demarate activități preparatorii 

ambițioase pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție, fiind elaborată 

documentația de proiect și deviz pentru renovarea a 10 IDP (Anenii Noi, 

Cahul, Căușeni, Cimișlia, Edineț, Hîncești, Orhei, Rîșcani, Sîngerei, 

Ungheni), lucrările de reconstrucție urmând a fi demarate la începutul anului 

2018. 

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 scopul îmbunătățirii condițiilor de transportare a persoanelor deținute 

în condiții de siguranță, în contextul implementării suportului bugetar, până în 

anul 2019, pentru subdiviziunile Poliției este planificată achiziționarea a 25 

unități de transport.  

În acest sens, prin ordinul IGP nr. 527 din 28.12.2017, la nivelul Poliției 

au aprobate Normele minime de dotare și utilare a autospecialelor destinate 

transportării persoanelor deținute aflate în custodia Poliției. Prin aprobarea 

acestora s-a urmărit drept scop stabilirea unui set unitar de reguli aplicabile în 

procesul modernizării parcului auto pentru transportarea persoanelor deținute. 

Normele aprobate, stabilesc ansamblul cerințelor minime aplicabile în 

procesul elaborării documentației de atribuire pentru achiziționarea și/sau 

reutilarea unităților de transport destinate pentru transportarea deținuților. 

Astfel, pe parcursul anului 2017, s-a reușit achiziționarea a 20 unități de 

transport pentru transportarea deținuților. În prezent, 10 u.t. au fost reutilate, 

conform normelor aprobate, iar alte 10 urmează a fi reutilate începând cu anul 

2018.  

Totodată, în anul 2018, este planificată achiziționarea suplimentară a 5 

unități de transport destinate pentru transportarea persoanelor deținute.  

Pentru prevenirea cazurilor de tortură, rele tratamente și abuz din partea 

angajaților Poliției față de persoanele escortate, precum și asigurării unui 

climat de securitate pentru angajații Poliției implicați în misiuni de escortate, 

unitățile de transport urmează a fi dotate cu echipament de monitorizare 

video. 

2.1.4. Asigurarea 

respectării 

standardelor 

2017–2020 Numărul 

plîngerilor 

referitoare 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Asigurarea respectării standardelor internaționale în domeniul drepturilor 

omului la nivel instituțional constituie una din prioritățile majore.  

În acest sens, în perioada de referință a fost elaborat Planul de acțiuni 
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internaționale în 

domeniul drepturilor 

omului în efectuarea 

reținerii și altor 

măsuri operative 

la acțiunile 

de abuz din 

partea 

polițiștilor 

în 

descreștere 

cu 20% 

pînă în 

2020 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

privind reducerea relelor tratamente, abuzului și disciriminării față de 

persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017-2020, aprobat prin HG 

nr.748 din 20.09.2017. 

Planul de acțiuni a fost elaborat în baza observaţiilor şi recomandărilor 

Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), Mecanismului Naţional Pentru 

Prevenirea Torturii, precum şi celor înscrise în rapoartele de alternativă 

realizate de către organizaţiile nonguvernamentale, cu rol de monitorizare a 

spaţiilor de detenţie. 

În același context este important de precizat că, în perioada 7-8 

noiembrie 2017, la Geneva, Confederaţia Elveţiană s-a desfăşurat cea de-a 62-

a sesiune a Comitetului ONU împotriva Torturii, în cadrul căreia delegaţia 

Republicii Moldova a susținut Raportul periodic (al III-lea) al Republicii 

Moldova vizând implementarea Convenției internaționale privind interzicerea 

torturii și altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante. Urmare 

acestui exercițiu, Comitetul a formulat recomandări în adresa Republicii 

Moldova. 

Totodată, la data de 22.11.2017, Comisia pentru drepturile omului și 

relații interetnice a Parlamentului a desfășurat audieri publice cu genericul 

”Prevenirea torturii și a relelor tratamente în penitenciare, în instituțiile de 

detenție preventivă, în instituțiile psihiatrice”. Urmare acestui exercițiu 

Comisia a adoptat Hotărârea CDO nr. 243 din 11.12.2017, în care a expus 

recomandările necesare a fi implementate de către autoritățile naționale, pe 

termen scurt. 

În același context este necesar a accentua faptul că la etapa elaborării 

noului Plan de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru perioada 2018 – 

2022, au fost prevăzute domeniile de intervenție instituționale pe diferite 

paliere specifice domeniului de activitate al Poliției. 

Cât privește numărul plângerilor de abuz, discriminare și tortură notăm 

că, toate acestea, au fost expediate în adresa autorităților competente pentru 

examinare și adoptarea deciziilor conform competenței materiale. 

În aspect disciplinar, în perioada anului 2017, au fost sancţionaţi 197 

angajaţi cu statut special din cadrul Poliției, pentru 24 fiind aplicată 

sancţiunea sub formă de concediere.  

În scopul consolidării capacităților profesionale ale angajaților Poliției în 

aspect de reducere a cazurilor de abuz și discriminare față de persoanele aflate 

în custodia Poliției pe parcursul anului 2017, în baza Acordului de parteneriat 

semnat între Inspectoratul General al Poliției și Institutul pentru Drepturile 



 

18 

Omului din Republica Moldova, au fost realizate 8 sesiuni de instruire 

specializate, de care au beneficiat 162 persoane din cadrul Poliției: 

- 142 angajați ai Poliției, pe diferite nivele manageriale, ce realizează atât 

misiuni de coordonare cât și de realizare a deținerii, pazei și escortei 

persoanelor aflate în custodia Poliției; 

- 20 felceri ce activează în cadrul Izolatoarelor de detenție provizorie din 

cadrul subdiviziunilor Poliției.  

Instruirile au fost realizate de către experți în domeniul drepturilor 

omului, prevenirii și combaterii relelor tratamente din cadrul Ministerului 

justiției, Procuraturii Generale și ONG-urilor de profil. 

2.1.5. Stabilirea unui 

parteneriat între 

Inspectoratul General 

al Poliției și 

reprezentanții 

societății civile în 

scopul monitorizării și 

evaluării cazurilor de 

rele tratamente, abuz 

și discriminare în 

activitatea Poliției 

2016–2018 Parteneriat 

stabilit  

Numărul de 

rapoarte de 

evaluare 

elaborate și 

publicate 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pe parcursul anului 2017, Izolatoarele de detenție provizorie din cadrul 

Poliției au fost supuse procesului de monitorizare din partea mau multor 

instituții/organizații, responsabile de asigurarea și respectarea drepturilor 

omului în locurile de detenție. 

Astfel, în perioada de referință IDP au fost evaluate de către Avocatul 

Poporului ”Ombudsman”, Mecanismul Național de Prevenire a Torturii 

(MNPT), organizații nonguvernamentale cu rol de protecție a drepturilor 

omului. 

Potrivit rapoartelor de monitorizare plasate pe pagina web a Avocatului 

poporului, pe parcursul anului 2017 , de către MNPT au fost efectuate vizite 

la 15 IDP (Cimișlia, Telenești, Călărași, Sîngerei, Ungheni, Briceni, Edineț, 

Basarabeasca, Rezina, Căușeni, Ștefan-Vodă, Hîncești, Cantemir, Cahul, 

Orhei), concluziile și recomandările fiind transmise în adresa subdiviziunilor 

IGP pentru înlăturarea neajunsurilor. 

Totodată, în perioada de referință, de către Clinica juridică universitară a 

fost realizat Raportul privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

reținute în cadrul Inspectoratelor de poliție din nordul Moldovei. Acest 

exercițiu a fost posibil cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova în 

cadrul proiectului ”Monitorizarea respectării drepturilor omului în procesul 

de reținere în cadrul a trei inspectorate de poliție din nordul Republicii 

Moldova”, implementat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției și 

Ministerul Afacerilor Interne. 

Realizarea procesului de monitorizare a cazurilor de rele tratamente 

constituie o latură importantă în activitatea Poliției, acesta urmează a fi 

continuat conform prevederilor Planul de acțiuni privind reducerea relelor 

tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia 

Poliției pentru anii 2017-2020, aprobat prin HG nr.748 din 20.09.2017. 
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9. 2.2. Revizuirea 

statutului 

ofițerilor de 

investigații și 

ofițerilor de 

urmărire penală 

2.2.1. Stabilirea 

rolului, locului și 

atribuțiilor 

subdiviziunilor de 

urmărire penală din 

cadrul Poliției în 

contextul reformei 

sectorului judiciar 

2016–2017 Grup de 

lucru 

comun 

creat 

Concept 

elaborat și 

recomandăr

i formulate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

Prin Dispoziţia IGP nr.355 din 17.10.2016 a fost instituit Grupul de lucru 

interinstituţional, cu scopul de a elabora un concept cu genericul „Stabilirea 

rolului, locului şi atribuţiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul 

poliţiei în contextul reformei sectorului judiciar”. În cadrul şedinţei din 

22.11.2016 s-a constatat că sub-acţiunea nr.2.2.1 din acţiunea nr.9 din Planul 

de acțiuni privind realizarea HG nr. 587 din 12.05.2016 pentru aprobarea SDP 

2016-2020, este derivată din sub-acţiunea 2.1.3 a Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobate prin Legea nr.231 din 

25.11.2011.  

Astfel, sub-acţiunea respectivă este similară acţiunii care a fost realizată 

de grupul de lucru instituit în cadrul Pilonului II privind implementarea SRSJ, 

fiind intitulată ca „Clarificarea rolului şi a competenţelor organelor de 

urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea operativă de 

investigaţii”. Grupul de lucru interinstituțional (PG, MJ, MAI, CNA şi SV), a 

examinat fezabilitatea modului de realizare a acesteia  

Potrivit Studiului, în contextul analizei normelor dreptului naţional şi 

internaţional privind sistemele organelor de urmărire penală, rolul şi 

competenţele acestora, a fost relevat faptul că sistemele organelor de urmărire 

penală din Republica Moldova, în mare parte, corespund exigenţelor şi 

standardelor formulate în Recomandarea nr.(95)12 a Comitetului Miniştrilor 

către Statele membre privind administrarea justiţiei penale, adoptată de 

Comitetul Miniştrilor la 11 sept. 1995, la a 54-a reuniune a delegaţilor 

miniştrilor. Structura sistemelor organelor de urmărire penală din Republica 

Moldova se regăseşte, în diferite forme instituţionale şi în alte state Europene, 

precum Spania, Romania, Lituania, Polonia, fapt consemnat şi de către 

experţii internaţionali în cadrul reformei instituţiilor în care activează 

subdiviziunile cu competenţe de urmărire penală (Procuratura, Ministerul 

Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal), astfel 

încât, în condiţiile menţionate mai sus, nu se consideră necesară atât 

optimizarea numărului organelor de urmărire penală, cât optimizarea structurii 

şi atribuţiilor lor, unificarea practicii şi elaborarea proiectelor de modificare a 

unor acte legislative, pentru sporirea eficacităţii lor. 

Totuși, în contextul adoptării Legii cu privire la Procuratură, nr.3 din 

25.02.2016, intrată în vigoare la 01.08.2016, au fost operate mai multe 

modificări în Codul de procedură penală al R. Moldova, în partea ce vizează 

competențele ofițerilor de urmărire penală și conducătorilor organului de 

urmărire penală, precum și în Legea nr. nr.333 din 10.11.2006 ”privind 

statutul ofițerului de urmărire penală”. 
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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, 

Departamentul 

Poliției de 

Frontieră) 

Standardele ocupaționale au fost elaborate și expediate pentru avizare și 

validare comisiei MAI (nr.34/3-1833 din 30.08.2017), pentru ulterioara 

aprobare de către conducerea ministerului. 

La etapa actuală procesul de aprobare a fost suspendat urmare procesului 

de reorganizare instituțională demarat la nivelul MAI și IGP. 

2.2.3. Adaptarea 

cadrului legal privind 

activitatea specială de 

investigații la 

standardele 

comunitare 

2016–2018 Proiect de 

lege 

elaborat și 

înaintat 

spre 

aprobare 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Întru realizarea sub-acţiunii respective, încă în anul 2015, prin ordinul 

MJ nr. 288 din 03.07.2015 a fost instituit Grupul de lucru pentru elaborarea 

propunerilor de modificare și completare a actelor legislative ce vizează 

activitatea specială de investigații.  

La nivelul Poliției, prin ordinul IGP nr. 356 din 17.10.2016 a fost instituit 

Grupul de lucru interinstituţional având drept scop înaintarea propunerilor cu 

referire la adaptarea cadrului legal privind activitatea specială de investigații 

la standardele comunitare, precum şi elaborarea proiectului de lege în acest 

sens. În componenţa grupului de lucru au fost incluşi reprezentanţi ai IGP, 

BMA, DPF şi Academiei „Ştefan cel Mare”. Prin urmare, la 24.10.2016, a 

fost desfăşurată şedinţa grupului de lucru în cadrul căreia a fost efectuată o 

analiză a situaţiei de fapt cu privire la subiectul abordat. Urmare dezbaterilor 

petrecute s-au stabilit un şir de repere care au condiţionat soluţia.  

Urmare activității Grupurilor instituite, de către Ministerul Justiției, în 

colaborare cu reprezentanții Procuraturii Generale, Ministerului afacerilor 

interne și ai autorităților publice care desfășoară activitate specială de 

investigație, a sintetizat propunerile de amendare a legislației privind 

activitatea specială de investigații și a elaborat proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează activitatea specială 

de investigații. 

Scopul proiectului de lege respectiv este de a perfecționa cadrul legislativ 

reieșind din problemele și dificultățile la aplicarea actelor legislative ce 

vizează activitatea specială de investigații și luând în considerare importanța 

măsurilor speciale de investigații, pentru prevenirea și combaterea 

criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice, apărarea 

drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, descoperirea și cercetarea 

infracțiunilor. 

Activitatea Grupului interministerial și-a încetat activitatea în luna august 

2017. Proiectul elaborat a fost plasat pentru consultări publice pe pagina web: 
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http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4387.  

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 

capacităților 

structurilor 

responsabile de 

combaterea 

criminalității 

organizate și 

transfrontaliere 

3.1.1. Achiziționarea 

de echipament și 

tehnică specială 

pentru investigarea 

calitativă a tuturor 

categoriilor de 

infracțiuni 

 

2017–2019 Echipament 

achiziționat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pe parcursul anului 2017, în scopul evaluării comprehensive a 

capacităților structurilor de investigații și criminalistice, precum și 

determinării modului și condițiilor de eficientizare a activității acestora, la 

solicitarea IGP au fost realizate 2 studii de fezabilitate: „Consolidarea și 

dezvoltarea capacităților structurilor de investigații ale Poliției în 

combaterea criminalității organizate și celei transfrontaliere prin 

regionalizare” și „Capacitățile și necesitățile subdiviziunilor tehnico - 

criminalistice și de expertiză judiciară ale Poliței”.   

În baza evaluărilor realizate și concluziilor prezentate de către experți în 

cadrul Studiilor, în perioada de referință au fost achiziționate tehnică de calcul 

și accesorii, inclusiv tehnică specială, 47 unități de transport pentru serviciile 

de investigații infracțiuni, 46 unități de transport pentru serviciile de urmărire 

penală, alte bunuri necesare în activitatea serviciilor de investigații, urmărire 

penală și criminalistice, pentru investigarea calitativă a tuturor categoriilor de 

infracțiuni.  

Bunurile descrise au fost achiziționate din sursele financiare prevăzute de 

suportul bugetar pentru dezvoltarea Poliției. Toate acestea au fost repartizate 

subdiviziunilor teritoriale în baza concluziilor din rapoartelor ex-ante 

realizate. 

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) 

La 19 mai 2017, CTCEJ a IGP a depus solicitarea la organismul național 

de acreditare MOLDAC pentru obținerea acreditării. Cererea a fost primită și 

înregistrată cu nr. 24 din 19.05.2017. 

Conform politicilor MOLDAC, documentele depuse și înregistrările au 

fost analizate, iar neconformitățile constatate au fost prezentate în Raportul 

neconformităților (MOLDAC Cod: PR-04-F-20), pentru remediere.  

În acest context, prin ordinul IGP nr.399 din 06.10.2017 a fost actualizat 

Manualul calității Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (ediția 

1, aprobat prin ord. IGP 359 din 21.10.2016).  

Conform planului de evaluare MOLDAC (Cod: PR-04-F-21-LÎ/LE), a 

fost desfășurată evaluarea subdiviziunilor criminalistice, neconformitățile  

fiind expuse în Raportul de evaluare Nr. 110 din 13.11.2017 (MOLDAC Cod: 

PR-04-F-30-LÎ-LE). 

Conform politicilor MOLDAC și regulilor de acreditate, ”procesul de 

acreditare inițială nu depășește 24 luni, de la momentul depunerii solicitării 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4387
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de acreditare”. Astfel, soluționarea  tuturor neconformităților relevate de către 

MOLDAC este estimată pentru anul 2018.  

3.1.3. Consolidarea 

capacităților 

subdiviziunilor 

tehnico-criminalistice 

și de investigații la 

nivel regional 

 

2018–2020 Condiții de 

activitate 

create în 

conformitat

e cu 

standardele 

UE 

Capacități 

consolidate 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

În cadrul proiectului „Suport pentru reforma poliției în Moldova”, 

implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din 

Moldova, cu sprijinul Guvernului SUA, Inspectoratele de poliție Ialoveni, 

Căușeni, Briceni, Sîngerei, Călărași și IP Centru și Ciocana din municipiul 

Chișinău, au primit șapte laboratoare criminalistice mobile dotate cu 

echipament modern de investigație a locului infracțiunii. 

Totodată, în anul 2017, în contextul implementării Suportului bugetar 

pentru reforma Poliției prevăzut de Acordul de finanțare, au fost achiziționate 

suplimentar 16 autolaboratoare criminalistice: 14 de cercetare a locului a 

infracțiunilor și 2 cercetarea a accidentelor rutiere soldate cu urmări grave. 

Suplimentar, au fost consolidate și capacitățile subdiviziunii 

criminalistice în domeniul efectuării expertizelor foto-video şi fonoscopice, 

fiind achiziționate 86 unități de echipament pentru expertiza respectivă 

(camere foto și video, SD card, microfon, etc), precum și în domeniul 

expertizei judiciare, fiind achiziționat echipament și soft pentru laboratoare, 

mobilier de laborator și de birou, tehnică de calcul și mijloace periferice, 

servicii de deservire a sistemului automatizat balistic, dispozitive de detectare 

necesare domeniului examinării mijloacelor şi tehnologiilor informaționale 

etc.. 

3.1.4. Îmbunătățirea 

procedurii legale 

privind eliberarea și 

retragerea permiselor 

de port armă 

2016–2017 Proiect de 

lege pentru 

amendarea 

Legii nr. 130 

din 08 iunie 

2012 privind 

regimul 

armelor şi al 

muniţiilor cu 

destinaţie 

civilă, 

elaborat și 

înaintat spre 

aprobare 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La 21.09. 2017, de către Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptată 

Legea nr. 185 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin 

care art.1 al Legii nr.130 din 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu 

destinaţie civilă a fost completat cu un nou alineat, al. (4) Potrivit acestuia,  

modul de solicitare, acordare, suspendare şi retragere a actelor permisive 

prevăzute de prezenta lege pentru agenţii economici se stabileşte de Legea 

nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege. 

Modificările expuse supra au intrat în vigoare publicată din 27.10.2017, 

odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial.  

Totodată, în vederea armonizării legislaţiei naţionale la cerinţele 

Comunităţii Europene, în perioada de referinţă a fost elaborat și proiectul de 

lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative care prevede 

modificarea și completarea unor aspecte din Legea nr. 130 din 08.06.2012 

privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă și Codul de 

executare. 

În contextul dat, la 01.12.2017 Parlamentul a adoptat Legea 251 din  

lex:LPLP20120608130
lex:LPLP20120608130
lex:LPLP20110722160
lex:LPLP20110722160
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01.12.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care 

au fost operate modificări și completări la Legea nr. 130 din 08.06.2012 

privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă și Codul de 

executare. La 05.01.2018 aceste modificări au intrat în vigoare, fiind publicat 

în Monitorul Oficial nr. 1-6 art. Nr:8. 

Totodată, în contextul promovării de către Ministerul Justiției a două 

proiecte a fost înaintate propuneri de modificare și completare a Codului 

penal și Codului contravenţional. 

3.1.5. Perfecționarea 

aplicației privind 

registrul electronic de 

evidență a armelor 

 

2017–2018 Program 

specializat 

procurat și 

instalat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Concepţiei sistemului 

informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor”, a fost elaborat de 

către Inspectoratul General al Poliției în primul semestru al anului 2017, fiind 

plasat pentru consultări publice portalul particip.gov.md 

(http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4324) în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional. 

Urmare examinării proiectului vizat de către autoritățile administrației 

publice, au fost operate modificările necesare în conținutul și structura 

proiectului. 

În prezent, se definitivează tabelul divergenților la proiect și urmează să 

fie expediat către CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție, conform 

procedurii stabilite.  

3.1.6. Ajustarea 

cadrului legal privind 

delegarea către Poliție 

a competențelor de 

aplicare a măsurilor 

urgente de protecție în 

cazul infracţiunilor de 

violență în familie 

2016–2017 Proiect de 

lege pentru 

amendarea 

Legii nr. 45 

din 01 

martie 2007 

cu privire la 

prevenirea 

şi 

combaterea 

violenţei în 

familie, 

elaborat și 

înaintat 

spre 

aprobare 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției), 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

În luna martie 2017 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 196 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 45 cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, în partea ce ține de instituirea Ordinului de restricție. 

În acest context, la 15 martie 2017 prin Ordinul IGP nr. 134 a fost 

aprobată Instrucțiunea metodică privind intervenția Poliției în prevenirea și 

combaterea cazurilor de violență în familie. 

Suplimentar, la 04 iulie 2017 a fost aprobat Ordinul MAI nr. 202 din 

04.07.2017 prin care Instrucțiunea metodică anterioară,  aprobată prin ordinul 

MAI nr. 275 din 14.08.2012, a fost abrogată. 

 

3.1.8. Îmbunătățirea 2017–2020 Formatori Ministerul Pe parcursul anului 2017, de către 16 formatori instruiţi,  au fost 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4324
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calității formării 

profesionale a 

ofițerilor de 

investigații prin 

identificarea unui 

grup de formatori din 

cadrul subdiviziunilor 

subordonate și 

asigurarea instruirii 

acestora conform 

standardelor 

internaționale 

identificați 

și instruiți 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

organizate 19 cursuri de instruire (15 pentru ofițeri și 4 pentru conducători) cu 

participarea a 340 angajați (ofițeri de investigaţie – 199, conducători - 64). 

Totodată, în perioada vizată, au participat la cursuri de recalificare în 

domeniul investigaţii infracţiuni 77 angajaţi.  

Suplimentar, 21 de angajaţi au participat la cursurile de instruire 

organizate în domeniul combaterii crimei organizate şi metode de investigare, 

organizate peste hotarele ţării. 

11.  3.2. Extinderea 

competențelor 

Poliției în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

spălării banilor 

proveniți din 

activități de 

criminalitate 

organizată 

3.2.2. Crearea în 

cadrul Inspectoratului 

General al Poliţiei a 

structurii specializate 

de combatere a 

spălării banilor  

 

 

2017 Structură 

specializată 

creată și 

operațional

ă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La 22.12.2017 în cadrul ședinței Plenare a Parlamentului, a fost adoptat 

în lectura a 2-a Proiectul legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului. 

Potrivit notei de argumentare a proiectului de lege, noua lege nu este 

consecința unor deficiențe majore identificate în legea actuală, dar este una 

care desfășoară și dezvoltă unele prevederi ale acesteia și, totodată, include 

cerințele vizavi de cele mai noi standarde în domeniu.  

Având în vedere faptul că proiectul elaborat de către IGP privind 

acordarea competențelor Poliției în prevenirea și combaterea fenomenului 

spălării banilor pe crimele aflate în competența MAI, fără imixtiunea în 

împuternicirile și competențele existente de recepționare și operare a 

informațiilor prezentate de entitățile raportoare deținute de Serviciul de 

prevenire și combatere a spălării banilor din cadrul CNA, nu a fost posibilă 

instituirea unei astfel de structuri. 

Totuși, în scopul dezvoltării abilităților angajaților Poliției în domeniul 

spălării banilor pe crimele aflate în competența MAI, în cadrul Direcției nr. 3 

a INI al IGP, prin ordinul MAI nr. 23 din 30.01.2015, a fost instituită o 

entitate ce relaționează cu SPSB din cadrul CNA în domeniul schimbului de 

informații pe aceste categorii de infracțiuni.   

În scopul consolidării capacităților profesionale pe această dimensiune au 

fost înregistrate următoarele evoluții: 

- în perioada 10.04.2017–13.04.2017, un angajat al Direcţiei nr.3 a INI a 

participat la conferinţa de diseminare cu genericul „Combaterea crimelor 

economice, transfrontaliere, spălării banilor şi corupţiei” în cadrul 

Programului de cooperare poliţienească a Parteneriatului Estic, în or. Paris, 

Franţa; 
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- în perioada 05 - 08.06.2017, un angajat din cadrul Direcției nr. 4 a INI 

a participat la conferința internațională a organelor de forță implicate în 

combaterea traficului de droguri și spălarea banilor, eveniment organizat de 

către Drug Enforcement Admnistration (DEA) a SUA, desfășurat în or. 

Dublin, Irlanda; 

La fel, în perioada vizată, prin intermediul CCPI, pe canalul INTERPOL, 

au fost examinate 98 de interpelări parvenite de la autorități similare din alte 

state pentru efectuarea schimbului de informații în domeniul prevenirii și 

combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; 

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) 

Toate schimburile de informații pe domeniul spălării banilor și finanțării 

terorismului, se efectuează prin intermediul Serviciului Prevenirea 

Combaterea Spălării Banilor al CNA, care este membru al organizațiilor 

internaționale, respectiv subdiviziunile specializate ale IGP nu dispun de 

informații la acest subiect. 

  Totuși, de către subdiviziunea specializată a IGP, INI au fost expediate 

în adresa CNA 10 solicitări de acordarea a suportului privind tranzacțiile 

efectuate de pe conturile instituțiilor bancare rezidente și nerezidente, în care 

au fost vizate 17 companii și 22 persoane fizice. 

  Totodată în scopul eficientizării acțiunilor de cooperare cu instituția 

vizată au fost purtate tratative și expediată solicitarea de a desemna o 

persoană din cadrul SPCSB a CNA responsabilă pentru colaborarea promptă. 

De asemenea INI a IGP prin intermediul SPCSB şi CCPI al IGP, au fost 

expediate 2 solicitări în adresa autorităţilor similare ale Italiei şi Austriei. 

Schimbul de informaţii se realizează permanent prin intermediul 

canalelor securizate din cadrul CCPI al IGP sau prin intermediul DRIAE. 

În perioada anului 2017 angajații Poliției au participat la instruiri privind 

terorismul şi răsturnare, combaterea terorismului şi criminalității 

transnaționale, controlul asupra exporturilor de arme, reuniunea regională a 

experților în domeniul neproliferării armelor de distrugere (ADM) în masă, 

conferința regională de coordonare în domeniul combaterii terorismului, 

extremismului violent în Europa de Sud –Est, cea de-a VI-a întrunire a 

grupului operațional antiterorism SELEC; exercițiul Internațional Antiterorist 

”STRONG BORDER -2017”, exercițiul internațional de instruire și securitate, 

cu salvarea personalului Ambasadei SUA luat ostatic. 

Evenimentele prenotate au avut loc în Italia, Lituania, Slovenia, Turcia, 

România, Polonia și Croația. 

Totodată, urmare solicitării Unității Rețelelor Teroriste din cadrul 

Secretariatului General al OIPC Interpol a fost desemnat un ofițer de contact 

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 

informațiilo

r  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 
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în domeniul combaterii terorismului. Astfel,  prin intermediul CCPI, pe 

canalul INTERPOL, au fost examinate 98 de interpelări parvenite de la 

autorități similare din alte state pentru efectuarea schimbului de informații în 

domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. 

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 

proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu 

12. 4.1.Implementare

a 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) 

În cadrul ședinței Guvernului din 17.01.2018, a fost aprobat Conceptul 

activității  polițienești comunitare și Planul de acțiuni aferent pentru perioada 

2018 – 2020.  

Prin Memorandumul de înțelegere nr. 1 din 14.02.2017 între MAI, IGP şi 

IPP a fost inițiată procedura de implementare a proiectului: „Promovarea 

implicării societății civile în consolidarea securității comunitare”, fiind 

revizuită extinderea elementelor APC. 

La 15 martie 2017 de către IPP a fost organizată conferinţa internaţională 

„Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare” 

cu participarea a 8 experţi, 23 ofiţeri de Poliţie, administraţia publică locală din 

6 regiuni şi societatea civilă. 

La 03 mai 2017, de către IPP a fost organizat atelierul „Activitatea 

poliţienească comunitară (APC) în localităţile pilot” cu participarea 

conducătorilor Direcţiei de Poli ţie a mun. Chişinău, ai Inspectoratelor de 

poliţie Cahul, Comrat, Hînceşti, Ocniţa, Sîngerei şi Ungheni, reprezentanţilor 

administraţiei publice locale şi a organizaţiilor neguvernamentale. 

Subsidiar, au fost organizate  10 şedinţe ale Consiliilor de securitate în 

Cahul, Comrat, Hînceşti, Ocniţa, Sîngerei şi Ungheni. 

La moment, unele elementele ale APC sunt pilotate în or. Comrat 

(UTAG), or. Hînceşti, or. Otaci (r-nul Ocnița), or. Sîngerei, or. Ungheni și sat. 

Zîrneşti (r-nul Cahul), Bulboaca (Anenii-Noi), SP 3  IP Buiucani. 

 

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) 

4.1.4. Consolidarea 

capacităților de 

comunicare ale 

ofițerilor de sector 

2017–2020 Instruiri 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Pe parcursul anului 2017 au fost organizate și desfășurate mai multe 

sesiuni de instruire pentru angajații Poliției: 

1) Cursul de instruire cu genericul „Activitatea poliţieneasca 

comunitară” în perioada 31 ianuarie – 03 februarie 2017, sub egida 

Ambasadei Suediei în Moldova la care au fost instruiţi 50 angajaţi ai Poliţiei. 

2) Atelierul de lucru cu genericul „Activitatea poliţienească comunitară” 

în perioada 06-08 februarie 2017, sub egida Ambasadei Suediei în Moldova, 

la care au participat angajaţii Poliţiei, altor autorităţi (Procuratura Generală, 

Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Inspectoratul Naţionala de 



 

27 

Probaţiune) ONG („La Strada”, „Institutul de Politici Publice”, „Centrul de 

Drept al Femeilor”, organizaţiilor internaţionale (UNDP Moldova, SOROS 

Moldova) şi Consiliul Autorităţilor Locale din Moldova. 

3) Conferinţa Internaţională „Promovarea implicării  societăţii civile  în 

consolidarea securităţii comunitare” la 15 martie 2017, organizată de IPP cu 

participarea a 8 experţi 23 ofiţeri de Poliţie, administraţia publică locală din 6 

regiuni şi societatea civilă. 

4) Atelierului „Activitatea poliţienească comunitară (APC)  în localităţile 

pilot” la 03 mai 2017  organizată de IPP cu participarea conducătorilor 

Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău, ai Inspectoratelor de poliţie Cahul, 

Comrat, Hânceşti, Ocniţa, Sângerei şi Ungheni, reprezentanţilor administraţiei 

publice locale şi a organizaţiilor non-guvernamentale. 

5) Atelierul de lucru în perioada 11-12 mai 2017, sub egida Ambasadei 

Suediei în Moldova, la care au participat membrii Echipei de proiect nr. 9 şi 

Grupului de lucru pentru elaborarea Conceptului Activităţii Poliţieneşti 

Comunitare, în cadrul căruia au fost compilate ideile privind realizarea 

documentului de politici menţionat. 

6) Şedinţa de lucru privind consultarea cu societatea civilă a proiectului 

de Concept de Poliţie Comunitară din 14.09.2017, la care au participat 

reprezentanţii ONG partenere, Ambasadelor SUA şi Suediei în Moldova, 

reprezentanţii UNDP şi delegaţiei UE. 

4.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii sediilor 

sectoarelor de poliție 

și a inspectoratelor de 

poliție conform 

standardelor în 

domeniu 

2017–2020 Infrastructu

ră 

modernizat

ă, conform 

modelului 

standard 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada de referință, în cadrul Proiectului finanțat din surse externe și 

co-finanțat de Guvernul R. Moldova „Cooperarea regională pentru prevenirea 

și combaterea criminalității transfrontaliere Republica Moldova - România” a 

fost realizată documentația de proiect și deviz pentru renovarea a 10 sectoare 

de poliție (s. Cetîreni, rnul Ungheni, s. Costești, rnul Rîșcani, s. Fetești, 

Hincăuți și Zăbriceni din rnul Edineț, s. Bujor, rnul Hîncești; SP1 nr.1, s. 

Sărata Nouă și Sărăteni rnul Leova; s. Zîrnești rnul Cahul), lucrările urmând a 

fi demarate în anul 2018. 

Totodată,  în cadrul implementării suportului bugetar pentru reforma 

poliției a fost realizată documentația de proiect și deviz pentru renovarea a 20 

sedii ale sectoarelor de poliţie ale Inspectoratelor de Poliţie teritoriale precum 

și 10 Izolatoare de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Poliției, 

precum și sediul INSP, lucrările de modernizare urmând a fi demarat la fel 

începând cu anul 2018. 

4.1.6. Elaborarea 

Concepției de 

prevenire a 

2017 Concepție 

elaborată și 

aprobată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Concepției Prevenire a Criminalității a fost aprobată prin ordinul șefului 

IGP nr. 530 din 29.12.2017.  

Concepția prevenirii și combaterii criminalității  stabilește instrumentele 
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criminalităţii (Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

și metodele de prevenire şi de combatere a criminalității, asigurând în acest 

sens apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, intereselor publice, 

securității naționale, dar şi înlăturarea consecințelor activităților ilegale. 

4.1.7. Organizarea 

activității de prevenire 

în conformitate cu 

riscurile și tendințele 

criminalității   

2017–2020 Măsuri de 

prevenire 

desfășurate 

Rapoarte de 

analiză a 

riscului 

elaborate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În perioada anului 2017 au fost elaborate 47 rapoarte de analiză tactică, 

comparativ cu 67 din anul precedent. De către CAI fiind coordonată 

elaborarea a peste 110 rapoarte de analiză tactică de către SAI și SAC a SII . 

Totodată, în perioada a 12 luni 2017 au fost demarate următoarele 

campanii și activități de informare și sensibilizare: 

- “Poliția dăruiește un zâmbet pentru copii”, 

- “Supraveghere de Vecinătate”; 

- Ziua Siguranței pe Internet; 

- ,,Valorifică-ți potențialul, alătură-te Poliției!” 

- ”Poliția în stradă” – mai aproape de cetățeni; 

- ”Din culisele Poliției”;  

- ”Adolescență fără devianță”,  

- “Patrula de informare în acţiune”; 

-  „Tinerii ambasadori provoacă noua generație”; 

- „La început e fum, la final e scrum. Să respirăm sănătos - pentru un 

viitor frumos!” 

-  „Invizibili printre noi”,; 

- “Tu alegi cum ajungi acasă!”  

- ,,În spaţiul virtual pericolele sunt destul de reale”;  

- ”Protejează familia de violență”,; 

- ,,Împreună pentru siguranța ta”; 

- ”Nu contează ce prezic astrele, Contează ce zice Legea!”; 

Modul de desfășurare a campaniilor, perioada de desfășurare, rezultatele 

și impactul sunt descrise detaliat în notele informative prezentate de către 

direcțiile de profil care sunt disponibile pe pagina web oficială a Poliției la 

compartimentul ”Transparența”, ”Rapoarte și evaluări”. 

Totodată, în perioada vizată au fost desfășurate mai multe Flash-moburi, 

care vin să atragă atenția anumitor probleme importante din societate, cum 

sunt 

 Flash-mob ”Să învingem SIDA împreună!”;  

 Flash-mob ”Lumina comemorării”; 

 Flash-mob ”Nu-ți abandona viitorul!”; 

 Flash-mob ”Dragostea – merge mână-n mână cu respectul și 

încrederea” ; 

 Flash-mob “Familii fără hotare”; 
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 Flash-mob ”One Billion Rising Moldova” 

Suplimentar, în scopul creşterii gradului de conştientizare a riscurilor 

condiționate de comportamentul incorect la trafic și a problemei siguranţei 

rutiere la nivel naţional au fost organizate următoarele acțiuni: „Fii altfel-

prudent și responsabil”, ”Reduceți Viteza - Fiecare viață contează”, 

„Siguranța copilului tău, depinde de tine”, „INP oferă cadouri copiilor din 

familii social vulnerabile”, ”Știi să eviți pericolele străzii?”, „În siguranță la 

școală, în siguranță acasă”, ,,Nu te lăsa condus de alcool, cineva drag te 

așteaptă acasă”, ,,Angajații Inspectoratului Național de Patrulare au surprins 

doamnele în trafic urându-le sincere felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie”. 

Totodată, în 2017, și-a început activitatea serviciul de patrulare pe 

biciclete, înființat cu suportul Ambasadei SUA la Chișinău, care urmează a fi 

prezent în special, în zonele pietonale, de agrement și odihnă din Chișinău.  

Majoritatea campaniilor și activităților de informare și sensibilizare ale 

populației, au fost organizate în parteneriat organizațiile nonguvernamentale.  

13. 4.2. Dezvoltarea 

Conceptului de 

activitate 

polițienească 

bazată pe 

informații 

(Inteligence-led 

policing) și 

extinderea 

acestuia pe întreg 

teritoriul 

republicii 

4.2.1. Elaborarea 

Conceptului de 

activitate 

polițienească bazată 

pe informații prin 

utilizarea expertizei 

internaţionale în 

domeniu 

Semestrul 

II, 2016 

Concept 

elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În această perioadă a fost aprobat Ordinul IGP nr. 258 din 14 iunie 2017 

”Cu privire la aprobarea Conceptului de activitate poliţienească bazată pe 

informaţii Intelligence - Led Policing”. 

Ulterior, prin Ord. IGP nr.324 din 27 iulie 2017 a fost aprobat Planul de 

acțiuni privind implementarea Conceptului de activitate polițienească bazată 

pe ILP. 

4.2.3. Reorganizarea 

structurilor de analiză 

a informației 

2017 Centrul de 

Analiză a 

Informației 

reorganizat 

ca unitate 

centrală în 

subordinea 

Inspectorat

ului 

General al 

Poliției 

Structuri 

regionale 

create și 

operaționali

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În noul proiect de structură a organului central de administrare și 

subdiviziunilor subordonate IGP este prevăzută crearea subdiviziunii 

specializate de analiza informațiilor ce va avea competențe de sinteză a 

datelor în domeniul investigații infracțiuni, securitate publică etc. 

Unitatea de analiză a informațiilor va fi antrenată în toate palierele 

muncii de analiză și va realiza produse analitice în domeniul strategic, tactic și 

operațional. 

Totodată, în contextul regionalizării, urmează a fi create și structuri 

regionale de analiză a riscurilor. 

Entitatea în cauză urmează a fi instituită odată cu aprobarea structurii 

IGP. 
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zate 

4.2.4. Consolidarea 

capacităților de 

analiză a riscurilor 

2017–2018 Structură 

specializată 

creată și 

operaționali

zată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

În noul proiect de structură a organului central de administrare și 

subdiviziunilor subordonate IGP este prevăzută crearea Direcției analiza 

informațiilor ce va avea competențe de sinteză a datelor în domeniul 

investigații infracțiuni, securitate publică etc.  

Unitatea de analiză a informațiilor va fi antrenată în toate palierele 

muncii de analiză și va realiza produse analitice în domeniul strategic, tactic și 

operațional. 

Totodată, în contextul regionalizării, urmează a fi create și structuri 

regionale de analiză a riscurilor. 

Suplimentar, prin Ordinului IGP nr. 323 din 27 iulie 2017 au fost 

aprobate Standardele de dotare a angajaţilor Poliţiei din cadrul Serviciilor 

Analiză Crime ale secţiilor investigaţii infracţiuni ale Inspectoratelor de 

Poliţie ale IGP, ai secţiei Analiza Informaţiilor a DP Chişinău şi Centrului de 

Analiză a Informaţiilor a INI al IGP. 

În baza Ordinului comun MAI/SIS/PG/SV cu nr.373/110/67/515-0 din 

11.12.2017 sunt create grupuri comune de analiză a riscurilor la nivel 

regional, în vederea cooperării în domeniul combaterii criminalității 

transfrontaliere, a traficului de ființe umane și a migrației ilegale. 

Subsidiar, trei ani consecutiv, cu suportul Fundației Hanns Seidel, sunt 

organizate întrevederi cu expertul în domeniul „Managementul de risc”, din 

cadrul Poliției Bavareze, domnul Hable Waldbauer-Peter Christian. În 

contextul reformei asumate și necesităților instituționale, dezvoltarea unor 

propuneri de redresare este imperativă pentru Poliția din Republica Moldova. 

În perioada anului curent, în contextul implementării matricei de politici 

în domeniul liberalizării regimului de vize al Republicii Moldova – Uniunea 

Europeană, de către Centrul de analiză a informațiilor din cadrul INI, au fost 

organizate mai multe instruiri a efectivului subdiviziunilor teritoriale ale 

Poliției, privind analiza informațiilor în activitatea polițienească. 

4.2.8. Achiziționarea  

de echipament și 

tehnică specială 

2017–2019 Echipament 

și tehnică 

specială 

achiziționat

ă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

În anul 2017, inclusiv în contextul Suportului Bugetar pentru reforma 

Poliției, au fost achiziționate: 

- 276 automobile care au fost transmise, pentru asigurarea reacționării 

rapide, transportarea persoanelor aflate în custodia Poliției, cercetarea la fața 

locului, documentarea accidentelor rutiere, subdiviziunilor Poliției (sectoare 

de poliție, servicii de gardă,  secțiile de urmărire penală și investigare 

infracțiuni ale inspectoratelor de poliție, precum și  alte unități structurale); 

- 2053 de unități de tehnică de calcul (computere, imprimante, 

proiectoare, dispozitive stocare, etc.) oferite secțiilor de urmărire penală și 



 

31 

investigații, sectoarelor de poliție și serviciilor de gardă din cadrul 

inspectoratelor de poliție; 

-  73 463 unități de echipament și mijloace speciale (muniții, centuri 

tactice cu huse pentru cătușe, balonașe cu gaz, tocuri pentru pistol, lanterne, 

cătușe, mănuși tactice, veste antiglonț etc.) oferit ofițerilor de sector.  

4.2.9. Realizarea 

rețelei de comunicații 

voce-date a Poliției 

2019–2020 Rețea 

creată și 

operaționali

zată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

 

A fost instituit Comitetul de monitorizare a implementării proiectului în 

cadrul IGP prin ordinul nr. 402 din 09 octombrie 2017. Ulterior MAI a 

elaborat planul de acțiune care să conțină indicatori de referință anuali pentru 

implementarea unei rețele de voce și de comunicații de date securizate și 

crearea unui comitet de monitorizare în cadrul IGP  (ordinul MAI nr. 401 din 

29 decembrie 2017). Actele enunțate sunt plasate pe pagina web oficială a 

Poliției la compartimentul http://politia.md/ro/content/rezultatele-obtinute 

A fost elaborat studiul de fezabilitate pentru determinarea locațiilor 

optime pentru instalarea stațiilor de bază în standard TETRA pentru 

acoperirea cu semnal radio a întregului teritoriu al Republicii Moldova.  

Au fost stabilite tipurile și cantitățile de echipamente de comunicații 

necesare pentru implementarea proiectului; 

A fost stabilit numărul și tipul de terminale radio necesar pentru dotarea 

patrulelor și echipelor de intervenție din cadrul poliției; 

În perioada 15-19 mai, conform dispoziției 18/941 din 12.05.2017 

reprezentanții MAI au efectuat o vizită studiu organizată de către MAI, 

România. Scopul vizitei a fost, preluarea bunelor practici ale colegilor din 

România în vederea dezvoltării și gestionării sistemelor de comunicații 

existente și cele ce urmează a fi implementate; 

Cu suportul UNDP, au fost procurate 45 terminale radio pentru BPDS 

”Fulger”. Terminalele radio au fost programate și introduse în sistemul de 

radiocomunicații TETRA; 

La data de 6 decembrie 2017 a fost semnat direct cu producătorul 

MOTOROLA, Contractul de achiziţie a echipamentelor de comunicaţii, 

proiectare, instalare şi interconectare, pentru realizarea reţelei de 

radiocomunicaţii în standard TETRA la cheie (Contract nr. 273AP  din 

06.12.2017).  

Conform Contractului nr. 273AP  din 06.12.2017 au fost livrate 190 

terminale radio portabile în standard TETRA și 103 terminale radio mobile în 

standard TETRA pentru necesitățile poliției. 

4.2.10. Dezvoltarea 

Sistemului informatic 

integrat al Poliţiei 

2017–2020 Sistem 

dezvoltat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

În anul 2017, de către Serviciul tehnologii informaționale a MAI a fost 

realizat procesul de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru 

proiectarea rețelei LAN a subdiviziunile teritoriale ale Poliției. Acest exercițiu 

http://politia.md/ro/content/rezultatele-obtinute
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(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

a fost posibil de realizat în cadrul proiectului gestionat de STI. În contextul 

implementării SDP, urmează a fi identificate resursele financiare necesare 

pentru construcția acestor rețele. 

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 

Inspectoratulu

i General al 

Poliției , 

reorganizat  

Competențe 

transmise 

subdiviziunilo

r teritoriale de 

poliție 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Prin Dispoziţia IGP nr.34/3-443 din 11.12.2017 a fost instituit grupul de 

lucru pentru elaborarea structurii INSP al IGP. În conformitate cu prevederile 

Dispoziţiei, către 21.12.2017 grupul a elaborat și prezentat conducerii 

Viziunea privind structura INSP şi  conceptul de funcționare.  

Proiectul structurii Inspectoratului naţional de securitate publică, prevede 

comasarea INP și DGSP. Totodată, conform proiectului Planului de 

implementare a Viziunii de Concept privind regionalizarea activităților 

Poliției, regionalizarea serviciilor de patrulare în cadrul INSP, urmează a fi 

realizată în 2018. 

 

4.3.2. Dezvoltarea 

sistemului de 

management integrat 

al apelurilor de 

urgență din 

competența Poliției 

 

2017–2018 Concept de 

intervenție 

elaborat și 

aprobat 

Sisteme 

informațional

e dedicate 

operaționale 

15 min timpul 

mediu de 

intervenție a 

Poliție 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

Conceptul privind funcționarea Sistemului integrat de gestionare a 

apelurilor de urgență parvenite la Poliție și Planul de acțiuni privind 

implementarea acestuia au fost aprobate prin Ordinul MAI nr.351 din 

24.11.2017. 

 

 

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) 

Prin Dispoziția IGP nr. 34/3-254 din 27 iunie 2017, structurile de 

specialitate ale IGP, au organizat, în perioada 11 - 27 iulie 2017, seminare de 

instruire cu întregul personal al serviciilor de gardă ale subdiviziunilor IGP, 

implicat în procesul de reacționare la apelurile de urgență. În perioada de 

referință la sesiunile de instruire organizate au participat 316 angajați. 

Totodată, au fost realizate instruiri a 42 angajați din cadrul dispeceratelor 

regionale cu referire la utilizarea aplicației SMISU, fiind realizate și 2 vizite 

de studiu în România și Ucraina. 

OBIECTIVUL 5:  

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

operațional

e elaborate 

și aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Inspectoratul 

General al 

Poliției) 

La 13 iulie 2016 a fost aprobat ordinul IGP nr.217 ”Cu privire la 

instituirea Grupului de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul IGP. Urmare 

evaluării și analizei riscurilor de corupție pe domeniul de activitate al 

Inspectoratului național de patrulare, în comun cu Centrul Național 

Anticorupție, a fost elaborat  şi plasat pe pagina web oficială a Poliţiei şi 

CNA, raportul privind rezultatele evaluării riscurilor de corupţie în cadrul 

Inspectoratului Naţional de Patrulare. 

http://politia.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-si-evaluari 

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

ul_cna.pdf 

http://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1669&t=/Presa/Comun

icate-de-presa/Multiple-riscuri-de-coruptie-depistate-de-CNA-in-procesul-de-

evaluare-a-INP/ 

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, iar 

conform pct. 5 al aceluiași ordin, Planul de integritate s-a publicat pe pagina-

web oficială a Poliției. 

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

ul_cna.pdf  

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

_acronime.pdf  

În perioada anului 2017 au fost elaborate proiecte PSO privind declararea 

conflictului de interese și denunțarea influențelor necorespunzătoare. Totodată 

activitățile pentru care urmează a fi elaborate PSO, se regăsesc în Planul de 

integritate al Inspectoratului național de patrulare al Inspectoratului General al 

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

Ținem să menționăm totodată că, prin dispoziția șefului IGP nr. 34/165 

din 24.05.2017 ”Cu privire la demararea procesului de evaluare a riscurilor 

de corupție în cadrul Direcției generale urmărire penală a IGP al MAI”, a 

fost instituit Grupul de evaluare a riscurilor de corupție. Acesta urmează să 

definitiveze către finele semestrului I al anului 2018 Raportul de evaluare a 

riscurilor la nivelul DGUP, iar către finele semestrului II 2018, elaborarea 

Planul de integritate.  

5.1.2. Intensificarea 

campaniilor de 

prevenire a 

comportamentului 

2017–2020 Campanii 

de 

prevenire 

realizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

În perioada anului au fost organizate 81 şedinţe în cadrul subdiviziunilor 

Poliției privind  neadmiterea implicării în acte de corupţie sau cu caracter 

coruptibil, fiind desfăşurate 3 instruiri pe segmentul de integritate şi 

anticorupţie 

http://politia.md/sites/default/files/concluzii_generale_privind_erc_raportul_cna.pdf
http://politia.md/sites/default/files/concluzii_generale_privind_erc_raportul_cna.pdf
http://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1669&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Multiple-riscuri-de-coruptie-depistate-de-CNA-in-procesul-de-evaluare-a-INP/
http://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1669&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Multiple-riscuri-de-coruptie-depistate-de-CNA-in-procesul-de-evaluare-a-INP/
http://www.cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1669&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Multiple-riscuri-de-coruptie-depistate-de-CNA-in-procesul-de-evaluare-a-INP/
http://politia.md/sites/default/files/concluzii_generale_privind_erc_raportul_cna.pdf
http://politia.md/sites/default/files/concluzii_generale_privind_erc_raportul_cna.pdf
http://politia.md/sites/default/files/plan_de_integritate_varianta_iii_3_cu_acronime.pdf
http://politia.md/sites/default/files/plan_de_integritate_varianta_iii_3_cu_acronime.pdf
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corupţional al 

polițiștilor, îndeosebi 

în domeniile 

vulnerabile 

Suplimentar, au fost mediatizate 2 comunicate de presă cu privire la  

prevenirea comportamentului corupțional al polițiștilor, îndeosebi în 

domeniile vulnerabile. fiind plasate pe pagina web a Poliției. 

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) 

Intru automatizarea procesului de depistare şi constatare a încălcărilor 

din domeniul traficului rutier comise de conducătorii de vehicule, acumularea 

probelor pentru soluționarea cauzei şi atragerea la răspundere 

contravențională sau penală, colectarea informației privind situația rutieră în 

zonele de supraveghere în regim de timp real, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului 965 din 17.11.2014, a fost aprobat Regulamentului 

privind organizarea şi funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a 

circulației rutiere „Controlul traficului”. 

Întru ajustarea cadrului normativ, STI, suplimentar proiectului expediat 

Ministerului Justiției (8/5-1279 din 22.02.2017) a elaborat un nou proiect de 

modificare a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, prin 

care au fost puse în aplicare și Recomandările Curții de Conturi (Hotărârea nr. 

12 din 05.04.2017). 

Totodată, proiectul descrie modalitatea de participare a furnizorului de 

infrastructură la crearea/dotarea și asigurarea mentenanței posturilor 

fixe/unităților mobile de supraveghere a traficului rutier și elementele 

acordurilor de colaborare. 

Proiectul modificărilor din 13.11.2017, a fost remis pentru avizare 

autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, iar la 

27.11.2017 proiectul modificărilor în HG 965 a fost plasat pentru consultare 

publică pe site-ul www.particip.gov.md.  

Accentuând importanţa şi necesitatea dezvoltării Sistemului automatizat 

de supraveghere „Controlul traficului” din contul resurselor financiare alocate 

Ministerului Afacerilor Interne, de către personalul Direcției generale 

monitorizare și control trafic a STI a fost inițiat proiectul unui Concept de 

dezvoltare SASCR „Controlul traficului”, care prevede supravegherea 

condițiilor traficului rutier în intersecții și localități.  

În scopul asigurării supravegherii traficului rutier și ordinii publice la 

intrările și ieșirile din capitală au fost continuate activitățile de proiectare a 

posturilor de supraveghere a traficului rutier pe: 

1. str. Alba Iulia intersecție cu Liviu Deleanu; 

2. șos. Muncești, în proximitatea nr. 273a; 

3. șos. Muncești,  690, în proximitatea PT 264 și cutiei de comunicații 

http://www.particip.gov.md/
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CE 7448; 

4. traseul M3 – str. Drumul Băcioiului, 287. 

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 

achiziții 

regionalizat 

Proceduri 

operațional

e elaborate 

și aprobate 

Personal 

instruit 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

În scopul dezvoltării capacităților și dezvoltării abilităților practice a 

angajaților implicați în procesele de achiziții publice realizate la nivelul 

Poliției, pe parcursul anului 2017, 28 angajați din cadrul diferitor servicii ale 

IGP au participat 2 sesiuni de instruire. 

Astfel, la 13.09.2017, 20 persoane din cadrul unității de management al 

Programului, instituit în contextul implementării Matricei de politici privind 

implementarea suportului bugetar pentru reforma Poliției, au participat la 

sesiunea de instruire pe dimensiunea achizițiilor publice organizate în cadrul 

Agenției Achiziții Publice, în cadrul căreia au fost abordate mai multe 

subiecte: noţiuni generale ale sistemului de achiziţii publice în RM; 

constituirea şi organizarea activităţii grupului de achiziţii; elaborarea 

documentelor şi întocmirea dosarului de achiziţii; etapele procedurii de 

achiziţii; tipurile procedurilor de achiziţii; criteriile înaintate faţă de agenţii 

economici pentru participare; cele mai frecvente încălcări în procesul 

achiziţiilor publice, etc. 

Totodată, 8 angajați au participat la sesiunile de instruire organizate de 

către experții IDIS Viitorul.  Activitățile au avut loc în luna decembrie 2017, 

acestea fiind realizate în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri inovative în sistemul 

de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și 

practici de respectare a legislației”, finanțat de UE prin intermediul 

Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea 

operațiunilor de suport bugetar și cofinanțat de Fundația Hanns Seidel – 

Republica Moldova.  

16. 5.2. 

Îmbunătăţirea 

cooperării între 

agențiile și 

structurile de 

combatere a 

corupţiei la nivel 

intra şi 

interinstituţional 

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 

 

Pe parcursul anului 2017, au fost desfăşurate 34 de instruiri, la care au 

participat 2554 de angajaţi ai autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

 



 

36 

5.2.4. Instituirea și 

dezvoltarea sistemului 

de verificare a 

plângerilor îndreptate 

împotriva 

personalului Poliției 

privind actele de 

discriminare și rele 

tratamente în 

activitatea Poliției 

2017–2020 Sesiuni de 

instruire 

organizate 

Proceduri 

operațional

e standard 

elaborate și 

aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Pe parcursul anului 2017 de către Direcție de profil a IGP a fost demarat 

procesul de elaborare a procedurii standard de operare cu privire la realizarea 

anchetelor de serviciu la nivelul Poliției.   

 

 


