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I. CONSIDERAŢII GENERALE 

 

Anul 2013 a fost marcat pentru Poliția Republicii Moldova ca unul al amplelor 

procese de reorganizare structurală avînd la bază noul cadru juridic care 

reglementează activitatea Poliției și statutul polițistului.  

Odată cu crearea Inspectoratului General al Poliției a fost pus şi se pune accent 

în continuare pe dezvoltarea capacităților Poliției de prevenire și combatere a 

fenomenului infracțional, prin implementarea practicilor noi de investigare a 

crimelor. Măsurile organizatorice şi funcţionale au vizat, în principal, optimizarea 

structurilor de Poliţie, creşterea eficienţei acestora, precum şi descentralizarea şi 

debirocratizarea activităţilor. 

Pentru a asigura operaționalizarea structurilor nou-create, s-a pus accent pe 

crearea noului cadru normativ atît a subdiviziunilor specializate cît și subdiviziunilor 

teritoriale ale Poliției, în scopul asigurării delimitării stricte a competențelor, 

reglementarea procedurilor de interacțiune. 

În vederea asigurării transparenţei în activitatea Inspectoratului General al 

Poliţiei, a fost lansată pagina oficială, care cunoaşte o dinamică ascendentă în partea 

ce ţine de vizualizarea continuă şi reprezintă o sursă de informare pentru cetăţeni 

vizînd activităţile desfăşurate de către Poliţie.  

De la lansarea site-ului, aceasta a avut peste 4 mln accesări, ori dacă ne referim 

la vizitatori unici avem un număr mai mare de 50 mii. 

 

 

Activitatea în domeniul managementului resurselor umane  

 

În perioada de reper, unul din obiectivele de bază a fost modificarea 

managementului resurselor umane și ajustarea acestuia standardelor de securitate ale 

UE, în special prin implementarea procedurilor noi de selectare, evaluare și instruire a 

personalului.  

Conform statelor de personal actuale, efectivul-limită al IGP constituie 9220 de 

funcţii, inclusiv: 6129 (66,5 %) de ofiţeri; 2675 (29 %) de subofiţeri; 416 (4,5 %) 

funcționari care nu dețin statut special. 

Funcțiile de polițiști constituie în total 8138 unităţi, inclusiv 5680 de ofiţeri şi 

2458 subofiţeri. Incompletul este de 707 funcţii, inclusiv 449 de ofiţeri, 217 de 

subofiţeri şi 41 salariați civili. Numărul total al funcţiilor de polițiști vacante este de 

666, ceea ce constituie 7,2%.  

Din acestea, 770, sau 9,5% sînt femei. Respectiv, 10,6% (604) din funcțiile de 

ofițeri și 6,8% (166) din funcțiile de subofițeri sînt ocupate de femei.    

Deşi incompletul este în diminuare, totuşi, în unele subdiviziuni ale IGP 

persistă un număr mare de funcţii vacante: IP Nisporeni - 35 (28%); IP Cahul - 44 

(24,6%), IP Glodeni - 23 (22,1%), IP Cantemir - 23 (20%), IP Taraclia - 19 (20%). 



Totodată, în perioada de raport din diverse motive au fost concediaţi 808 

angajați, dintre care 6 condamnarea în baza sentinței judecătorești și 53 încălcarea 

sistematică a disciplinei de serviciu. Au fost sancționați disciplinar 310 anagajți.  

Numărul mare de funcții vacante se explică prin fluctuația mare a personalului 

condiționată în parte de condițiile de muncă și salarizare precare, în parte de situația 

socio-economică din țară și parțial de diferența dintre volumul de salarizare și de 

muncă comparativ cu angajații altor instituții și autorități în cadrul căror activează 

personal cu statut special. 

Ridicarea nivelului de profesionalism, aplicarea în tocmai a prevederilor 

legislaţiei în vigoare, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate, reprezintă 

în mod firesc o prioritate indispensabilă în activitatea Poliţiei. 

          În scopul dezvoltării capacităţilor profesionale ale polițiștilor, în cadrul 

Departamentului Dezvoltare Profesională şi Managerială al Academiei „Ştefan cel 

Mare”, pe parcursul anului 2013 au fost organizate şi desfăşurate 13 cursuri de 

perfecţionare/specializare (Expertize tehnico-criminalistice, Curs de pregătire a 

instructorilor de tragere, Activitatea specială de investigaţii, Lucrul cu minorităţile 

naţionale, Organizarea traficului rutier, Protecţia juridică a drepturilor omului, 

Metodica cercetării infracţiunilor transfrontaliere, etc.) la care au participat 394  

poliţiști. 

Totodată, au mai fost organizate şi desfăşurate 70 cursuri (31 de cursuri în 

interiorul ţării şi 39 peste hotarele R. Moldova) în diverse domenii unde au fost 

instruiţi peste 600 polițiști, printre care putem menţiona seminarul sub genericul 

„Investigarea infracţiunilor motivate de ură”, organizat de OSCE şi Procuratura 

Generală a RM și seminarul sub genericul “Consolidarea luptei împotriva relelor 

tratamente şi a impunităţii”, organizat de Consiliul Europei. 

Cu susţinerea partenerilor străini, au fost organizate şi desfăşurate diferite 

seminare, conferințe, ateliere de lucru şi sesiuni de instruire în următoarele domenii:  

- consolidarea capacităţilor de combatere a criminalităţii; 

- tehnici de interogare şi intervievare; 

- combaterea relelor tratamente şi impunităţii;  

- prevenirea consumului de droguri; 

- consolidarea capacităţilor coordonatorilor naţionali EU ale autorităţilor publice 

din Republica Moldova; 

- evaluarea oportunităţilor privind implementarea în RM a bunelor practici din 

România vis-a-vis de sistemele de colectare, stocare şi analiză a datelor operative; 

- consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul  traficului de fiinţe 

umane în Europa de Sud-Est şi cu precădere în RM; 

- strategii, tacticii şi metodica negocierilor în cazurile de luare şi eliberare a 

ostaticilor;  

- detectarea autovehiculelor furate; 

- etc. 

În procesul realizării obiectivelor stabilite pentru anul 2013 și întru educarea 

anticorupție a personalului Poliției, împreună cu organizaţia non-guvernamentală 

„Transparency Internaţional - Moldova” în cadrul a 11 inspectorate de poliţie au fost 

desfăşurate seminare de instruire a efectivului pe domeniul prevenirii şi combaterii 

corupţiei, la care au participat peste 1000 de poliţişti. 

 



Activitatea desfășurată în vederea armonizării cadrului legal în vigoare  

 

În scopul perfecţionării cadrului normativ, ajustării acestuia la standardele 

internaţionale, a continuat activitatea de elaborare a propunerilor la proiectele de acte 

normative iniţiate anterior, precum şi iniţiativele demarate în anul 2013. 

Pe segmentul circulaţiei armelor s-a activat la elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 130 din 08.06.2012 privind 

regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi la definitivarea proiectului Legii 

cu privire la regimul articolelor pirotehnice.  Alături de acest proiect a fost definitivat 

și expediat în Guvern proiectul Legii cu privire la regimul articolelor pirotehnice. 

Au fost iniţiate procedurile de elaborare a proiectelor hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Registrului de Stat al Armelor şi 

Legii privind modificarea unor acte normative, iniţiativă demarată pentru ajustarea 

cadrului normativ naţional la prevederile Legii nr. 130 din 08.06.2012 privind 

regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi anume a prevederilor Codului 

penal, Codului contravenţional şi hotărîrii Guvernului nr. 181 din 19.02.2007 “Cu 

privire la unele măsuri  suplimentare de eficientizare a circulaţiei armelor de foc şi 

muniţiilor”. 

Pe domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, reprezentanții IGP 

participă la procesul de ajustare a legislaţiei naţionale în acest domeniu (Convenţia 

Europeană privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei 

în familie).  

Pe domeniul preveniri și combaterii traficului de persoane, a fost elaborat 

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codului 

penal, Codului de procedură penală), întru  realizarea delimitării clare dintre calificări 

privind munca forţată şi traficul de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă, 

dintre proxenetism şi TFU în scop de exploatare sexuală;  înăsprirea sancţiunilor 

pentru traficul de copii, proxenetism, organizarea cerşetoriei, comiterea infracţiunii 

de TFU de către funcţionari publici şi internaţionali; criminalizarea beneficiarilor de 

servicii ale victimelor TFU, criminalizarea traficului de organe şi publicităţii privind 

vinderea-procurarea de organe. Proiectul a fost fost adoptat de Parlament la 07.11.13; 

Pe domeniul asigurării securității participanților la procesul penal a fost 

elaborat și înaintat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (CP, CPP), în scopul armonizării cadrului legislativ ce reglementează 

mecanismul de asigurare a securităţii participanţilor la procesul penal. La 06.11.2013, 

proiectul a fost votat în lectură finală. De asemenea, a fost elaborat proiectul de lege 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 105 din     16.05.2008 cu privire la 

protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal, remis în Cancelaria de Stat 

spre examinare şi înaintare Parlamentului; 

În domeniul combaterii crimelor informatice, a fost înaintat spre consultarea 

publică proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (Codului 

contravenţional, Codului penal, Codului de procedură penală, Legii privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Legii comunicaţiilor electronice, 

Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic). Modificările şi completările 

propuse inclusiv vor asigura cadrul legal pentru înfăptuirea de către organele abilitate 

a măsurilor speciale de investigaţii, necesare pentru realizarea activităţilor de 

prevenire şi combatere a criminalităţii informatice. 



Pe domeniul combaterii drogurilor au fost expediate spre avizare Cancelariei 

de Stat - 2 proiecte de hotărâri de Guvern privind completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 79 din 23.10.2006, privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a 

plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în traficul ilicit, precum şi 

cantităţile acestora. Astfel, a fost propusă completarea listei cu încă 29 substanţe. 

Proiectele vizate au fost expediate în Cancelaria de Stat.  

La compartimentul eficientizării sistemului de organizare a circulaţiei 

rutiere, ajustării condiţiilor tehnice de exploatare a vehiculelor şi asigurării 

participanţilor la trafic a fost elaborat şi aprobat de către Guvern la 3 iulie 2013 

proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului circulaţiei rutiere”. La etapa actuală proiectul înregistrat cu nr.1712 

din 18 iulie 2012 a fost aprobat în lectura I, aflîndu-se în gestiunea Comisiei 

securitate naţională, apărare şi ordine publică. Proiectul de lege este unul de consens, 

menit să completeze vidul existent în cadrul legislativ de reglementare a domeniului 

siguranţei traficului rutier. 

Totodată, s-a participat la elaborarea modificărilor la Codul Contravențional, 

pentru a ajusta legislația la structura organizatorică nouă a Poliției. Proiectul de lege a 

fost adoptat la data de 12 iulie 2013. 

Pentru eficientizarea mecanismului de aplicare a legislaţiei rutiere, a fost 

elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 

vizînd excluderea din Codul penal a normei ce obligă probarea dublă a stării de 

ebrietate alcoolică, precum şi eficientizarea răspunderii pentru conducerea 

vehiculelor în această stare cu grad minim (art.233 Cod contravenţional).  

Modificările propuse au fost aprobate prin Legea nr.145 din 14 iunie 2013 

pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 26 

octombrie curent. 

Concomitent, au fost prezentate propunerile de rigoare la proiectul de lege 

privind modificarea şi completarea Codului contravenţional nr.218 din 24 octombrie 

2008, aflat în gestiunea Ministerului Justiţiei, în vederea eficientizării sancţiunilor 

legale şi modernizării sistemului de impunere a respectării legii. De rînd cu alte 

obiective, propunerile înaintate vizează crearea cadrului legal necesar implementării 

eficiente a sistemelor automatizate de supraveghere şi aplicare a amenzilor în traficul 

rutier, prin instituirea răspunderii contravenţionale a proprietarului sau posesorului de 

vehicul, în cazul în care cu acesta s-au comis contravenţii din domeniul circulaţiei 

rutiere, constatate cu mijloace tehnice speciale ce funcţionează în regim automatizat, 

ori cu ajutorul altor mijloace tehnice de înregistrare video.  

 

 

Managementul resurselor financiare  

 

Promovarea reformelor instituționale inevitabil solicită resurse financiare 

suplimentare. Odată cu crearea IGP, funcțiile de organizare și coordonare a activității 

economico-financiare a Poliției au fost integral transferate către Inspectoratul General 

al Poliției. 

Pentru anul 2013, IGP i-a fost alocată suma pe componenta cheltuielilor de bază 

(mijloace bugetare) în mărime de 619217,3 mii lei, inclusiv: 

- 481645,9 mii lei cheltuieli de personal; 



- 141571,4 mii lei, cheltuieli curente; 

- 6842,9 mii lei cheltuieli capitale, dintre care: 700,0 mii lei investiţii capitale; 

8274,4 mii lei, procurarea mijloacelor fixe şi 7868,5 mii lei reparaţii capitale. 

În urma analizei executării bugetului pe componenta de bază s-a constatat, că 

planul de finanţare a fost îndeplinit în sumă de 619169,4 mii lei, ceea ce constituie 

99,9 la sută faţă de mijloacele aprobate. 

De către IGP şi subdiviziunile subordonate au fost încheiate şi executate 

contracte, în urma cărora au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală la: 

- imobilile din str. Tiraspol 11, Putna 10, Bucuriei 14; 

- imobilele IP Căuşeni, IP Hînceşti, IP Bender, IP Făleşti, BPDS Fulger. 

Pentru înzestrarea bazei tehnico materiale a imobilului din str. Tiraspol 11, care 

a fost oferit în calitate de sediu al Inspectoratului General al poliției și este supus 

reparației, a fost achiziţionată tehnică pentru legături de transmisie şi comunicaţii, 

mobilier şi tehnică de calcul.  

Totodată, cu asistența mabasadei SUA, a fost achiziţionată tehnică specială 

pentru Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare în sumă de 1971,1 mii lei. 

Centrul se propune a fi amplasat în imobilul de pe str. Putna, 10 din capitală. 

Concomitent, din contul mijloacelor alocate pentru realizarea acțiunilor 

prevăzute în Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011 - 2016, au fost 

finanţate lucrări de reparaţie capitală, pentru camerele de audiere a minorilor, la 8 

inspectorate de poliţie (Ceadîr-Lunga, Ungheni, Edineţ, Criuleni, Căuşeni, Ciocana, 

Centru, Botanica mun. Chişinău) în sumă de 325,5 mii lei. 

Paralel, cu alocaţiile din contul cheltuielilor de bază au fost precizate venituri şi 

cheltuieli pe componenta mijloace speciale în sumă de 15786,6 mii lei, dintre care 

9186,0 mii lei parvenite de la MAI, din contul soldului de mijloace băneşti la 

începutul anului 2013. 

În rezultatul analizei executării bugetului pe componenta mijloacelor speciale s-

a constatat că partea de venituri a fost îndeplinită în mărime de 15788,4 mii lei, iar la 

partea de cheltuieli în sumă de 15254,2 mii lei, ceea ce constituie 100,0 % şi respectiv 

96,6% îndeplinire. 

Mijloacele financiare parvenite de la MAI au fost utilizate conform cerinţelor 

înaintate, şi anume: 

- efectuarea reparaţiei capitale şi înzestrarea bazei tehnico-materială la 4 

sectoare de poliţie (IP Ungheni s.Valea Mare, IP Teleneşti, IP Glodeni s. Balatina, IP 

Hînceşti s. Cărpineni) în sumă de 3188,3 mii lei; 

- reparaţia capitală, instalarea fibrei optice, achiziţionarea mobilierului, tehnicii 

de calcul  la imobilul din str. Tiraspol 11, în sumă de 5997,7 mii lei. 

Datorită  bugetului auster al IGP şi insuficienţei surselor financiare pentru anul 

2014,  una din sarcinile de bază rămîne identificarea surselor financiare la capitolul 

achiziţionării echipamentului poliţienesc. 

În rezultatul întrevederilor care au avut loc cu reprezentanții instituţiilor cu 

atribuţii similare ale altor state – îndeosebi cu cele care s-au oferit să acorde asistență 

Poliției, ]n special din România, Ucraina, Austria, Germania, Polonia și SUA, Poliția 

a beneficiat de ajutor în achiziționarea a 90 de automobile noi pentru dotarea INP.  

Prin intermediul Ambasadei Republicii Federale Germania la Chişinău au fost 

donate: 13 seturi de etiloteste pentru consolidarea capacităţilor tehnice ale INP şi 5 

autoturisme de model Skoda;  un lot de asistenţă tehnică pentru consolidarea 



capacităţilor de cercetare la faţa locului (10 truse de cercetare la faţa locului şi 5 

aparate foto digitale). 

Ministerul afacerilor interne al Austriei, a donat subdiviziunilor subordonate şi 

desconcentrate ale INI un lot de asistenţă tehnică, care a inclus 30 calculatoare și 2 

copiatoare. 

În scopul dezvoltării capacităţilor Centrului de analiză a informaţiilor al INI, 

eficientizării activităţii acestuia, în cadrul  proiectului „Consolidarea capacităţilor 

MAI în domeniul contracarării crimelor şi controlul armelor”, susţinut de Guvernul 

României, au fost procurate 8 calculatoare adaptate cerinţelor analitice, 2 imprimante, 

un plotter standart A1 și softwaer – ul aferent.  

În cadrul proiectului Registrul de stat al armelor au fost recepţionate de la 

PNUD Moldova și Ambasada României în Republica Moldova, 45 imprimante, care 

ulterior au fost repartizate inspectorilor supraveghere armament şi activităţi licenţiate. 

Datorită acestui parteneriat, fiecare inspectorat de poliție din țară a fost dotat cu 

calculatoare și alte echipamente IT, care oferă posibilitatea să introducă în registrul 

electronic al armelor date despre armă și deținătorul de armă, să facă schimb de date 

și să acceseze datele disponibile pe canale securizate în regim on-line.  

La sfârșitul anului, 10  autoturisme noi de model ”Dacia Logan” au intrat în 

dotarea șefilor de post din cadrul subdiviziunilor teritoriale. Automobilele au fost 

achiziționate de Ministerul Afacerilor Interne și transmise IGP în scopul  creării 

condiţiilor necesare de activitate pentru şefii de post, precum şi în vederea 

desfăşurării calitative a activităţilor de prevenţie, reacţionării prompte la solicitările 

cetăţenilor.  

 

 

Cooperarea internațională  

 

Pe parcursul anului 2013, a fost intensificată considerabil cooperarea 

internaţională cu România, Republica Austria, Polonia și Germania.  

La nivel regional şi internaţional, s-a intensificat colaborarea în cadrul EUBAM 

şi Convenţia de cooperare poliţienească în Europa de Sud-Est, SELEC, SEPCA, CoE, 

UNODC, UNICEF, OIM etc. 

Cu ocazia Zilei Poliţiei Naţionale, la 18 decembrie, Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura Generală, Ministerul Justiției și Centrul Naţional pentru 

Protecţia  Datelor cu Caracter Personal au  semnat Acordul de promovare a cooperării 

şi susţinerii activităţii Centrului cooperare poliţienească internaţională. 

Actul stabileşte platforma necesară în vederea asigurării, coordonării şi 

dezvoltării procesului de schimb de informaţii între autorităţile competente de 

aplicare a legii pe plan intern şi internaţional în vederea prevenirii şi combaterii 

criminalităţii organizate transfrontaliere. 

Astfel,  CCPI a devenit  membru cu drepturi depline al Proiectului „Sporirea 

principiilor legale şi bunei guvernări în Europa de Sud-est prin suportul şi extinderea 

reţelei ILECU cu scopul combaterii criminalităţii organizate transnaţionale – ILECU 

III”, proiect implementat de către Austria, cu suportul Uniunii Europene. 

Semnarea Acordului şi inaugurarea ILECU Moldova se înscriu în totalitatea 

acţiunilor întreprinse de către Părţile semnatare în vederea realizării obiectivelor 



Planului de Acţiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize şi Agendei de Asociere 

Republica Moldova - UE. 

Cu suportul Biroului relaţii internaţionale al Poliţiei Naţionale Poloneze a fost 

implementat proiectul moldo-polon cu genericul „Metode moderne criminalistice şi 

tehnici speciale de formare a poliţiştilor ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi 

combaterea criminalităţii pentru anul 2013”, în cadrul căruia au fost instruiţi 37 de 

angajaţi ai IGP. În rezultatul tratativelor, părțile au acceptat derularea proiectului 

moldo-polon şi pentru anul 2014. 

De asemenea, experţii Ministerul Federal de Interne din Germania, care s-au 

aflat într-o misiune de expertiză în vederea evaluării mersului implementării reformei 

poliţiei la compartimentul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice, au 

salutat progresele obţinute în urma implementării reformei şi au exprimat 

disponibilitatea de a susţine acest proces amplu, prin consiliere, expertiză, instruire și 

schimb de experienţă.  

 În scopul asigurării dezvoltării infrastructurii polițienești, au fost expediate 

solicitări de asistenţă în adresa Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova, 

Poliţiei Naţionale Poloneze și  autorităţilor Regatului Ţărilor de Jos privind iniţierea 

unui parteneriat de colaborare bilaterală şi examinarea posibilităţii acordării asistenţei 

tehnice pentru IGP. 

Cooperarea poliţienească s-a concretizat şi prin participarea poliţiştilor 

moldoveni la desfășurarea măsurilor speciale de investigații peste hotarele țării 

(Germania, Rusia, Ucraina, România, etc.), precum și la diferite seminare de 

instruire, în cadrul cărora a avut loc un schimb de experiență cu  omologii străini. 

Pe parcursul anului 2013 au fost efectuate în jur de 184 de deplasări în 

Austria, Kazahstan, Belgia, Canada, Cehia, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Italia, 

Lituania, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale 

Americii, Turcia, Ucraina, Ungaria ect. Din ele: 

- 81 la nivel de vizite de studiu, ateliere de lucru, şedinţe ale grupurilor de 

lucru pe lîngă diferite organizaţii regionale sau internaţionale,  

- 70 la nivel de conferinţe, reuniuni şi foruri internaţionale, activităţi 

operative inclusiv cu participarea conducerii şi altor factori de decizie ai IGP,  

- 33 fiind seminare, cursuri de instruire, etc. 

Au fost organizate și desfășurate multiple întrevederi ale conducerii IGP cu 

experţi străini. Tematica întrevederilor a fost focusată pe reforma poliției și 

consolidarea cooperării cu instituțiile omoloage din exterior, precum și participarea 

activă a IGP în cadrul instrumentelor regionale de cooperare.  

Continuarea acestor relații de cooperare și stabilirea unor noi parteneriate este 

unul din obiectivele IGP pentru anul 2014.  

Cooperarea cu APC, APL și alte organizații 

Pe parcursul anului a cunoscut o largă dezvoltare conlucrarea cu societate 

civilă, consolidînd aspiraţiile organelor de drept şi a comunităţii în dezvoltarea 

societăţi bazate pe respectarea principiilor unui stat de drept. În acelaşi context, au 

fost desfăşurate multiple activităţi de instruire a angajaţilor organelor afacerilor 

interne pe problemele de respectare a drepturilor omului în diferite domenii de 

activitate, care au fost susţinute pe larg de organizaţiile şi fondurile internaţionale. 



Astfel, s-a reuşit stabilirea unor relaţii de parteneriat sau consolidarea celor 

deja existente cu organizaţii non guvernamentale cum ar fi: Promo Lex, Filiala din 

Moldova a Fundaţiei Terre des Hommes Elveţia, Centrul internațional ”La Strada”, 

Uniunea Naţională a Tineretului şi Studenţilor din Moldova, Asociaţia Obştească 

„Uniunea pentru prevenirea HIV şi reducerea riscurilor”. 

 Drept rezultat au fost semnate: 

- memorandumul de colaborare încheiat cu Asociaţia Obştească Centrul 

Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, 

al cărui obiectiv este colaborarea reciprocă a IGP și Centrului Internațional ”La 

Strada” în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane, pornografiei 

infantile și exploatării sexuale a copiilor, dezvoltarea parteneriatului social, stabilirea 

cooperării permanente, egale şi reciproce dintre organele de drept şi societatea civilă 

în scopul implementării politicii de stat în combaterea fenomenului vizat; 

- acordul de colaborare încheiat cu Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”, care are 

la bază implementarea activităţilor ce ţin de practicile Estoniene, în domeniul 

asigurării securităţii comunitare şi aplicării acestora în zonele rurale din Republica 

Moldova: 

Acordul are la bază implementarea activităţilor ce ţin de practicile Estoniene, în 

domeniul asigurării securităţii comunitare şi aplicării acestora în zonele rurale din 

Republica Moldova. În cadrul acestei colaborări au fost deja semnate acorduri de 

constituire a Sectoarelor de Supraveghere de vecinătate în raioanele Ialoveni și 

Hîncești; 

- acordul de parteneriat cu Asociaţia „Promo-LEX”, avînd drept obiectiv 

prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei, în special violenţei împotriva 

copiilor şi femeilor în cadrul relaţiilor familiale, precum şi scopul de a asigura 

asistenţă şi ajutor juridic calificat victimelor unor astfel de fapte antisociale; 

- acordul de colaborare cu Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundaţiei 

Terre des hommes,  Lausanne-Elveţia. Principalul scop al acordului îl constituie 

consolidarea eforturilor de promovare şi protecţie a drepturilor copiilor. Totodată, 45 

de poliţişti au participat la cursuri de instruire privind comunicarea eficientă cu copiii 

în vederea sporirii nivelului de siguranţă şi protecţie a copiilor în societate;  

- memorandum de colaborare  cu Asociaţia Obştească „Uniunea pentru 

prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor” (UORN), în vederea implementării  

activităţilor ce ţin atît de protecţia şi promovarea Drepturilor Omului, cît şi a 

drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV. Conlucrarea 

dintre IGP și UORN are loc sub formă schimd de informaţii, experienţă şi asistenţă 

reciprocă, avînd ca instrumente de cooperare: organizarea unor consultări bilaterale,  

organizarea în comun a conferinţelor, atelierelor de lucru, seminarelor metodice, 

participarea la evenimente de profil organizate de către IGP și UORN, suportul 

metodic, logistic, etc.; 

- acord de cooperare bilaterală cu Departamentul Poliției de Frontieră în 

vederea intensificării relațiilor de colaborare în asigurarea, menținerea și restabilirea 

ordinii și securității publice. Acordul crează premise favorabile pentru stabilirea 

principiilor de dezvoltare a unei cooperări reciproc avantajoase în toate domeniile de 

interes comun și stabilește modalitățile prin care cele două instituții  își coordoneze 

eforturile pentru a combate faptele ilegale comise împotriva vieții, libertății și 



demnității persoanei, a proprietății, crimelor transfrontaliere, precum și alte ilegalități 

prevăzute de legea penală; 

- Protocolul cu Ministerul Afacerilor Interne din România privind 

consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul 

utilizării cîinilor de serviciu, instrument internațional ce contribuie la eficientizarea 

colaborării între cele două subdiviziuni competente. 

- Convenţia colectivă la nivel ramural pe anii 2013-2018 cu Sindicatul 

„Demnitate”, care reglementează raporturile sociale şi prevede schimbări a 

condiţiilor de muncă, cît şi salarizarea angajaţilor. Semnarea acestui document 

constituie un pas esenţial în procesul de reformare a IGP, în care, anume Sindicatului, 

în calitate de reprezentant al societăţii civile, îi este atribuit un rol important în 

îmbunătăţirea imaginii poliţistului şi a sistemului poliţienesc. 

- Regulamentul privind interacţiunea şi colaborarea Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat în domeniul asistenţei reciproce, combaterii infracţiunilor 

economice şi evaziunii fiscale, semnat la 07 august curent. 

  - Acordul de colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor, pentru un răspuns 

comun mai eficient de executare a ordonanţei de protecţie pentru victimele violenţei 

în familie. În acest sens, urmează a fi realizate mai multe activităţi comune de 

promovare a bunelor practici de executare a ordonanței de protecție și anume: 

desfăşurarea în continuare a instruirilor specializate şi a campaniilor de informare a 

cetățenilor, precum şi elaborarea și distribuirea materialelor informative etc. 

Cu suportul acestor organizaţii, este asigurată instruirea ofiţerilor de poliţie, 

referitor la modalitatea de intervenţie, asigurarea şi acordarea serviciilor calitative 

necesare, reieşind din competenţele fiecărui actor multidisciplinar.       

 De asemenea, datorită colaborării cu ONG-le de profil și cu ajutorul financiar al 

partenerilor străini a fost posibilă realizarea mai multor campanii de prevenire și 

sensibilizare a opiniei publice și prevenire a victimizării, după cum urmează. 

”Cu ochii pe poliţie” - în care a fost monitorizată cu ajutorul cetăţenilor şi mass-

mediei activitatea poliţiei, atrăgând atenţia opiniei publice asupra faptelor pozitive, 

dar şi problemelor specifice organelor de ordine publică. 

 „Cunoaşte poliţistul tău” – campanie lansată la 21 iunie 2013 şi care are drept 

scop informarea societăţii  despre activitatea Poliţiei, referitor la prevenirea şi 

combaterea fenomenului infracțional, îmbunătățirea conlucrării cu autorităţile 

administraţiei publice locale, asociaţiile obşteşti şi societatea civilă, determinarea 

polițiștilor de a orienta activitatea spre apropierea către cetăţeni şi cunoaşterea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea. 

 „Ordonanţa”, în cadrul căreia au fost distribuite pliante, flayer-e şi afişe vizînd 

informaţia despre ordonanţa de protecţie în cazurile de violenţă în familie și 

drepturile victimelor în aceste cazuri.  

”Un copil informat - un copil protejat” pentru sensibilizarea tinerei  generații 

despre măsurile de asigurare a securității personale, a riscurilor la care sînt expuși 

copiii, concomitent fiind urmărit scopul de a diminua violența și criminalitatea în 

rîndul minorilor. 

„Împreună copii pentru siguranţă” - de promovare a modului sănătos de viaţă, 

întru prevenirea şi combaterea viciilor sociale şi a violenţei la taberele de odihnă şi 

întremare a sănătăţii copiilor.  



„Angajarea în Poliţie” – în cadrul căreia cetățenii au fost familiarizați cu 

oferte de angajare în funcţii, atît de subofiţeri (poliţişti şoferi şi poliţişti ai serviciului 

de patrulare), cît şi în funcţii de ofiţeri (ofiţeri de investigaţii, ofiţeri de sector, ofiţeri 

criminalişti şi ofiţeri de urmărire penală). 

„Toţi trecem prin momente grele - împreună să învăţăm din ele” dedicată 

Zilei mondiale de prevenire a suicidului. În acest context a fost elaborat suportul de 

curs, pentru subdiviziunile teritoriale de poliţie pentru utilizarea la 10 septembrie 

curent, în cadrul evenimentului „Ziua uşilor deschise”. 

„16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” în cadrul campaniei 

naționale, unde în parteneriat cu ONG, organisme internaţionale, asociaţiile de 

voluntari, tineretul studios au fost desfăşurate o gamă largă de activităţi în perioada 

25 noiembrie – 16 decembrie 2013. În cadrul aceleași campanii, la 9 decembrie 2013, a avut 

loc Gala de premiere a câștigătorilor Concursului Filmului de scurt metraj, la care a participat 

conducerea IGP, rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și alți oaspeți. La eveniment 

au fost proiectate cele nouă filme participante în concurs, cu mesajul „Conştientizează, 

Reacţionează, Opreşte violenţa!”. Premiile au fost acordate de  Întreprinderea de Stat “Cartuș” și au 

constat în: locul I - o tabletă electronică, locul II -  un hard portabil și locul III  - un stick de 

memorie USB. 

„Un copil informat-un copil protejat” pentru perioada 16-24 decembrie 2013, 

în cadrul cărora a fost elaborat un suport informativ pentru poliţişti, prezentat elevilor 

din instituţiile de învăţământ, referitor la pregătirea elevilor de perioada vacanței de 

iarnă, securitatea personală, diminuarea violenței, eradicarea victimizării copiilor și 

diminuarea riscurilor de accidente în timpul liber – în stradă sau acasă.   

„O casă fără pericole pentru copilul tău!”, cu suportul Proiectului Moldo-

Elveţian ”REPEMOL” (Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgenţă şi terapie 

intensivă în Republica Moldova), au fost realizate alte 3 spoturi de publicitate socială 

cu tematica prevenirii traumatismului rutier infantil, conţinînd următoarele mesaje: 

”Înainte să faci planuri, instalează un scaun auto pentru copilul tău”, ”Drumul nu e 

loc de joacă. Ai grijă, unde e copilul tău acum”, ”Nu lăsa o greşeală să strice viaţa ta 

şi a celor din jur. Ai grijă, cum traversezi strada”.  

Organizarea și desfășurarea activităților în cadrul campaniilor de sensibilizare a 

comunității pe marginea fenomenului infracțional, pe lîngă sporirea încrederii  

populației în poliție ca instituție care apără ordinea de drept și securitatea cetățenilor, 

în mod firesc determină creșterea numărului de adresări ale cetățenilor către Poliție. 

Un exemplu elocvent în acest sens este portalul „Martor Ocular”. Astfel,  în baza 

sesizărilor pe acest portal, au fost pornite 2664 proceduri contravenţionale privind 

încălcarea Regulamentului circulaţiei rutiere. 

Concomitent, avînd la bază cele expuse mai sus, schimbarea situației în acest 

domeniu va ajuta Poliția să pună în evidență criminalitatea latentă și, respectiv, 

eficientizarea eforturilor de evaluare a fonului infracțional și prevenirea criminalității.   

Pe larg, în contextul desfăşurării activităţilor de prevenire, a fost utilizat suportul 

surselor şi mijloacelor mass-media. 

În acest sens, au fost organizate conferinţe de presă, oferite interviuri şi s-a 

participat la emisiunile de la posturile de radio şi televiziune fiind abordate probleme 

de esenţă în prevenirea şi combaterea fenomenelor generatoare de infracţiuni, oferite 

explicaţii cetăţenilor pe marginea unor subiecte ale activităţii poliţieneşti precum şi 

înaintate recomandări de protejare împotriva infracţiunilor. 
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Investigarea infracțiunilor. Combaterea crimei organizate. 

Pe parcursul a anului 2013, pe teritoriul Republicii Moldova, de către 

autoritățile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne au fost înregistrate 35226 

infracțiuni, sau cu 2.230 de infracţiuni mai mult decît în anul 2012,  ceia ce constituie 

o creştere cu 6,7 %.  Din acestea, Poliția a investigat 34781 de infracțiuni, iar 445 de 

infracțiuni au fost înregistrate de Poliția de Frontieră. 

                                                                             Analiza efectuată denotă că cea 

mai mare pondere în această creştere 

revine infracţiunilor contra 

patrimoniului, fiind înregistrate în total 

19829 infracțiuni, sau cu 1863 

infracțiuni mai mult, faţă de anul 2012. 

La fel, creşterea a fost influențată de 

sporirea numărului infracţiunilor 

economice.  

Datorită modificării cadrului 

legal și încadrării acțiunilor violente în 

familie în categoria infracțiunilor, s-a 

constatat o creștere esențială la infracţiunile contra familiei şi minorilor, fiind 

înregistrate 1427 infracțiuni (+550).  

Din numărul total de crime 

81,6% reprezintă infracțiuni cu 

caracter uşor şi mai puţin grav.  

Efectuînd o analiză asupra 

nivelului și dinamicii stării 

infracționale, privind stabilirea 

factorilor, atît de ordin obiectiv, cît și 

subiectiv, care pot fi determinați ca 

factori ce au condiționat creșterea la 

general a nivelului stării infracționale, 

putem enunța: 

- instabilitatea sau schimbările permanente ce au loc în societate, mai cu seamă 

în relațiile de ordin economic, social, cultural, juridic, etc. care direct se răsfrîng 

asupra anumitor categorii de persoane creînd dificultăți în adaptarea la noile realități; 

- aflarea în afara cîmpului muncii a persoanelor apte de muncă și 

imposibilitatea obținerii surselor suficiente pentru întreținere; 

- lăsarea fără pedeapsă din partea organelor de drept a persoanelor-făptașe 

pentru cazurile comise cu recidivă, posibilitatea împăcării părților care determină 
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absolvirea făptașul de răspundere, cum ar fi în cazurile de pungășie și huliganism, la 

care se atestă o ascendență substanțială; 

- lipsa supravegherii din partea părinților, tutorilor asupra minorilor, motive 

care direct condiționează comiterea faptelor culpabile de către aceștia, inclusiv lipsa 

continuității în procesul educațional din partea familiei, instituțiilor școlare, altor 

autorități abilitate cu atare funcții; 

- numărul relativ mare a persoanelor dependente de alcool, substanțe 

stupefiante, care recurg la comiterea faptelor culpabile pentru satisfacerea dorinței de 

consum, precum și apariția ostilităților și conflictelor spontane între aceste persoane; 

- atribuirea competenței de gestionare a unor genuri de infracțiuni aflate 

anterior în competența CNA (falsificarea banilor, evaziune fiscală); 

- lipsa pîrghiilor legale de influență și control în atribuțiile Poliției a 

comportamentului persoanelor predispuse la comiterea infracțiunilor sau faptelor cu 

caracter anti-social, a persoanelor eliberate din locurile de detenție, precum și 

activitatea insuficientă la acest capitol a autorităților cu atribuții directe pe linia dată 

de activitate; 

- creșterea numărului de sesizări și denunțuri cu privire la săvîrșirea 

infracțiunilor ca rezultat al sporirii încrederii populației în activitatea poliției. În acest 

sens este de remarcat faptul că de către IGP a fost instituit cu începere din 20 mai 

2013 un program specializat de introducere imediată (în regim on-line) în BCD a 

informaţiilor despre sesizări şi alte informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente, 

fapt care a îmbunătăţit calitatea introducerii informaţiei, asigurarea unui control în 

acest sens, precum şi ascendenţa volumului înregistrărilor tuturor informaţiilor 

parvenite în adresa organelor de drept comparativ cu anii precedenţi. 

 

În rezultatul activităților desfășurate, Poliţia a asigurat remiterea cauzelor 

penale procurorului cu propunerea de terminare a urmăririi penale în proporţie de 

84,2% pe cauzele penale contra vieţii şi sănătăţii persoanelor, 76,4% - pe cauzele 

penale contra securităţii publice, 84,3% - pe cauzele penale privind viaţa sexuală, 

2208 
2190 2405 

2503 2819 2747 2735 

2967 2664 3330 
3232 

3296 
2168 

2738 2695 3238 2916 2927 3066 

2788 2650 
3049 3125 

3866 

0 

1600 

3200 

4800 

ia
n

u
a
rie

 

fe
b

ru
a
rie

 

m
a
rtie

 

a
p

rilie
 

m
a
i 

iu
n

ie
 

iu
lie

 

a
u

g
u

s
t 

s
e
p

te
m

b
rie

 

o
c
to

m
b

rie
 

n
o

ie
m

b
rie

 

d
e
c
e
m

b
rie

 

Dinamica lunară a criminalităţii  pentru anul 2013 

2012 2013 



92,0% - pe cauzele penale contra familiei şi minorului, 46,5% - pe cauzele penale 

contra patrimoniului, inclusiv 84,2% pe cazurile de tâlhării şi 76,5% pe jafuri. 

O atenţie deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul infracţiunilor 

excepţional de grave şi deosebit de grave.  Prin urmare, din totalul de: 

- 195 omucideri şi tentative de omor au fost identificaţi autorii în 192 cazuri (n-

au fost stabiliți autorii în 3 cazuri, Ocnița – 2, mun. Chișinău - 1).  

1)IP Ocniţa - cauza penală nr. 2013260070, omorul cet. Ceresco Lidia, la data de 24.02.2013, în 

satul Sauca, raionul Ocniţa; 

2) IP Ocniţa - cauza penală nr. 2013260433, omorul cet. Bezdetnîi Oleg, la data de 22.12.2013, în 

or.Otaci, r-nul.Ocniţa; 

3)IP Ciocana mun.Chişinău - cauza penală nr. 2013481679, omorul cet.Znacovan Aurelia, la 

data de 16.12.2013, în ograda casei de pe str. Igor Vieru, 1, mun.Chişinău. 

- 318 cazuri de vătămări grave a integrităţii corporale, rămîne cu autor 

necunoscut 1 caz (Ocnița);  
IP Ocniţa- la 08.03.2013, sat. Gîrbova, r-nul Ocniţa, la domiciliu a fost depistată 

pensionara Crucichevici Maria Vasile, a.n. 1927, cu plagă tăiată în regiunea gîtului şi multiple 

leziuni pe suprafaţa corpului caracteristice maltratării, în urma traumelor primite a decedat la 

spital. 

- 133 atacuri tâlhăreşti înregistrate, au fost identificaţi autorii în 112 de cazuri; 

- 333 cazuri de viol, pe toate fiind stabiliți autorii; 

- 1110 jafuri din ele în 172 cazuri autorii nu au fost stabiliți. 

A fost realizat un ansamblu de măsuri organizatorice şi practice orientate spre 

activizarea lucrului în direcţia activităţii de căutare a infractorilor.  

Astfel, din numărul total de 7417 persoane anunţate în căutare  (3642 din anii 

precedenți şi 3775 din 2013), pe teritoriul Republicii Moldova au fost reţinute 3140 

persoane, iar pe teritoriul altor state 799 persoane, care se află în proces de extrădare.  

Din cele 153 persoane declarate ca dispărute fără urmă (95 din anii precedenți 

și 58 anul 2013), au fost stabilite 57 persoane, iar din numărul total de 67 cadavre 

depistate cu identitatea necunoscută  (55 anii precedenți şi 12 anul 2013), au fost 

identificate 9 persoane.  

Combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere  

Activitatea serviciilor cu atribuții de investigații speciale ale Poliției sunt 

orientate spre anihilarea grupărilor criminale şi curmarea tuturor tentativelor de 

consolidare a poziţiilor pierdute de către liderii lumii interlope.  

Activităţile subdiviziunilor specializate au fost concentrate asupra 

implementării consolidate de către Poliție a obiectivelor Strategiei naţionale şi Legii 

cu privire la prevenirea şi combaterea ciminalităţii organizate.  



Pe parcursul perioadei de raport a fost documentată şi anihilată activitatea a 95 

de grupări criminale, printre care: 

- 27  specializate în comiterea infracţiunilor contra patrimoniului (atacuri 

tâlhăreşti, jafuri, şantaj şi escrocherii); 

- 37  specializate în săvârşirea infracţiunilor în domeniul economic (evaziuni 

fiscale, spălare de bani, contrabandă, punere în circulaţie a banilor falşi, etc); 

- 20   în traficul ilicit de droguri; 

- 4  care au comis infracţiuni contra libertăţii persoanelor, asociate cu trafic de 

influenţă; 

- 7  grupuri criminale specializate în trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. 

Astfel, în rezultatul acțiunilor ofensive, din circuitul ilicit au 

fost sechestrate substanţe narcotice şi psihotrope în valoare de 

circa 166 mln lei (336 gr. heroină, 3 kg opiu, 26 gr. 

amphetamină, 176 343 plante cu conţinut narcotic, 82 kg haşiş, 

197 kg marijuană). Au fost documentate 171 crime ce ţin de 

realizarea drogurilor și 7 cazuri de contrabandă cu stupefiante. 

Acțiuni semnificative: În perioada de timp a lunilor mai-noiembrie 2013, a fost 

documentată o grupare criminală internațională, specializată în traficul internaţional 

şi contrabandă de droguri şi substanţe psihotrope de mare risc pe ruta Olanda- 

Republica Moldova-Federaţia Rusă. La 28.11.2013, în rezultatul unui complex de 

măsuri, după traversarea punctului vamal Costeşti-Stînca, a fost reţinut şi 

percheziţionat un automobil, în interiorul căruia au fost depistate şi ridicate mai multe 

pachete din politilenă ambalate după tehnologia “vacuum” în care se aflau 56 mii 

pastile de MDMA (extazy) în valoare totală de 9.800.000 lei. 

În urma măsurilor speciale de investigaţie efectuate au fost relevate 132 cazuri 

de trafic de persoane, 19 cazuri de trafic de copii, 13 cazuri de scoatere ilegală a 

copiilor din ţară şi 43 cazuri de organizare ilegală a migraţiei.  

Poliţia cooperează în permanenţă cu organizaţiile non-guvernamentale, precum 

şi cu organizaţiile interguvernamentale, în vederea desfăşurării activităţilor specifice 

prevenirii traficului de persoane, în special pentru conştientizarea opiniei publice 

asupra fenomenului traficului de persoane şi consecinţelor acestuia.    

Cooperarea interinstituţională reprezintă pilonul de bază pentru desfăşurarea 

unitară, coordonarea şi evaluarea activităţilor de prevenire şi combatere a 

fenomenului infracţional.  

La nivel local subdiviziunea specializată coordonează şi monitorizează 

segmentul combaterii şi prevenirii criminalităţii organizate din cadrul instituţiilor 

statului precum ar fi: Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI, Departamentul 

Instituţiilor Penitenciare a MJ, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, Serviciul Vamal. 

În acest scop, subdiviziunea specializată de combatere a crimei organizate a 

stabilit relaţii de colaborare cu omologii din cadrul Direcţiei antimafie a Magistraturii 



Veneţia, care examinează cazuri de crimă organizată cu implicarea cetăţenilor 

Republicii Moldova. Ca urmare, a fost organizat un atelier de lucru comun la care au 

participat procurori ce investighează cazuri de crimă organizată, ofiţerii direcţiei 

specializate din cadrul Poliţiei, ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri ai Serviciului de 

Informaţii şi Securitate. 

Totodată, prin intermediul serviciilor împuternicite ale IGP, au fost stabilite 

relaţii de cooperare între Direcţia de combatere a crimei organizate şi organele de 

drept din Italia, Franţa, România, Belgia, Olanda.  

De asemenea, au fost întreprinse măsuri constante de îmbunătăţire a nivelului 

de pregătire şi specializare a angajaţilor din structurile de profil, fiind organizate 

schimburi de experienţă cu participarea specialiştilor autohtoni, experţilor din ţările 

UE (Belgia, Franţa, Romania, Italia, Lituania, etc.). 

A fost creat  portalul on-line pentru depunerea plângerilor şi sesizărilor societăţii 

civile în adresa Direcţiei combatere a crimei organizate amplasat pe site-ul: 

www.mai.gov.md. 

În comun cu Ministerul Educaţiei, au fost selectate materiale didactice cu 

privire la fenomenul de crimă organizată, care ulterior au fost prezentate în instituţiile 

de învăţământ preuniversitar din ţară. 

Combaterea infracţiunilor patrimoniale 

Pe parcursul perioadei de raport se atestă o ascendenţă cu 10,4 % a numărului 

de infracțiuni de acest gen, înregistrându-se 19829 cazuri (anul precedent 17966), 

fiind stabiliţi autorii în 9221 cazuri.  

Pe parcursul perioadei vizate pe teritoriul ţării au fost înregistrate 2613 (anul 

precedent 1918) furturi din apartamente, ce constituie o majorare cu 36,2 %, din ele 

pe 1332 au fost stabilite persoanele. 

Pe parcursul perioadei de raport au fost înregistrate 889 (2012-850) cazuri de 

sustragere a tehnicii de calcul, ce constituie o creştere cu 4,6 %, în 280 cazuri au fost 

stabilite persoanele, 253 (2012-192) sustrageri de păsări, ce constituie o ascendenţă 

cu 31,8 %, în 132 cazuri fiind stabiliți autorii,  283 (2012 - 307) cazuri de sustragere a 

metalelor neferoase, ce constituie o diminuare cu – 7,8 %, în 126 cazuri fiind stabilite 

persoanele. 

Urmare măsurilor de prevenire întreprinse, pe parcursul perioadei de referinţă, 

au fost înregistrate 466 (2012-506) cazuri de sustragere a animalelor, ce constituie o 

diminuare cu - 8,0 %, în 210 cazuri fiind stabilite persoanele.  

O problemă majoră pe parcursul ultimilor ani, care afectează viaţa spirituală a 

populaţiei o constituie sustragerile din lăcaşurile de cult, atestîndu-se o tendinţa de 

majorare a genului dat de infracţiuni, fiind comise 17 infracţiuni comparativ cu 6 în 

2012, din ele pe 7 cazuri au fost stabilite persoanele.  

În scopul prevenirii cazurilor de sustragere din avutul proprietarului, de către 

angajații DSP au fost desfăşurate un şir de întruniri cu agenţii economici cu înaintarea 

http://www.mai.gov.md/


diverselor recomandări privind asigurarea pazei valorilor materiale şi financiare. În 

acest context, au fost inspectate 32084 (2012-53698) obiecte cu valori materiale şi 

financiare. 

Documentarea infracţiunilor economice  

O atenţie sporită subdiviziunile specializate ale poliţiei au acordat relevării 

infracţiunilor economice, fiind pornite 1147 cauze penale cu un prejudiciu material de 

201,684 mln lei. 

Au fost relevate și documentate 40 infracțiuni legate de contrabandă și 

eschivare de la achitarea plăţilor vamale. 

Combaterea violenţei în familie 

Pe parcursul anului 2013 au fost examinate 2094 petiții, ce vizează conflictele 

în sfera relaţiilor familiale.  

În funcţie de calificarea juridică a faptei, în 

sfera relaţiilor familiare au fost comise 1327 

infracţiuni (art. 201
1
 CP), dintre care 30 omoruri, 19 

vătămări grave a integrităţii corporale,  29 violuri, 

precum şi 11 acţiuni violente cu caracter sexual. 

De asemenea, pe parcursul anului 2013, din cele 

343264 cauze contravenţionale, 11973 proceduri 

contravenţionale au fost iniţiate în temeiul art. 78 CC (vătămarea uşoară a integrităţii 

corporale), dintre care 1953 contravenţii au fost documentate ca rezultat al 

conflictelor din cadrul relaţiilor de familie.  

Combaterea infracționalității în rîndul minorilor 

Conform datelor statistice, pe parcursul anului 2013, de către minori şi cu 

participarea acestora au fost săvârşite 1142 infracţiuni, ceea ce constituie o diminuare 

cu 25,4 % (1531 anul precedent) comparativ cu perioada analogică a anului 

precedent, sau 3,2 la sută din numărul total de infracţiuni înregistrate pe ţară.  

Urmare analizei efectuate, s-e constată o diminuare a tîlhăriilor cu 14,4 %, a 

jafurilor cu 22,3 %, a cazurilor de huliganism cu 22,0% și  furturilor cu 21,0%.  

În grup de către minori şi cu participarea lor s-au comis 261 (-30,0 %) 

infracţiuni,  73 (-64,0%)  au fost săvârşite în mod repetat, iar 5 - în sfera relaţiilor 

familiare.  

La comiterea infracţiunilor au participat 1551 minori, din ei 723 au fost atraşi 

la răspundere penală,  iar 20 minori au fost eliberați de răspundere penală cu aplicarea 

măsurilor de influenţă publică. 

Pe parcursul anului 2013, în 867 cauze penale - 892 minori au fost stabiliţi ca 

fiind victime ale infracţiunilor, înregistrându-se o descreştere cu 34,0 la sută 

comparativ cu perioada anului precedent (1319 cauze penale).  

http://igp.gov.md/sites/default/files/imagine/32_0.jpg


Astfel, copiii au devenit victime ale infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii, fiind 

pornite 20 cauze penale pentru atentate la viata copiilor și 22- pentru vătămarea 

integrităţii corporale a lor. În 166 cauze penale minorii au fost victime ale 

infracţiunilor de gen sexual, iar în 33 cazuri aceştia au fost abuzaţi în familie (de către 

tatăl biologic-13, concubinul mamei-11 sau alte rude - 9) .  

La fel, minorii sunt frecvent victime ale infracţiunilor patrimoniale, fiind 

pornite 253 cauze penale conform elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute 

de art. 186 al Codului penal (2012-375), 59 - conform art. 187 CP (2012-85), 

încălcarea regulilor de securitate a circulației -54 cazuri, (2012-139). 

Totodată, au fost înregistrate 195 cazuri de violenţă în instituţiile de învăţământ 

faţă de elevi (2012-175).  

 

Activitatea de urmărire penală. 

În perioada de raport, ofiţerii de urmărire penală ai IGP au avut în procedură  

51690 cauze penale sau cu 3078 cauze mai mult în comparaţie cu perioada anului 

precedent. Procurorilor, pentru terminarea urmăririi penale, le-au fost expediate 

22412 cauze penale, cu 144 mai mult decît în aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune s-a asigurat în proporţie de 

60,9%, fiind restituit echivalentul a 72358875 lei din suma totală a bunurilor sustrase 

(118798314 lei). 

În continuare rămîne a fi o problemă modul de completare a fişelor de evidenţă 

statistică de către ofiţerii de urmărire penală. În prezent este în stadiul de elaborare un 

sistem informaţional care va permite automatizarea parţială a acestui proces cu 

perspectiva lansării „dosarului electronic”. 

Suport operativ la combaterea criminalității 

Asistența operativ-tehnică la combaterea criminalității este asigurată de către 

Centru tehnico-criminalistc și expertize judiciare, în cadrul cărui activează 34 

laboratoare criminalistice care asigură din punct de vedere tehnico-ştiinţific atât 

activitatea poliției, cât şi activitatea altor organe de drept din ţară, executînd cercetări 

în cele mai complicate domenii ale criminalisticii: examinări criminalistice (expertiză 

dactiloscopică, a armelor albe, traseologică, tehnică ale documentelor, grafoscopică, 

balistică şi a portretului), examinări speciale (a materialelor, substanţelor şi 

articolelor), examinări auto-tehnice, examinări fonoscopice, examinări ale 

tehnologiilor informaţionale, dezamorsarea dispozitivelor explozive etc. 

În perioada anului 2013 în domeniul tehnico-criminalistic au fost efectuate: 

17385 cercetări la fața locului, în rezultat fiind ridicate ridicate – 13090 probe. Cu 

participarea specialiștilor au fost realizate 7849 de acțiuni de urmărire penală și 9660 

măsuri speciale de investigații. 

În cadrul examinării sesizărilor cu privire la infracțiuni și cazurilor penale au 

fost efectuate 7289 expertize, inclusiv: tradiţionale – 4972; speciale – 2317 dintre 



care 1440 fizico-chimice, 272 auto-tehnice, 573 informaţionale și 32 tehnico-

explozive. Au fost realizate 4435 constatări tehnico-științifice, inclusiv: 3083 

tradiţionale și 1352 speciale, dintre care 979 fizico-chimice, 258 auto-tehnice, 88 

informaţionale și 27 tehnico-explozive. 

În rezultatul examinărilor au fost identificate 5079 obiecte și 152556 fapte, cu 

strabilirea a 847 persoane.  

În anul 2013, serviciile specializate au efectuat 24  dezamorsări şi nimiciri ale 

dispozitivelor explosive. Faptele denotă o dinamică în scădere a numărului de 

infracțiuni cu folosirea dispozitivelor explozive.  

În pofida dificultăților existente, experții-criminaliști au reușit să identifice 36 

de persoane, bănuite în săvîrșirea infracțiunilor. O atenție deosebită merită eforturile 

depuse la descoperirea crimelor grave și deosebit de grave, cu rezonanță socială 

sporită.  

 

Asigurarea siguranţei şi ordinii publice. 

 

Pe parcursul perioadei de raport pe teritoriul ţării a crescut cu 20,7 % numărul 

infracţiunilor săvîrşite în locurile publice astfel în anul 2013 au fost înregistrate 4.112 

infracţiuni, comparativ cu 3.409 anul precedent.  

Din ele:  

 infracţiunile excepţional de grave 

sunt la nivel cu anul 2012;  

 deosebit de grave cu +65,4 % (a.p.-

26, a.c. - 43); 

 infracţiuni grave cu +42,0 % (a.p.-

627, a.c.-889);  

 infracțiuni mai puțin grave +15,1 

(a.p. 2379,  a.c. 2742); 

 infracțiuni ușoare  +16,0 (a.c 431. 

a.p. 370). 

astfel majorare s-a constatat la asemenea genuri de infracţiuni: 

 cauzarea vătămărilor corporale grave cu 51.0 %;  

 violuri cu 35,0 %,  

 tîlhării cu 17.0 %,  

 jafuri cu 7.0 %,  

 răpiri a mijloacelor de transport cu 106.0 %, 

 huliganism cu 97,0 %.  
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Infracțiuni comise în locuri publice pe categorii 

Avînd la bază situaţia enunţată supra, se impune necesitatea de consolidare a 

capacităților subdiviziunilor abilitate cu funcții de patrulare, în vederea asigurării 

procesului de comunicare și interacțiune a acestora cu inspectoratele de poliție. 

În perioada imediat următoare este necesar de a concentra eforturile asupra 

perfectării cadrului normativ care să stabilească modul de interacțiune și conlucrare la 

organizarea activităților de patrulare, inclusiv asigurarea reacționării în timp redus la 

situațiile de conflict apărute în locuri publice. 

În perioada de raport au fost monitorizate întrunirile desfăşurate pe teritoriul 

republicii, astfel fiind organizată menţinerea ordinii publice la petrecerea a 7.226 de 

masuri în masă, dintre ele 1.415 măsuri social politice (mitinguri, demonstraţii, 

pichetări – 1.531, deplasări a conducerii de vîrf a statului - 197), religioase 2.740, 

sportive 812 şi 1386 cultural artistice, la care au participat cumulativ 2.1 mln 

persoane. 

 

Reducerea riscurilor în traficul rutier 

Pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate 2.603 accidente rutiere (-4.0%) 

soldate cu 295 persoane decedate (-33.0%) şi 3.221 traumatizate (-8.0%).   
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Frecvenţa accidentelor rutiere (anii 2008 – 2013) 

 

 

 

 

Din numărul total de accidente, cea mai mare parte o constituie: 

 
- tamponarea pietonilor – 980 accidente 

(37,7% din numărul total de accidente);  

- ciocnirea mijloacelor de transport – 800 

(30,7%); 

- tamponarea obstacolelor – 359 

(13,8%); 

- inversiunea mijloacelor de transport - 

245 (9,4%); 

- tamponarea cicliştilor – 79 (3,0%); 

- tamponarea hipomobilelor – 25 (1,0%); 

- ciocnirea vehiculelor cu locomotive – 6 

(0,2%). 

Efectuînd o analiză a încălcărilor regulilor de circulaţie comise de conducătorii 

auto, care aduc la săvîrşirea accidentelor rutiere, aceste încălcări se repartizează 

astfel: 

 viteză neadecvată vizibilităţii, condiţiilor, situaţiei rutiere – 563 accidente 

(24,0% din toate accidentele comise din vina conducătorilor auto),  

 de trecere a pasajelor pentru pietoni – 372 (16,0%), 

 depăşirea vitezei stabilite – 329 (14,0%), 

 nerespectarea priorităţii la trecerea intersecţiilor – 231 (10,1%), 

 nerespectarea distanţei, intervalului lateral – 147 (6,0%), 

 conducerea transportului sub influenţa alcoolului – 158  (7,0%). 
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Pentru a asigura diminuarea numărului accidentelor rutiere, în baza studierii 

practicii internaţionale avansate, a fost elaborat un proiect de hotătîre a Guvernului 

vizînd modificarea şi completarea Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2013 ”Privind aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 

mai 2009”.  

Întru eficientizarea mecanismului de aplicare a legislaţiei rutiere, a fost 

definitivat şi prezentat spre examinare Guvernului proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, vizînd excluderea din Codul penal a 

normei ce obligă probarea dublă a stării de ebrietate alcoolică, precum şi 

eficientizarea răspunderii pentru conducerea vehiculelor în această stare cu grad 

minim. Modificările propuse au fost aprobate prin Legea nr.145 din 14 iunie 2013 

pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 26 

octombrie curent. 

 În scopul cultivării la tînăra generaţie a unui comportament corect la trafic şi 

prevenirii traumatismului rutier infantil, a fost aprobat Regulamentul concursului 

republican al tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere „Educaţie rutieră – educaţie pentru 

viaţă”, în conformitate cu care Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Interne, 

în colaborare cu Uniunea Conducătorilor Auto şi Automobil Club din Moldova, au 

organizat desfăşurarea pe parcursul aprilie-mai 2013 a Concursului republican al 

tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere „Securitatea la trafic înseamnă viaţă” (etapele 

raională şi zonală), finala căruia a avut loc la 19 octombrie 2013 în mun.Chișinău.  

Un aport important privind sensibilizarea societăţii în vederea promovării unui 

comportament corect la trafic a fost adus în comun cu IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova”, care a majorat esenţial volumul materialelor prezentate, inclusiv interviuri 

cu diverşi factori de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, reprezentanţi ai ONG şi ai autorităţilor 

administraţiei publice locale.  

În același context, prin intermediul rețelelor de socializare au fost difuzate 4 

spoturi cu caracter de publicitate socială, avînd în vizor astfel de subiecte, precum 

”Excesul de viteză”, ”Utilizarea scăunelului auto pentru copii”, ”Conducerea sub 

influența alcoolului”, ”Prevenirea accidentelor la trecerile de nivel cu calea ferată”. 

 

 

 

 

 

Prioritățile și obiectivele stabilite pentru realizare în 2014 

    

 În continuare, ne propunem următoarele obiective: 

 

- aprobarea și punerea în aplicare a Programului de dezvoltare strategică a 

Poliției pentru anii 2014-2016; 

- întreprinderea măsurilor pentru a asigura dotarea tehnico-materială și 

asigurarea condițiilor de muncă, prioritar pentru posturile, sectoarele de poliție și 

serviciile de intervenție operativă; 



- diminuarea timpului de reacție, consolidarea capacităților de comunicare la 

apelurile cetățenilor, sporirea vizibilității Poliției prin consolidarea și fortificarea 

posturilor și sectoarelor de poliție, sporirea controlului de la nivel central asupra 

realizării sarcinilor înaintate în acest sens; 

- creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin acțiuni de 

protejare a persoanei, patrimoniului, siguranţei stradale și siguranţei rutiere; 

- consolidarea capacităţilor de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţii 

de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor; 

- modernizarea managementului resurselor umane prin dezvoltarea unui sistem 

de formare continuă a personalului, proceduri clare, transparente și obiective de 

evaluare a personalului în cadrul Poliției, cu participarea societății civile pentru 

sporirea receptivității Poliției față de problemele comunității; 

- implementarea programelor de instruire în domeniul eticii și deontologiei 

polițienești, drepturilor omului, combaterii corupției și protecționismului prin 

intermediul Direcției inspectare pe efectiv care va asigura o funcționalitate și 

eficiență pe segmentul vizat; 

- consolidarea capacităţilor de comunicare internă şi externă ale Poliţiei. 

Formarea și consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile non-guvernamentale, mass-

media şi comunităţile locale pentru comunicare şi asistenţă în prevenirea acţiunilor 

ilegale;  

- evaluarea impactului reformelor promovate, revizuirea structurii organizatorice 

a Poliției pentru a asigura acoperirea funcțională a necesităților și consolida 

capacitățile de management în cadrul IGP. 

 

 

 

 

 

 


