Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliţiei

„22” iunie 2018

ORDIN
mun. Chişinău

nr. 286

Cu privire aprobarea Concepției
privind
cerinţele
tehnice
de
funcţionare a Sectorului de Poliţie
În scopul realizării obiectivului III al Planului de acţiuni pentru anii 2018–2020 privind activitatea
poliţienească comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.100 din 30.01.2018 şi subpct.14, pct. 14 a
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei, aprobat prin Hotîrărea
Guvernului nr.283 din 24.04.2013,
O R D O N:

1. Aprobarea Concepției privind cerinţele tehnice de funcţionare a
Sectorului de Poliţie, conform anexei.
2. Șefii subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției vor asigura
studierea și respectarea de către efectivul subordonat a prevederilor Concepției
în activitatea de serviciu.
3. Secția Secretariat (comisar Tatiana Glavan) va asigura expedierea
prezentului ordin subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției.
4. A atribui controlul executării prezentului ordin Serviciului achiziţii şi
logistică (comisar-șef Viorel Gandrabur) şi Direcţiei generale securitate publică
(comisar-şef Marin Maxian).

Șef,
comisar-șef

Alexandru PÎNZARI

Anexă
la ordinul IGP nr.286
din 22 iunie 2018

CONCEPŢIA
privind cerinţele tehnice de funcţionare a Sectorului de Poliţie
Capitolul I. Descrierea situaţiei
1. Pe teritoriul Republicii Moldova, după constituirea Inspectoratului
General al Poliţiei în anul 2013, au fost constituite 203 sectoare de Poliţie, fiindu-le
atribuite sedii. şi infrastructura minim necesară.
2. Infrastructura celor 203 sedii ale Sectoarelor de Poliţie este învechită.
Din numărul total al acestora, 45% (90 sedii ale Sectoarelor de Poliţie) necesită
reparaţii capitale sau chiar reamplasare fizică şi 41%, (84 sedii) necesită lucrări
cosmetice.
3. Amplasarea sediilor Sectoarelor de Poliţie nu permite în totalitate,
accesul fizic al cetăţenilor la serviciile prestate de Poliţie.
4. Accesul persoanelor cu nevoi speciale locomotorii este imposibil, lipsind
rampele speciale în acest sens. Sediile, cu precădere în municipii ocupă spaţii din
subsoluri, demisoluri sau alte încăperi tehnice ale imobilelor cu diverse destinaţii.
5. Majoritatea sediilor nu sunt racordate la reţelele inginereşti de apeduct,
încălzire, canalizare, electricitate, telefonie şi internet.
6. Aspectele sediilor atât în interior cât şi în exterior sunt atipice unor
instituţii de reprezentare a statului, manifestând o atmosferă sumbră şi cu conotaţii
deloc îndreptate spre căpătarea încrederii comunităţii în Poliţie. Sediile nu dispun
de numărul suficient de spaţii de activitate, acestea fiind înguste, neiluminate
suficient şi nu oferă condiţii minime de primire a populaţiei şi de prestare a
serviciilor de calitate acestora.
7. Condiţiile de muncă în cadrul Sectoarelor de Poliţie nu corespund
minimului necesar de organizare a activităţii poliţieneşti. În sedii lipseşte
mobilierul necesar, tehnică de calcul, legătură telefonică şi radio.
8. Nu este asigurată posibilitatea reacţionării operative la sesizările
populaţiei. Sectoarele de Poliţie nu sunt asigurate cu mijloace de transport
corespunzătoare, dotate cu mijloace speciale de intervenţie, apărare şi marcare a
locului faptei şi alte forme de echipament destinate bunei activităţi a Poliţiei.
9. Pe parcursul ultimilor ani, cu suportul partenerilor de dezvoltare au fost
reabilitate 2 sedii ale Sectoarelor de Poliţie, iar din alocaţiile bugetului şi cel al
autorităţilor administraţiei publice locale au fost reabilitate 14 Sectoare de Poliţie.
Reabilitarea a 10 sedii ale Sectoarelor de Poliţie a constituit obiectul Programului
operaţional comun Moldova-România.
Capitolul II. Definirea detaliată a problemei
10. Intervenţia Inspectoratului General al Poliţiei propusă în prezenta
Concepţie ţine de modernizarea eficientă a activităţii în cadrul Sectoarelor de
Poliţie, fiind destinată soluţionării problemelor de infrastructură, dotare şi bunăactivitate a Poliţiei la nivel de teritoriul administrativ deservit.

11. Definirea problemei se bazează pe analizele efectuate de experţii
internaţionali, evaluările interne efectuate pe parcursul ultimilor ani, precum şi
rapoartele înaintate nemijlocit de către Inspectoratele de Poliţie teritoriale prin care
au fost descrise cele mai stringente probleme cu care se confruntă activitatea din
cadrul Sectoarelor de Poliţie.
12. În temeiul surselor descrise supra, au fost identificate cauzele principale
care influenţează negativ asupra modernizării eficiente a Sectoarelor de Poliţiei,
cum ar fi:
a) insuficienţa resurselor financiare acordate din Bugetul de stat pentru
menţinerea la nivel de funcţionalitate a activităţii Sectoarelor de Poliţie, în pas cu
evoluţia fenomenelor sociale cu impact asupra siguranţei publice, ceea ce cauzează
o imagine defectuoasă a Poliţiei în comunitate;
b) lipsa diligenţei autorităţilor administraţiei publice locale în vederea
realizării sarcinilor de suport a Poliţiei pentru realizarea climatului de siguranţă în
comunitate;
c) infrastructura actuală defectuoasă, lipsa sediilor pentru angajaţii
Sectoarelor e Poliţie;
d) inexistenţa unor normative (standarde) tehnice naţionale şi interne în
vederea creării, menţinerii şi dezvoltării infrastructurii destinate activităţii
Sectoarelor de Poliţie.
Capitolul III. Cadrul normativ de referinţă
13. Funcţionarea Sectoarelor de Poliţie este reglementată de actele
legislative/normative în vigoare, după cum urmează:
a) Legea nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul
poliţistului;
b) Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
c) Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de
specialitate;
d) Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
e) Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a
mijloacelor speciale şi a armelor de foc;
f) Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
g) Hotărârea Guvernului nr.474 din 19.06.2014 cu privire la aprobarea
Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor
aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora;
h) Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12.05.2016 pentru aprobarea Strategiei
de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind
implementarea acesteia;
i) Instrucţiunile cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor
cadastrale şi geometrice, aprobate prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru nr. 140 din 06.08.2012.
Capitolul IV. Instrumentele şi căile de soluţionare a problemei
14. Pentru buna funcţionare a Sectoarelor de Poliţie se impune întrunirea
următoarelor criterii:

a) revizuirea cadrului normativ intern şi de dezvoltare acestuia în vederea
asigurării domeniul funcţionalităţii Sectoarelor de Poliţie;
b) modernizarea infrastructurii sediilor Sectoarelor de Poliţie, şi anume:
- alocarea mijloacelor financiare pentru reparaţia sediilor existente;
- procurarea sau construirea sediilor noi;
- elaborarea normativelor de dotare/întreţinere a Sectoarelor de Poliţie;
c) revizuirea şi ajustarea normativelor de dotare a angajaţilor din cadrul
Sectoarelor de Poliţie;
d) alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea mijloacelor tehnice
necesare şi echipamentului pentru funcţionarea Sectoarelor de Poliţie;
e) revizuirea numărului Sectoarelor de Poliţie şi asigurarea funcţionalităţii
acestora.
15. Realizarea acestor măsuri va permite buna funcţionare a Sectoarelor de
Poliţie şi prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate cetăţenilor.
Capitolul V. Domeniul de aplicare
16. Concepţia privind cerinţele tehnice de funcţionare a Sectorului de
Poliţie (în continuare Concepţie) constituie un set de idei de care se vor conduce
persoanele cu drept de decizie din cadrul Poliţiei pentru înfiinţarea Sectoarelor de
Poliţie, crearea spaţiilor de muncă, asigurarea infrastructurii, dotării şi întreţinerii
sediilor acestora.
17. Domeniile de aplicare vizează anumite aspecte de funcţionalitate a
Sectorului de Poliţie, după cum urmează:
a) în aspectul de constituire, Concepţia stabileşte criterii orientative pentru
determinarea spaţiului administrativ-teritorial în care funcţionează Sectorul de
Poliţie, componenţa şi numărul de angajaţi, precum şi locul de amplasare a sediului
propriu-zis al Sectorului de Poliţie;
b) în aspectul de infrastructură Concepţia determină criterii de bază pentru
crearea condiţiilor optime de activitate în sediul Sectorului de Poliţie pentru
angajaţii Poliţiei şi cetăţenii pentru care acesta prestează servicii, în ceea ce
priveşte mobilier, tehnică de birou, mijloace de transport;
c) în aspectul de dotare, Concepţia vizează normele minime de dotare
tehnico-materială a sediilor Sectoarelor de Poliţie şi angajaţilor acestora, în ceea ce
priveşte asigurarea cu echipament a mijloacelor de transport, tehnică specială,
mijloace speciale ale angajaţilor;
d) aspectul de întreţinere în Concepţie va reflecta normele orientative de
deservire şi funcţionalitate a sediului Sectorului de Poliţie, a infrastructurii acestuia
şi dotărilor existente.
18. Prevederile Concepţiei se vor lua în consideraţie la proiectarea,
construirea, reparaţiile (capitale şi curente) şi întreţinerea sediului Sectorului de
Poliţie, amenajarea şi dotarea acestuia.
19. Concepţia stabileşte cerinţele minime pentru posturile de lucru în cadrul
sediului Sectorului de Poliţie, birourile de serviciu, încăperile tehnice şi cu altă
destinaţie, modul de amenajare a lor, securitate, pază antiincendiară şi de
conexiune la reţelele de deservire.

20. Prevederile prezentei Concepţii se vor aplica uniform pe tot teritoriul
ţării indiferent de nivelul Inspectoratelor de Poliţie teritoriale.
21. Concepţia nu se referă la alte sedii sau construcţii ale Inspectoratelor de
Poliţie teritoriale, nici subdiviziunilor specializate sau de suport ale Inspectoratului
General al Poliţiei.
Capitolul VI. Noţiuni generale
22. Sectorul de Poliţie reprezintă o arie administrativ-teritorial bine
determinată, deservită de către un efectiv poliţienesc, care are menirea de a
menţine şi asigura ordinea şi securitatea publică conform competenţei, a constata şi
investiga faptele contravenţionale şi penale atribuite în competenţă funcţională, de
a cunoaşte şi soluţiona probleme de ordine şi securitate publică a comunităţii, de a
coopera cu membrii comunităţii şi autorităţile publice, prin implicarea şi suportul
acestora în crearea stării de siguranţă în comunitate. Sectorul de Poliţie reprezintă
unitate inferioară a Poliţiei cu competenţe poliţieneşti teritoriale.
23. Sediul Sectorului de Poliţie este un edificiu special construit sau o parte
a unor edificii existente în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii Poliţiei care
deservesc Sectorul de Poliţie.
24. Angajaţii Sectorului de Poliţie sunt angajaţii Poliţiei care îşi desfăşoară
activitatea în Sectorul de Poliţie numiţi prin ordinul angajatorului.
25. Sectorul de Poliţie este deservit de angajaţii Poliţiei din segmentul:
a) investigare infracţiuni;
b) ordine publică (poliţia de sector, poliţia de patrulare-intervenţie).
26. Efectivul Sectorului de Poliţie este condus de un şef, care se
subordonează direct şi nemijlocit şefului Inspectoratului de Poliţie teritorial,
coordonat de către conducătorii secţiilor de profil pe domeniile poliţieneşti şi
dirijat metodologic de structura de ordine şi securitate publică a Inspectoratului
General al Poliţiei.
Capitolul VII. Constituirea Sectorului de Poliţie şi a sediului acestuia
27. Sectorul de Poliţie poate fi creat pentru un număr de localităţi unde
populaţia nu depăşeşte 20-25 mii locuitori.
28. În unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de populaţie mai mare
de 120 mii locuitori, pot fi create 6 şi mai multe sectoare, 90-120 mii locuitori – 5
sectoare, 60-90 mii locuitori – 4 sectoare şi până la 60 mii locuitori – 2-3 sectoare.
29. Sectoarele de Poliţie îşi desfăşoară activitatea conform principiului
teritorial, ţinându-se cont şi de amplasarea unor obiective macroeconomice sau
strategice importante (noduri, reţele de transport, întreprinderi industriale de
comerţ sau de agrement etc.), precum şi aşezarea compactă a localităţilor deservite.
30. Pentru constituirea Sectoarelor de Poliţie se vor lua în calcul
următoarele obiective:
a) amplasarea geografică;
b) funcţionalitatea;
c) infrastructura.
31. La determinarea amplasării Sectorului de Poliţie urmează de luat în
consideraţie numărul localităţilor deservite, prezenţa instituţiilor de menire socială

în raza sediului Sectorului de Poliţie, frecvenţa evenimentelor publice în localitatea
respectivă (concerte, festivaluri, târguri etc.), situaţia infracţională, distanţa dintre
localităţi în vederea deplasării operative în zona de competenţă, pentru acordarea
membrilor comunităţii unor servicii publice în mod echitabil şi la standarde egale.
32. Sediul Sectorului de Poliţie se instituie în loc uşor accesibil populaţiei,
alăturat unor drumuri publice, astfel încât să fie vizibil.
33. În cadrul sediilor Sectoarelor de Poliţie, în cazul în care există spaţiu
suficient, pot fi organizate birouri pentru funcţionarea organizaţiilor nonprofit care
vor ajuta angajaţii Poliţiei la soluţionarea problemelor comunităţii pe care o
deservesc pe domeniile de competenţă (exemplu – violenţa în familie, violenţa
sexuală, abuzul faţă de copii, asistenţa persoanelor din grupurile de risc etc.).
Capitolul VIII. Infrastructura sediului Sectorului de Poliţie
34. Sediul Sectorului de Poliţie reprezintă un edificiu în care îşi desfăşoară
activitatea de birou angajaţii Sectorului de Poliţie şi dispun de posturile de muncă.
35. Spaţiul sediului Sectorului de poliţie se încadrează în următoarele grupe
funcţionale:
a) birouri pentru activitatea angajaţilor;
b) încăperi pentru şedinţe sau săli de conferinţe;
c) încăperi cu destinaţie utilitară (bibliotecă, pauză de cafea, odihnă);
d) încăperi comune (hol de aşteptare, coridor);
e) încăperi pentru activitatea de suport a organizaţiilor neguvernamentale;
f) grupa încăperilor auxiliare (veceu, duş, debara, server, garaj).
36. Structura încăperilor şi interdependenţa lor funcţională se stabileşte în
procesul de proiectare a sediilor Sectoarelor de Poliţie.
37. Spaţiul birourilor pentru personal şi conducere trebuie să ofere
capacitatea / distanţa necesară pentru amplasarea mobilierului de birou pentru
fiecare angajat (post de muncă) şi să corespundă cerinţelor ergonomice si estetice.
38. Sediul Sectorului de Poliţie preferenţial urmează să fie amplasat la
nivelul I (parter) al edificiului, care să includă:
a) suprafaţa totală între 90 m2 şi 200 m2;
b) suprafaţa minimă a locului de muncă pentru un angajat de 6 m2;
c) suprafaţa minimă a locului de muncă pentru persoane de suport de 6 m2;
d) biroul conducătorului de minim 8 m2;
e) biroul pentru audieri în condiţii de confidenţialitate de minim 8 m2;
f) sală de şedinţă de minim 20 m2;
g) holul sediului de minim 10 m2;
h) spaţiul necesar pentru necesităţi sanitare (veceu);
i) spaţiul necesar necesităţilor sanitare ale angajaţilor (duş, viceu, vestiar);
j) spaţiul necesar necesităţilor tehnice (server, debara);
k) spaţiu necesar necesităţilor de alimentare şi odihnă;
l) spaţiul necesar păstrării şi deservirii automobilelor de serviciu.
39. Spaţiile şi dimensiunile prevăzute sunt cu titlu de recomandare, nefiind
norme absolute privind existenţa cumulativă a tuturor spaţiilor şi suprafeţelor
indicate, excepţie fiind obligativitatea prevederii spaţiilor stipulate la lit. b), g), h)
şi i).

40. Planul sediului Sectorului de Poliţie model se prezintă după schema
prevăzută în anexa nr.1, suprafaţa căruia depinde de numărul de personal angajat
ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestuia.
41. În cazul în care infrastructura existentă nu permite crearea posturilor de
muncă în cadrul sediului Sectorului de Poliţie pentru fiecare angajat, se va aplica
formula de activitate a doi angajaţi la un post de muncă. Activitatea acestora se va
asigura astfel încât să nu se suprapună orele de activitate în birou.
42. Aspectul organizării muncii îşi găseşte rezolvare prin aplicarea
conceptului ergonomic care va asigura funcţionalitatea muncii şi creşterea
productivităţii.
43. Crearea atmosferei de muncă prin principiul „spaţiului de lucru
deschis”, va permite comunicarea mai eficientă între angajaţi, organizarea lucrului
în grup, totodată va transmite cetăţenilor deschiderea Poliţiei faţă de comunitate.
44. Postul de muncă se constituie din masă de lucru, scaun pentru angajat,
scaun pentru vizitator, echipamente ale tehnicii de birou (computer).
45. La utilizarea computerelor în încăperile de lucru se va ţine cont de
prevederile documentelor normative în vigoare.
46. Postul de muncă este asigurat şi de dotările de mobilier şi tehnică de
birou necesare păstrării sau prelucrării documentelor sau exercitării atribuţiilor
funcţionale care sunt de folosinţă comună a mai multor angajaţi, cum sunt dulap
pentru documente, safeu metalic cu spaţii delimitate pentru fiecare angajat
individual, aparat de imprimare multifuncţional, telefon, fax etc.
47. Înălţimea minimă a coridoarelor şi a holurilor se adoptă de 2,4 m,
pentru coridoare cu lungimea de 10 m lăţimea va constitui de 1,2 m, de 1,5 m
pentru lungimea de peste 10 m şi de 2,4 m în cazul utilizării lor în calitate de
culoare sau încăperi de aşteptare pentru vizitatori.
48. Lăţimea minimă a blocurilor sanitare va constitui 0,9 m, adâncimea
minimă de 1,2 m cu deschiderea uşii în exterior şi de 1,5 m cu deschiderea uşii în
interiorul blocului.
49. Elementele de microclimat (zgomot, temperatură, iluminare, culoare
pereţi interior) vor fi adaptate la specificul activităţii şi principiului prietenos.
50. Soluţiile de amenajare a spaţiilor, iluminare şi coloristică din interiorul
sediilor vor tinde spre crearea mediului prietenos, comod, estetic, spaţios şi să
inspire sentimentul de protecţie, încredere şi siguranţă pentru fiecare cetăţean.
51. Instalaţiile automate de detectare antiincendiu, sistemele de semnalizare
şi de stingere a incendiilor, trebuie prevăzute în conformitate cu condiţiile
documentelor normative în vigoare.
52. Asigurarea pazei sediului Sectorului de Poliţie poate fi realizată prin
metode electronice-sonore sau video.
Capitolul IX. Elementele de caracterizare a sediului Sectorului de Poliţie
53. Faţadei, părţilor laterale şi acoperişului i se atribuie nuanţa unică, uşor
de recunoscut pentru toate sediile din ţară, care să semnifice şi culorile
caracteristice Poliţiei de gri şi albastru.
54. Coloristica şi modalitatea de amplasare a elementelor de vizibilitate a
sediului Sectorului de Poliţie model se prezintă conform anexei nr.2.

55. În ipoteza în care sediul pentru Sectorul de Poliţie reprezintă o parte
dintr-un edificiu existent, urmând a ocupa un nivel sau o parte din nivel, nuanţa
faţadei se va integra estetic armonios în întreg ansamblul arhitectural, respectând
culorile Poliţiei, iar în cazul monumentelor de arhitectură se vor aplica prin
derogare, regulile pentru edificiul dat.
56. Este inadmisibil crearea sediilor în edificii prin încadrare inestetică în
ansamblul general al clădirii.
57. În localităţi unde este amplasat Sectorul de Poliţie, urmează a fi plasate
indicatore rutiere instalate pe traseele principale ale localităţii cu indicarea locului
aflării sediului Sectorului de Poliţie de tip „Poliţia 300 m”, potrivit cerinţelor şi
standardelor prevăzute în Regulamentul circulaţiei rutiere.
58. Indicatoarele rutiere urmează a fi instalate la intrarea în localitate din
ambele părţi, la aproximativ 50 m în apropierea Sectorului de Poliţie şi, nemijlocit,
în adiacentul acestuia.
59. În imediata vecinătate a spaţiului Sectorului de Poliţie urmează a fi
instalat un panou informativ, astfel încât să se asigure vizibilitatea optimă a
acestuia.
60. Panoul se realizează dintr-un material uşor la o înălţime minimă de la
sol de 150 cm. Inscripţiile de pe acesta se realizează cu caractere întunecate de
dimensiuni lizibile pe fon deschis. De preferinţă, modelul scrisului, dimensiunile
caracterelor şi culorile se vor utiliza uniform pe întreg teritoriul ţării, folosindu-se
gama coloristică ce caracterizează Poliţia.
61. Pe panou pot fi afişate următoarele elementele de informare:
a) Informaţiile privind persoanele aflate în căutare pentru săvârşirea
infracţiunilor grave, deosebit de grave şi excepţional de grave;
b) Modele de documente şi cerinţele de completare a lor;
c) Graficele orelor de primire în audienţă, numele, prenumele şi
patronimicul conducerii subdiviziunii, telefonul de serviciu.
d) Viaţa culturală a subdiviziunii - (text, imagini, obiecte, extrase din
documente etc.).
e) Viaţa sportivă a subdiviziunii - (text, imagini, obiecte, extrase din
documente etc.).
62. Panoul informativ trebuie realizat din material durabil, cu fundal alb,
caracterele textelor negre şi color. Dimensiunile panoului, mărimea şi tipul
caracterelor se determină în funcţie de specificul informaţiei sau prin reglementări
speciale în domeniu.
63. La intrarea în sediul Sectorului de Poliţie urmează a fi amplasată o
plăcuţă informativă, astfel încât să fie asigurată vizibilitatea optimă a plăcuţei.
64. Plăcuţele se realizează conform unor standarde prevăzute de
Inspectoratul General al Poliţiei, din material uşor de culoare albastră, iar
înscrisurile de culoare gri deschis.
65. Pe plăcuţe se amplasează însemnele Poliţiei.
66. Înscrisurile de pe plăcuţe se realizează în limba de stat, iar în localităţile
cu prezenţa compactă a minorităţilor şi în limba rusă sau limba minorităţii etnice
respective.

67. Denumirea Sectorului de Poliţie se va indica în mijlocul plăcuţei cu
dimensiunile mai mari a caracterelor decât dimensiunile caracterelor din denumirea
Inspectoratului de Poliţie teritorial de care aparţine. Denumirea Inspectoratului de
Poliţie teritorial se amplasează în partea superioară a plăcuţei.
68. Denumirile de pe plăcuţă se realizează fără utilizarea abreviaturilor.
69. În adiacentul sediului Sectorului de Poliţie ce dispune de un teren, se va
amenaja o parcare auto şi/sau biciclete şi eventual se va crea un loc de aşteptare în
exterior pentru cetăţeni, cu teren de joacă pentru supravegherea copiilor
vizitatorilor. Terenul trebuie permanent să fie îngrijit şi amenajat.
70. Teritoriul pe care este amplasat sediul Sectorului de Poliţie poate fi
împrejmuit cu un gard viu sau gard decorativ. Nu este recomandat constituirea
unor garduri de piatră, lemn, metal sau alte materiale mai înalte de 1,50 m şi nici
poarţile de acces.
Capitolul X. Dotarea Sectorului de Poliţie
71. Realizarea atribuţiilor poliţieneşti în cadrul Sectorului de Poliţie este
posibilă datorită resurselor umane bine pregătite, infrastructurii poliţieneşti
dezvoltate, dispozitivului de forţe suficiente, dotării tehnico-materiale
corespunzătoare şi mijloacelor speciale din dotare.
72. În scopul asigurării eficiente a activităţii, în modul prevăzut de lege,
Sectorului de Poliţie îi sunt atribuite sedii (construcţii, edificii), inventar, tehnică
specială, utilaj şi alte bunuri.
73. Dotarea Sectorului de Poliţie include în sine dotarea edificiilor şi
angajaţilor acestuia cu setul de mobilier, tehnică de calcul, echipament şi
automobile de serviciu.
74. Fiecare post de muncă se asigură cu o masă de lucru, o tumbă cu sertare
pentru documente, un scaun pentru angajat şi un scaun pentru vizitator. Masa de
lucru se dotează cu un calculator (monitor, blocul central, tastieră şi mouse) şi un
set de birou (pix, creion, cuţit pentru hârtie, stepler). Pe lângă aceste dotări fiecare
angajat va dispune de un dulap pentru haine, un spaţiu din safeu metalic pentru
documentele de serviciu, un spaţiu din dulap cu rafturi pentru documentaţie.
75. Angajatul trebuie să aibă acces la dispozitivul de imprimare a
documentelor conectat la calculatorul de lucru şi la telefonul staţionar. Aparatul
multifuncţional de imprimare, scanare, copiere se conectează la toate calculatoarele
din sediul Sectorului de Poliţie prin reţea locală.
76. Spaţiul necesar necesităţilor de alimentare şi odihnă se dotează cu
echipament pentru prelucrarea termică rapidă a alimentelor (microundă, fierbător
de apă), păstrarea alimentelor (frigider), mobilier corespunzător (dulap pentru
veselă, masă, scaune), loc de odihnă (canapea).
77. Încăperi pentru şedinţe sau săli de conferinţe se dotează cu un număr
necesar de mese modulare şi scaune, flipchart, în caz de posibilitate - ecran şi
dispozitiv de proiectare.
78. În încăperi comune se va regăsi o oglindă, cuier, dispozitiv pentru apă,
numărul necesar de scaune sau mobilă moale (canapea), măsuţă pentru reviste şi un
monitor de dimensiuni mari. Monitorul se va utiliza pentru rularea informaţiilor
utile vizitatorilor sau a spoturilor video informative poliţieneşti.

79. Angajatul ce îşi desfăşoară activitatea în Sectorul de Poliţie, indiferent
de serviciul poliţienesc din care provine, în cazul în care poartă uniformă de
serviciu va fi dotat cu minimul necesar de mijloace speciale amplasate pe centura
de serviciu. Acesta va avea husa pentru portul armei de foc, husa pentru încărcător
pentru cartuşe, husă cu cătuşe, husă cu balonaş cu gaze lacrimogene, husă cu
lanternă, husă cu baston. În caz de dotare pe centură se vor regăsi şi alte mijloace
speciale (dispozitiv electroşoc), staţie radio etc.
80. Personalul care exercită atribuţiile funcţiunii în stradă în contact cu
cetăţenii, trebuie să poarte uniformă conform anotimpului, să aibă aspectul exterior
îngrijit şi echipamentul în stare de funcţionare conform normativelor.
81. Automobilul de serviciu al Sectorului de Poliţie, trebuie să fie marcat
corespunzător normelor stabilite, respectând simbolica poliţienească. Automobilul
poate să dispună de lumini giratorii în culori albastru sau roşu-albastru. În
interiorul automobilului se găseşte minimul necesar pentru asigurarea protecţiei şi
delimitării locului faptei (conuri, bandă de delimitare, vestă reflectorizantă) şi
mijloace pentru protecţia angajaţilor în număr de cel puţin două seturi (cască de
protecţie, vestă antiglonţ).
82. Automobilul de serviciu poate fi dotat cu camere video de bord pentru
filmare în exterior faţă, spate şi în habitat, cu tehnică de acces la bazele de date,
staţie radio, mijloace de amplificare a vocii, alte dotări necesare (suport pentru
arme, dispozitive de încărcare etc.).
Capitolul XI. Întreţinerea infrastructurii şi dotărilor Sectorului de Poliţie
83. Infrastructura Sectoarelor de Poliţie, condiţiile create la locul de muncă,
dotarea tehnico-materială şi echipamentul Poliţiei, per ansamblu contribuie la
crearea imaginii Poliţiei şi calitatea serviciilor prestate de către angajaţi.
84. Îmbunătăţirea infrastructurii prin prisma reparaţiilor curente a sediilor
Sectoarelor de Poliţie se stabileşte urmare controlului desfăşurat periodic, care se
organizează şi se desfăşoară o dată la 3 ani de către membrii grupului de evaluare.
85. Propunerile şi necesarul de lucrări privind îmbunătăţirea activităţii se
consemnează într-un proces-verbal.
86. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente nu modifică şi nu afectează
structura de rezistenţă a construcţiei, nu intervin asupra caracteristicilor iniţiale ale
acesteia din punctul de vedere al cerinţelor de calitate şi nici asupra aspectului
arhitectural. Acestea, conform legislaţiei în vigoare, se execută fără autorizaţie de
construcţie.
87. Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente sunt:
a) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară;
b) reparaţii şi înlocuiri de utilaje de încălzit;
c) zugrăveli şi vopsitorii interioare;
d) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de
faţadă ale clădirii;
e) reparaţii la instalaţiile interioare şi la racordurile exterioare, de orice fel,
aferente construcţiilor;
f) reparaţii şi înlocuiri de pardoseli;

g) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare (tencuieli, placaje,
la trotuare şi la scări de acces) fără modificarea calităţii şi aspectului elementelor
constructive.
88. Nu sunt de natura lucrărilor de întreţinere sau reparaţii curente
următoarele intervenţii la construcţii:
a) reconstruire;
b) consolidare;
c) transformare de orice fel;
d) extindere;
e) desfiinţare parţială;
f) modificări, inclusiv schimbări de destinaţie;
g) modernizări;
h) reparaţii capitale.
89. Devizele pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente se întocmesc
în trimestrul I al anului în curs pentru anul următor de către comisia de evaluare, pe
baza normelor de consum specifice de materiale, a categoriilor de lucrări şi a
periodicităţii executării acestora.
Capitolul XII. Necesitatea de documente de reglementare
90. Pentru realizarea Concepţiei se cer a fi elaborate mai multe acte
normative la nivel intern precum şi înaintate iniţiative de acest gen în adresa
Guvernului.
91. Pe plan intern se cer a fi elaborate actele normative aprobate prin
ordinul şefului Poliţiei:
a) în domeniul de dotare a sediilor Sectoarelor de Poliţie;
b) în domeniul de dotare a angajaţilor Sectoarelor de Poliţie;
c) în domeniul de întreţinere a sediilor Sectoarelor de Poliţie;
d) revizuirea numărului şi structurii Sectoarelor de Poliţie.
92. Iniţiative adresate Guvernului vor viza următoarele domenii:
a) normative în construcţii ce ţin de edificiile şi încăperile ale segmentului
de ordine şi securitate publică;
b) transmitere în gestiunea Poliţiei a sediilor necesare pentru activitatea
Sectoarelor de Poliţie;
c) bugetul necesar pentru întreţinerea sediilor Sectoarelor de Poliţie.
Capitolul XIII. Impactul problemei
93. Ignorarea situaţiei create şi menţinerea stării de fapt la nivelul actual va
înrăutăţi percepţia comunităţii în privinţa intenţiilor de schimbare a Poliţiei în
contextul reformelor demarate.
94. Sediile, transportul, echipamentul, uniforma sunt elementele cele mai
vizibile ale Poliţiei, precum şi asigură eficienţa activităţii poliţieneşti şi
aplicabilitatea atribuţiilor funcţionale în mod profesionist.
95. Sectoarele de Poliţie sunt entităţile cele mai mici ale Poliţiei, prezente
în tot teritoriul ţării şi exponentul laturii de apărare a drepturilor cetăţenilor ale

puterii statului şi de eficienţa, vizibilitatea şi accesibilitate lor, depinde percepţia
comunităţii asupra întregului sistem de apărare a normelor de drept.
96. Nerealizarea obiectivelor Concepţiei va avea impact nefast asupra
eficienţei activităţii poliţiştilor şi, implicit, asupra imaginii publice a Poliţiei din
ţară.
Capitolul XIV. Dispoziţii finale
97. În vederea realizării prevederilor prezentei Concepţii subdiviziunile de
resort din cadrul sau din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei vor elabora
acte normative necesare realizării obiectivelor de infrastructură şi întreţinere, cu
normative concrete.
98. Inspectoratele de Poliţie proprietari ai construcţiilor şi edificiilor vor
asigura exploatarea acestora în conformitate cu prevederile cuprinse în
documentaţiile tehnice şi în prezenta Concepţie.
99. Degradările şi distrugerile construcţiilor sau ale unor părţi ale acestora,
cauzate de lipsa de control, exploatarea necorespunzătoare, neîntreţinerea sau
neexecutarea la timp şi de bună calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
curente, care se constată ca pagubă, trebuie să fie considerate ca rezultat al
neexecutării corespunzătoare a atribuţiilor funcţionale de către responsabili şi vor
atrage consecinţele de rigoare.

Anexa nr. 1
Planul-model
al sediului Sectorului de Poliţie şi suprafeţele orientative
Debara
Birou pentru audieri

Încăpere necesități efectiv

Vestiar

WC

Birou pentru șef

Birou tip – spațiu deschis
Hol de așteptare
Sală multifuncțională

Tambur

Duș

Anexa nr. 2
MODEL
coloristic şi amplasare elementelor Sectorului de Poliţie

Soclu

gri-întunecat

Pereţii exteriori de bază

gri-deschis

Elemente de decor exterior

gri-albastru/albastru

Ferestre, uşi

alb/gri

Fon pentru inscripţie

albastru-întunecat

Acoperiş

albastru-deschis

