
 

     Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova  
 

Inspectoratul  General  al Poliţiei 
  

   

O R D I N 
                                                      

 

„28” martie 2017                     mun.Chişinău                                                nr.  150 

 

 

Cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare 

strategică al Poliției pentru perioada 

2017 – 2019 

 

 Întru asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 

2016-2020, Programului de activitate al Guvernului 2016 – 2018, a Acordului de 

Asociere RM-UE, precum și a altor documente strategice naționale și sectoriale, în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare 

strategică ale autorităților administrației publice centrale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011, precum și pct. 2 al ordinului MAI nr. 82 

din 24 martie 2017 ”Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare strategică 

al MAI pentru 2017-2019 și a Planului de acțiuni al MAI pentru anul 2017”, 
 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Programul de dezvoltare strategică al Poliției (PDS) pentru anii 

2017 – 2019, conform anexei. 

2. Conducătorii subdiviziunilor IGP, subdiviziunilor specializate și 

teritoriale ale Poliției: 

- vor studia cu angajații din subordine prevederile PDS și întreprinde 

acțiunile necesare pentru armonizarea cadrului normativ departamental 

prevederilor acestuia; 

- vor întreprinde acțiunile necesare, pentru a asigura realizarea obiectivelor 

stabilite, inclusiv prin consultarea părților interesate. 

3. Direcția relații internaționale și asistență externă va asigura identificarea 

potențialilor donatori/posibilelor surse de finanțare pentru realizarea acțiunilor cu 

costuri neacoperite financiar. 

4. Procesul de monitorizare și evaluare a gradului realizării Programului de 

dezvoltare strategică al Poliției pentru anii 2017 – 2019 se atribuie Direcției 

management operațional a IGP.  

 

 

Șef, 

colonel de poliție            Alexandru PÎNZARI 
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GLOSAR DE ACRONIME 
 
 

APC   Activitatea Polițienescă comunitară 

CBTM       - Cadrul bugetar pe termen mediu 

CEDO  - Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

CNA - Centrul Naţional Anticorupţie 

CPT - Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante 

CSI - Comunitatea Statelor Independente 

CTCEJ - Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare 

DPF - Departamentul Poliției de Frontieră 

DTC - Departamentul Trupelor de Carabinieri 

DMO - Direcţia management operaţional 

DJ   - Direcţia juridică 

DIE - Direcția inspectare efectiv 

DCAI - Direcţia control şi audit intern 

DGSP - Direcţia generală securitate publică 

DF - Direcţia finanţe 

DRIAE - Direcția relații internaționale și asistență externă 

IDP - Izolator de detenție provizorie 

IGP - Inspectoratul General al Poliţiei 

INI - Inspectoratul naţional de investigaţii 

INP - Inspectoratul naţional de patrulare 

IP - Inspectorate de poliţie 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

MJ - Ministerul Justiţiei 

MRU - Managementul resurselor umane 

ONG - Organizaţie neguvernamentală 

PDS - Program de dezvoltare strategică 

PG - Procuratura Generală 

RM - Republica Moldova 

RU - Resurse umane 

SS - Secţia secretariat 

SAL - Serviciul achiziții și logistică 

SIA - Sistemul informațional automatizat 

SRP - Secţia relaţii publice 

SIS - Serviciul de informații și securitate 

SPIA - Serviciul protecție internă și anticorupție 

STI - Serviciul tehnologii informaţionale 

SUA - Statele Unite ale Americii 

SV - Serviciul Vamal 

SWOT - Metodă de planificare structurată folosită pentru a evalua punctele forte, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

TI - Tehnologii informaţionale 

UE - Uniunea Europeană 
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I. INTRODUCERE 

Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază 
al Poliţiei, care completează sistemul planificării strategice la nivelul Ministerului 
Afacerilor Interne (în continuare MAI), asigurând prioritizarea obiectivelor strategice, 
reflectate în numeroasele documente de politici, şi având ca scop identificarea lacunelor 
în capacităţile şi instrumentele / procesele pe care le va utiliza Poliţia în vederea 
atingerii obiectivelor sale.  

PDS include şi alte angajamente şi obligaţii ale Poliţiei, care reies din misiunea 
autorităţii și sunt stipulate în diferite tratate internaţionale, dar nu se regăsesc din 
diverse motive în documentele de politici.  

Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 176 din 22 martie 2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a 
programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale" şi a 
Ghidului privind elaborarea PDS, reieşind din structura şi competenţele Poliţiei.  

PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Pentru planificarea operaţională a 
activităţii instituţiei se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri concrete de 
realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.  

În PDS sunt reflectate obiectivele pentru IGP şi subdiviziunile subordonate 
acestuia. 

PDS este documentul de identitate al Poliţiei, documentul central de la care derivă 
toate acţiunile instituţiei pe parcursul următorilor 3 ani şi ca urmare, reprezintă 
instrument de planificare / prioritizare a politicilor la nivelul IGP, instrument de 
management şi de comunicare atât pe interior, cât şi pe extern.  

Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au 
implicat toate subdiviziunile Poliţiei. Pentru coordonarea procesului de elaborare a PDS 
a fost creat Grupul de lucru departamental, constituit din şefii subdiviziunilor interne ale 
IGP şi reprezentanţii subdiviziunilor subordonate.  

Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape:  

Etapa I (situaţia curentă): Elaborarea Misiunii, Profilului Autorităţii şi Analiza 
SWOT. 

Etapa II (cadrul de politici publice): Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen 
mediu, a programelor şi obiectivelor. 

Etapa III (necesarul de capacităţi): Desfăşurarea evaluării capacităţilor şi 
elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor. 

Etapa IV (definitivare): Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al 
autorităţii.  

Fiecare etapă a fost precedată de:  

- o instruire tematică organizată de către reprezentanţii Direcţiei management 
operaţional a IGP pentru membrii grupului de lucru delegaţi din cadrul subdiviziunilor 
IGP şi specializate ale Poliţiei;  

- o instruire pentru grupul de planificare din autoritate.  

De menţionat că modificarea PDS se va efectua doar în cazul în care această 
necesitate va deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii Poliției sau în cazul 
modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel naţional.  
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II. MISIUNEA POLIȚIEI 

Poliţia este instituţia publică specializată a statului, în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii 
publice, de prevenire, investigare şi descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. 

 

III. PROFILUL INSTITUȚIEI 

Întru realizarea misiunii sale, Poliția are următoarele funcții de bază: 

1) Menţinerea și asigurarea ordinii şi securităţii publice, protecţia drepturilor şi a 
intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii; 

2) Prevenirea şi curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor, asigurarea respectării 
legalităţii, ordinii şi securităţii publice; 

3) Investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, realizarea urmăririi penale, 
asigurarea înfăptuirii justiţiei; 

4) Acordarea asistenţei populaţiei şi autorităţilor administraţiei publice locale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 320 din 27.12.2012 Cu privire la activitatea 
Poliţiei şi statutul poliţistului, unitatea centrală de administrare şi control a Poliţiei este 
Inspectoratul General al Poliţiei, condus de un şef numit de Guvern, pe un termen de 5 
ani, la propunerea ministrului afacerilor interne. 

Respectiv, la propunerea șefului IGP, ministrul afacerilor interne numește în funcții 
șeful adjunct al IGP și conducătorii subdiviziunilor specializate ale Poliției. 

Structura Poliţiei este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 986 din 24 
decembrie 2012 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al 
Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne”.  

Organigrama reflectă relaţiile de coordonare între subdiviziunile IGP şi 
subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei. 

Pe lângă activitățile operaționale, subdiviziunile specializate ale Poliției asigură 
metodic activitatea subdiviziunilor teritoriale de Poliție, reieșind din atribuirile stabilite și 
domeniile de activitate ale acestora. 
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Subdiviziunile specializate ale Poliției 
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BUGETUL 
 

Analiza exhaustivă a structurii bugetului pentru anii 2014-2016 relevă, că acesta a 
fost unul în dinamică pozitivă. Creșterea graduală a acestuia s-a datorat în mare parte 
creșterii prețurilor la serviciile comunale, dar și alocațiilor prevăzute de suportul bugetar 
în domeniul Liberalizării regimului de vize, Reforma sectorului justiției, Reforma MAI, 
precum și Reintegrarea țării. 

Astfel, în perioada de referință, bugetul instituției a fost suplinit cu 152166,6 mii lei 
surse financiare prevăzute de suportul bugetar în domeniul Liberalizării regimului de 
vize, 7356,0 mii lei, prevăzuți de Reforma sectorului justiției, 1600,0 mii lei, prevăzuți de 
Reforma MAI și 880,0 mii lei prevăzuți pentru reintegrarea țării.    

 
 

Față de bugetul anului 2014 ( 801535.70 mii lei), bugetul pentru 2015 (819741,6 
mii lei) a înregistrat o creștere de 2,22%, iar bugetul pentru anul 2016 (916161,63 mii 
lei) a înregistrat o creștere de 12,51% în raport cu alocațiile bugetare prevăzute pentru 
anul 2014 și 10,52% în raport cu alocațiile bugetare prevăzute pentru anul 2015.  

Analiza structurii cheltuielilor bugetare din anii 2014-2016 relevă faptul că marea 
majoritate a acestora reprezintă cheltuieli de personal (75,47%), ponderea alocării 
pentru investiții capitale și reparații capitale este  nesemnificativă, ceea ce în mod 
evident nu permite dezvoltarea instituţională. Această tendință s-a menținut pe 
parcursul întregii perioade de referință. 
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În concluzie se constată, așadar, capacitatea limitată, încă, a bugetului de a aloca 
sume mai importante subprogramului, îndeosebi pentru susținerea/dezvoltarea 
domeniului.  

Totodată, și completarea/asigurarea necesarului de resurse financiare pentru 
dezvoltarea strategică a Poliției în ultimii 3 ani s-a realizat, în mare parte, din contul 
Suportului bugetar, acordat RM de către UE pentru implementarea Planului de acțiuni 
privind liberalizarea regimului de vize. 

În anul 2017, în contextul noului suport bugetar acordat RM pentru dezvoltarea 
Poliției, instituția urmează să beneficieze de 161,7 mln. lei, ceea ce semnificativ va 
contribui la dezvoltarea instituțională a Poliției. 
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PORTOFOLIUL INSTITUȚIEI 

Acesta reprezintă declaraţia de misiune pentru întreaga autoritate, dezagregată 
pe subdiviziuni.  

Astfel, portofoliul subdiviziunilor oferă informaţii cu privire la rolurile, funcţiile, 
responsabilităţile, competenţele şi principalele produse sau servicii ale direcţiilor şi 
secţiilor.  
 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI 
 

Denumirea 
subdiviziunii / 
instituţiei din 

subordine 

Nr. de 
posturi 

Rolul, misiunea 
subdiviziunii/ 

instituţiei din subordine 
Principalele produse 

1. Direcţia 
management 
operaţional 

18 
(16/2) 

Realizează prerogativele 
IGP cu privire la 
monitorizarea permanentă, 
analiza complexă a 
fenomenului infracţional, 
asigurarea ordinii şi 
securităţii publice, analiza 
riscurilor, planificarea 
măsurilor de reacţionare la 
manifestările fenomenului 
infracţional pe întreg 
teritoriul ţării. 
Asigură planificarea, 
coordonarea, 
monitorizarea și evaluarea 
politicilor publice în cadrul 
Poliției 

Rapoarte periodice de activitate şi 
note informative analitice. 
Proiecte de acte normative interne 
vizând planificarea şi desfăşurarea 
misiunilor de serviciu, operaţiunilor 
speciale şi tactica desfăşurării lor. 
Avize la acte normative şi legislative. 
Note informative privind rezultatele 
controalelor efectuate, inclusiv la 
compartimentul activitatea 
izolatoarelor de detenţie provizorie ale 
Poliţiei 

2. Direcţia control 
şi audit intern 

5 
(5/0) 

Asigură evaluarea 
eficienţei, eficacităţii şi 
economicităţii sistemului 
de management financiar 
şi control intern al 
subdiviziunilor IGP, 
contribuind la obţinerea 
plus valorii şi oferind 
recomandări pentru 
îmbunătăţirea acestuia. 
 

Note informative, misiuni de audit şi 
rapoarte privind activităţile de audit. 
Proiecte de acte normative. 
Note analitice vizând conformitatea 
activităţii angajaţilor cu politicile, 
procedurile, regulamentele MAI şi IGP; 
- economicitatea, eficienţa şi siguranţa 
resurselor; 
- perfecţionarea proceselor de control 
intern ale IGP; 
- aplicarea adecvată a cadrului legal 

3. Direcţia   
resurse umane 

23 
(22/1) 

Promovează şi 
monitorizează 
implementarea politicilor în 
domeniul managementului 
resurselor umane în 
subdiviziunile Poliţiei, 
precum şi implementează 
politicile de personal 
pentru IGP şi subdiviziunile 
specializate ale Poliţiei, 
care nu au unităţi proprii 
de resurse umane. 

Note informative pe domeniul de 
activitate. 
Proiecte de acte normative interne 
vizând managementul resurselor 
umane. 
Activităţi de recrutare şi selectare a 
personalului. 
Activități de formare profesională a 
personalului. 
Dosare personale ale persoanelor 
angajate în Poliţie. 
Proiecte de documente de politici şi 
propuneri vizind managementul 
carierei profesionale. 
Ghiduri metodologice vizînd 
managementul resurselor umane 
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4. Direcţia finanţe 19 
(16/3) 

 Organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
de planificare financiară, 
finanţare, evidenţă 
contabilă şi decontări, 
altor chestiuni cu 
caracter economic şi 
financiar ale organelor şi 
instituţiilor întreţinute din 
contul cheltuielilor de 
bază şi mijloacele 
speciale, precum și a 
controlului asupra 
respectării disciplinei 
financiare de către 
subdiviziunile Poliției. 

Proiecte și limite de alocații bugetare 
Propuneri la proiectul de elaborare a 
bugetului Poliției și CBTM 
Propuneri de eficiență și economie a 
resurselor utilizate în procese 
managerial și operaționale 
Rapoarte statistice, rapoarte financiare 
privind executarea bugetului și 
performanța financiară pe 
subprogramul de cheltuieli, cu 
prezentarea acestora organelor de 
resort 
Dosare cu documente financiare și 
contabile 
Suport de consiliere economico-
financiară 

5. Direcţia juridică 15 
(14/1) 

 Asigură compatibilitatea 
actelor normative din 
domeniul de activitate al 
Poliţiei cu legislaţia RM şi 
tratatele internaţionale, 
reprezintă interesele IGP 
în instanţele de judecată, 
organele autorităţilor 
publice şi asociaţiile 
obşteşti în problemele 
juridice 

Avize şi recomandări la proiecte de 
legi, Hotărâri de Guvern, acte 
departamentale, tratate internaţionale 
pe domeniul de activitate MAI; 
Proiecte de acte decizionale conforme 
legislaţiei în vigoare; 
Suport metodologic şi consultanţă 
juridică; 
Cereri prealabile, petiţii şi demersuri 
examinate în termen şi calitativ 
conform competenţei; 

6. Direcția relații 
internaționale și 
asistență externă 

19 
(17/2) 

 Asigurarea coordonării 
politicii în domeniul 
relaţiilor financiare  
internaţionale şi 
examinarea oportunităţii 
aderării Poliţiei 
 la diferite organizaţii 
internaţionale. 

Rapoarte de progres 
Proiecte de acte normative 
Ateliere de lucru, şedinţe, întruniri 
mese rotunde 
Instruiri 
Fişe de proiect 

7. Secţia relaţii 
publice 

4 
(3/1) 

Facilitează accesul 
cetăţenilor la informaţiile 
relevante asupra activităţii 
Poliţiei, asigurând 
informarea permanentă a 
publicului asupra 
activităţilor de combatere a 
criminalităţii, precum şi 
contribuind  la gestionarea 
imaginii instituţiei, atât pe 
plan intern cît şi pe plan 
extern.  

Comunicate şi conferinţe de presă. 
Spoturi publicitare. 
Interviuri şi declaraţii. 
Ghiduri privind organizarea 
comunicării externe în cadrul Poliţiei. 
Note informative vizând situaţia pe 
domeniul de competenţă. 
 

8. Secţia 
secretariat 

6 
(6/0) 

Efectuează controlul 
asupra lucrului cu petiţiile 
cetăţenilor şi asigură 
ţinerea lucrărilor de 
secretariat ale 
subdiviziunilor IGP. 

Fişe şi registre de evidenţă a 
corespondenţei şi petiţiilor. 
Note informative şi rapoarte privind 
activităţile de secretariat în cadrul IGP. 
Lucrări de secretariat. 
Arhive. 

 
Portofoliul subdiviziunilor specializate și teritoriale ale Poliției este reflectat în 

anexa 1. 
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INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PERSONAL 

 

În cadrul Poliţiei activează 7991 de angajaţi, dintre care  94 în IGP. 
Informații detaliate cu privire la categoriile de posturi (unități funcționale), 

categoriile de vârstă, vechimea în muncă și genul personalului Poliției, sunt redate în 
tabelul de mai jos. 

POLIȚIA 
 

 

Tabel de personal 1 

Vârsta 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Funcționari 

publici 

Personal 

tehnic 
Total 

< 25 0 1433 0 14 1457 

25-40 356 4743 12 61 5172 

41-56f/61b 15/174 26/963 14/1 82/18 137/1156 

> 57f/62b 0 0 4 54/11 58/11 

Tabel de personal 2 

Vechimea în 

muncă 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Funcționari 

publici 

Personal 

tehnic 
Total 

1-5 0 2216 6 15 2239 

6- 15 396 3437 13 156 4002 

> 15 149 1522 12 67 1750 

Tabel de personal 3 

Gen 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Funcționari 

publici 

Personal 

tehnic 
Total 

Feminin 49 927 30 65 1071 

Masculin 496 6274 1 175 6920 

Tabel de personal 4 

Anul 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Funcționari 

publici 

Personal 

tehnic 
Total 

2016 545 7175 31 240 7991 
 

 

Inspectoratul General al Poliţiei 
 

Vârsta 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Funcționari 

publici 

Personal 

tehnic 
Total 

< 25 0 15 1 0 16 

25-40 18 37 1 0 56 

41-56f/61b 7(4b,3f) 11(7b,4f) 3 0 21(11b,10f) 

> 57f/62b 0 0 1 0 1(f) 

Tabel de personal 2 

Vechimea 

în muncă 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Funcționari 

publici 

Personal 

tehnic 
Total 

1-5 3 25 2 0 30 

6- 15 12 29 0 0 41 
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> 15 10 9 4 0 23 

Tabel de personal 3 

Gen 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Funcționari 

publici 

Personal 

tehnic 
Total 

Feminin 8 31 5 0 44 

Masculin 17 32 1 0 50 

Tabel de personal 4 

Anul 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Funcționari 

publici 

Personal 

tehnic 
Total 

2016 25 63 6 0 94 
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IV. ANALIZA SWOT 
 

Puncte forte (S) 

(nu necesită îmbunătăţire) 

Puncte slabe (W) 

(necesită îmbunătăţire) 

1. Percepție obiectivă asupra  
deficiențelor existente în dezvoltarea 
instituției. 

2. Voință instituțională privind 
necesitatea reformării Poliției şi 
ralierii la standardele europene 

3. Cadru legal, în mare parte, 
aliniat la standardele UE. 

4. Independenţă operaţională şi 
politică. 

5. Capacitate de mobilizare în 
situaţii critice 

6. Sistem de angajare a 
personalului în bază de concurs 

7. Competențe optime de 
management resurse umane. 

8. Sistem funcțional de cooperare 
internă și internațională (bi și 
multilaterală). 

9. Sistem de parteneriat deschis şi 
stabil cu instituții publice, ONG și 
organizațiile internaționale relevante. 

10. Promovarea transparenței 
decizionale, deschiderii către mass-
media şi public. 
 

1. Existența unor reglementări depășite sau cu 
caracter fragmentar. 

2. Sistem de evaluare a performanţei individuale 
şi de promovare în carieră lacunar. 

3. Dublări de competențe atât în interiorul IGP, 
cât și în raport cu alte structuri ale MAI. 

4. Număr mare de subdiviziuni teritoriale şi 
implicit a personalului administrativ în detrimentul 
celui operaţional. 

5. Procesul de reformă în domenii conexe 
activităţii Poliţiei tergiversat nejustificat. 

6. Lipsa suportului financiar consistent şi 
continuu și dificultățile logistice. 

7. Inexistenţa în structura IGP a unei unități cu 
competențe în domeniul tehnologiilor 
informaționale și telecomunicații. 

8. Calitatea joasă de pregătire a personalului. 

9. Fluctuaţia personalului generată de 
salarizare mai mică şi condiţii de asigurare 
socială joase. 

10. Sistem slab dezvoltat al protecției sociale, 
mecanisme insuficiente de motivare față de 
dificultatea condițiilor de muncă și gradul ridicat de 
pericol. 

11. Nerespectarea condițiilor de muncă şi 
supraîncărcarea personalului ca urmare a 
deficitului de resurse umane. 

12. Menţinerea unor elemente birocratice în 
derularea activităţii, cu implicaţii asupra 
consumului ineficient de resurse.  

13. Analiza strategică defectuoasă. Lipsa unui 
mecanism de planificare, monitorizare, evaluare 
a informaţiei.  

14. Sistem insuficient dezvoltat de management 
al riscurilor și situațiilor de criză. 

15. Lipsa conceptului integrat de analiză a 
riscurilor. 

16. Lipsa unui program definit de evaluare a 
necesităţilor de instruire. 

17. Comunicare deficientă internă şi externă. 

18. Capacităţi reduse de atragere a investiţiilor. 

19. Dotare insuficientă cu mijloace speciale de 
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comunicații, sisteme informaționale automatizate. 

20. Infrastructura obiectivelor Poliției slab 
dezvoltată 

Oportunităţi (O) 

(nu se profită) 

Ameninţări (T) 

(împiedică performanţa) 

1. Voinţa Guvernului de a asigura 
reforma organelor de drept şi 
includerea acestor priorităţi în 
documentele de politici strategice. 

2. Continuitatea acţiunilor de 
integrare europeană, disponibilitatea 
în acordarea de sprijin şi consiliere 
din partea statelor UE. 

3. Posibilitatea pregătirii de bază şi 
continuă a specialiştilor în instituţiile 
de învățământ de peste hotare. 

4. Creşterea numărului de 
parteneri  eventuali în cadrul 
societăţii civile şi organismelor 
internaţionale. 

5. Existenţa unui potenţial 
important de asistenţă metodologică, 
tehnică şi financiară externă. 

6. Disponibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de a 
răspunde solicitărilor de consultare şi 
asistenţă din partea Poliţiei. 

7. Existenţa programelor, 
proiectelor şi operaţiunilor comune în 
spaţiul CSI şi UE pe domeniile de 
competenţă. 

8. Colaborare cu factori 
guvernamentali şi non-
guvernamentali prin încheierea de 
protocoale/acorduri cu parteneri 
interni şi externi. 

9. Interesul sporit din partea mass-
media şi societăţii civile. 

10. Posibilitatea simplificării şi 
debirocratizării procedurilor 
administrative. 

1. Divergenţe între obiectivele trasate în 
documentele de politici şi activităţile realizate, lipsa 
interpretării unice a obiectivelor. 

2. Continuarea migraţiei personalului înalt calificat 
spre ţările dezvoltate din spaţiul UE. 

3. Modificarea cadrului legislativ-normativ la 
iniţiativa altor autorităţi, fără coordonarea cu IGP, 
ceea ce periclitează procesul de dezvoltare şi 
succesul altor activităţi. 

4. Influenţa factorului uman şi riscul înalt al 
ameninţărilor de corupţie. 

5. Globalizarea criminalității, dezvoltarea și 
expansiunea rețelelor crimei organizate 
transnaționale (traficului de ființe umane, droguri, 
armamente și muniții, materiale radioactive și 
explozive etc.). 

6. Migrația ilegală și apariția în R. Moldova a unor 
rețele de trafic clandestin de persoane din țări cu 
situație socio-economică nefavorabilă. 

7. Proliferarea armelor de distrugere în masă, a 
tehnologiilor şi materialelor nucleare, a armelor şi 
mijloacelor letale neconvenționale pe teritoriul 
regiunii transnistrene și în vecinătatea acesteia. 

8. Situaţia social-economică dificilă, creşterea 
nivelului general al criminalităţii. 

9. Finanţarea bugetară insuficientă, păstrarea 
decalajului dintre necesităţile reale și alocații 
aprobate. 

10. Încrederea scăzută a cetăţenilor în instituţiile 
statului, în special organele de drept, percepţia 
eronată a opiniei publice cu privire la competenţele 
Poliţiei în procesul de investigare a contravenţiilor 
şi infracţiunilor. 

11. Distorsionarea mesajului sau datelor privind 
activitatea Poliţiei de către mass-media sau ONG 
de profil. 
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V. PRIORITĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 
 

Priorităţi de politici 
pe termen mediu 

Rezultat scontat Sursa 

1. Sistem transparent de selectare și 
promovare a personalului, bazat pe 
concurs şi criterii clare de selectare, 
evaluare și promovare a personalului, 
inclusiv pe criterii al egalității de gen în 
cadrul Poliție 

1. Sistem de management al resurselor umane 
îmbunătăţit prin dezvoltarea regulamentelor şi 
procedurilor de recrutare a personalului, remunerare, 
evaluare şi promovare cu asigurarea egalităţii de gen 
privind accesul, inclusiv la posturile de conducere;  

2. Cadru normativ consolidat de recrutare, 
angajare, promovare şi pensionare a funcţionarilor cu 
statut special bazat pe principii de eficienţă şi de 
transparenţă şi pe criterii obiective, precum meritul, 
echitatea şi aptitudinea; 

3. Personal motivat, promovat exclusiv în baza 
criteriilor de performanţă profesională instituţionalizate; 

4. Corespunderea pregătirii profesionale cu cele 
mai bune practici internaţionale și  

5. Capacităţi de management ale angajaţilor 
dezvoltate. 

- Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2018; 

- Strategia de dezvoltare a Poliției pentru perioada 
2016-2020; 

- Acordul de Asociere cu UE; 
- Raportul privind Analiza funcţională a MAI din 2015; 

2. Reducerea relelor tratamente, 
abuzului și discriminării față de 
persoanele aflate în custodia Poliției 

1. Eliminarea tuturor măsurilor şi practicilor de abuz şi 
rele tratamente, inclusiv acţiunile discriminatorii faţă de 
minorităţi sau persoane cu nevoi speciale; 

2. Asigurarea respectării standardelor internaționale în 
domeniul drepturilor omului, în timpul realizării activităților 
de urmărire penală și speciale de investigații; 

3. Îmbunătăţirea condiţiilor în spaţiile pentru detenţia 
provizorie şi camerele de interogare, în conformitate cu 
standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului; 

4. Descreşterea cazurilor semnalate de tortură şi alte 
încălcări ale drepturilor şi intereselor legitime ale omului 
din partea angajaţilor sistemului afacerilor interne. 

- Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2018; 

- Strategia de dezvoltare a Poliției pentru perioada 
2016-2020; 

- Strategia Naţională „Moldova 2020”; 
- Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului; 
- Acordul de Asociere cu UE; 
- Raportul privind Analiza funcţională a MAI din 2015; 

3.Consolidarea capacităților 
polițienești privind combaterea 
criminalității organizate și 
transfrontaliere și de investigare la 
locul crimei 

1. Capacităţi îmbunătăţite ale Poliţiei în lupta 
împotriva criminalităţii, în special a criminalităţii 
organizate şi transfrontaliere, traficului de fiinţe umane, 
criminalităţii informatice, toate formele de violenţă 
(inclusiv violenţa în familie şi de gen), contrabanda cu 
armament, la nivel central, regional şi local; 

- Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2018; 

- Strategia de dezvoltare a Poliției pentru perioada 
2016-2020; 

- Strategia naţională antidrog pentru anii 2011-2018; 
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Priorităţi de politici 
pe termen mediu 

Rezultat scontat Sursa 

2. Capacităţi îmbunătăţite în domeniul expertizei 
criminalistice la nivel central, regional şi local; 

3. Registru electronic actualizat de înregistrare a 
armelor, mecanism de marcare a armelor implementat; 

4. Capacităţi de investigare şi intervenţie în situaţii de 
urgenţă îmbunătăţite, capabil să răspundă proactiv, în 
mod egal nevoilor cetățenilor și al societății în ansamblu; 

5. Diminuarea ratei criminalităţii ; 
6. Dezvoltarea mecanismului de monitorizare a 

gestionării informaţiei privind infracţiunile de la obţinerea 
acesteia până la decizia finală a instanţei de judecată; 

7. Creşterea percepţiei privind siguranţa personală; 

- Acordul de Asociere cu UE; 
- Raportul privind Analiza funcţională a MAI din 2015; 

4. Punerea în aplicare a Conceptului 
Activității Polițienești comunitare (APC), 
prin îmbunătățirea accesului fizic și 
informațional la servicii polițienești de 
calitate și egale în întreaga țară 

1. Calitatea serviciilor sporită, cuantumul aprecierilor 
din partea beneficiarilor în creştere; 

2. Accesul îmbunătăţit la serviciile poliţieneşti atât în 
mediul urban, cât şi in mediul rural, inclusiv în ceea ce 
priveşte problemele legate de gen şi de minori; 

3. Încrederea sporită în Poliție; 
4. Capacităţi proprii de organizare a campaniilor de 

prevenţie. 

- Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2018;  

- Strategia de dezvoltare a Poliției pentru perioada 
2016-2020; 

- Acordul de Asociere cu UE; 

5. Dezvoltarea Conceptului de 
activitate polițienească bazată pe 
informații (Inteligence-led policing) și 
Sistemului de analiză de risc, extinderea 
acestora pe întreg teritoriul republicii 

1. Activitatea poliţienească bazată pe informaţii 
extinse la nivel naţional; 

2. Securitate asigurată în cadrul utilizării sistemelor 
şi bazelor de date informaţionale, inclusiv sub aspectul 
protecţiei datelor cu caracter personal. 

3. Identificarea şi analiza ameninţărilor precum şi 

planificarea măsurilor de prevenire. 
 

- Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2018; 

- Strategia de dezvoltare a Poliției pentru perioada 
2016-2020; 

- Strategia naţională antidrog pentru anii 2011-2018; 
- Acordul de Asociere cu UE; 
- Raportul privind Analiza funcţională a MAI din 2015; 

6. Consolidarea capacității de reacție 
rapidă a echipelor de intervenție ale 
Poliției la apelurile de urgență 

1. Sistemul de patrulare şi reacţionare operativă la 
nivelul subdiviziunilor teritoriale dezvoltat, activităţi 
desconcentrate la nivel teritorial; 

2. Timp de reacţie redus la apelurile şi solicitările 
beneficiarilor, la nivelul standardelor europene; 

3. Calitatea serviciilor sporită, cuantumul aprecierilor 
din partea beneficiarilor în creştere; 

- Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2018; 

- Strategia de dezvoltare a Poliției pentru perioada 
2016-2020; 

- Acordul de Asociere cu UE; 
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Priorităţi de politici 
pe termen mediu 

Rezultat scontat Sursa 

4. Sistem de management integrat al resurselor la 
apelurile de urgenţă creat şi operaţionalizat;  

5. Încrederea sporită în Poliție. 
7. Creșterea eficienței activităţii prin 

aplicarea conceptului de performanță 
egală a Poliţiei 

1. Infrastructură dezvoltată a unităților structurale ale 
Poliției; 

2. Proceduri operaționale standard pentru diverse 
situații elaborate, aprobate și aplicate  

3. Sistem complex pentru asigurarea suportului 
decizional implementat;  

4. Structuri de suport operativ reorganizate;  
5. Structuri regionale create și operaționale; 

- Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2018; 

- Strategia de dezvoltare a Poliției pentru perioada 
2016-2020; 

- Strategia Naţională „Moldova 2020”; 
- Acordul de Asociere cu UE; 
- Raportul privind Analiza funcţională a MAI din 2015; 

8. Întărirea capacității de prevenire și 
combatere a comportamentului corupt, 
în special prin orientarea spre 
capacitățile interne anticorupție 
îmbunătățind în același timp motivația 

1. Integritatea personalului Poliţiei îmbunătăţită, 
îndeosebi a celor care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniile expuse riscului de corupţie;  

2. Numărul cazurilor de corupţie relevate cu 
implicarea polițiștilor în scădere; 

3. Nivelul percepţiei corupţiei în cadrul Poliției în 
scădere; 

4. Cooperarea structurilor şi agenţiilor de combatere a 
corupţiei îmbunătăţită; 

5. Sistem de control intern dezvoltat. 

- Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2016-2018; 

- Strategia de dezvoltare a Poliției pentru perioada 
2016-2020; 

- Strategia Naţională „Moldova 2020” 
- Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului; 
- Acordul de Asociere cu UE; 
- Raportul privind Analiza funcţională a MAI din 2015; 

 
LIZA  S 

 
 

W
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VI. PROGRAME 
 

Având în vedere statutul şi locul Poliţiei în sistemul autorităţilor publice, instituția 
nu are Programe bugetare în care ar avea rolul de lider. 

Conform clasificaţiei bugetare, Poliţia are rolul de lider la subprogramul – ”Ordine 
şi siguranţă publică” al Programului ”Afaceri Interne”. 

Subprogramul cuprinde activităţile Poliţiei în vederea asigurării unui nivel înalt al 
capacităţilor de intervenţie în cazul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, atentatelor la viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, patrimoniul şi 
integritatea bunurilor persoanelor fizice şi juridice şi a statului, de prevenire a 
criminalităţii şi sporirii perceperii siguranţei de către cetăţeni, creşterea capacităţilor de 
intervenţie a Poliţiei în cazul atentatelor criminale şi tulburărilor în masă a ordinii şi 
securităţii publice. 

 

 
 

 

Denumirea 
Programului 

Denumirea sub-
programului 

Scopul 
programului/ sub-

programului 
Rolul IGP 

Partenerii 
principali 

Afaceri 
Interne 

Ordine şi 
siguranţă publică 

Consolidarea 
capacităţilor în 
domeniul combaterii 
şi prevenirii 
criminalităţii şi de 
reacţionare la 
situaţiile care pun în 
pericol siguranţa 
persoanei 

Lider 
 

MAI, STI, DPF, 
DTC, SPIA, 

Academia MAI 
”Ștefan cel 

Mare”, 
SV, MJ, SIS, 
PG, CNA. 
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VII. OBIECTIVE PDS 
 

Poliţia va avea aportul său în atingerea obiectivelor de guvernare, stabilite în documentele de politici naţionale.  
Vectorul de dezvoltare ales în strategie este de a asigura consolidarea capacităţilor instituţiei în acordarea unor servicii de calitate 

populaţiei pe domeniile de responsabilitate, precum şi a asigura un răspuns pe măsură noilor provocări din partea crimei organizate, în special 
pe domeniile criminalităţii informatice şi transfrontaliere. 

În următorul tabel sunt reflectate obiectivele PDS, care reprezintă elementul central şi scopul pentru care este elaborat PDS şi întru 
realizarea cărora Poliţia îşi va concentra toate eforturile şi resursele necesare.  

Totodată, obiectivele stabilite vor servi drept bază atât pentru Planurile anuale de activitate, cât şi pentru procesul de monitorizare şi 
evaluare. 

 

Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

1. Sistem 
transparent de 
selectare și 
promovare a 
personalului, bazat 
pe concurs şi 
criterii clare de 
selectare, evaluare 
și promovare a 
personalului, 
inclusiv pe criterii 
al egalității de gen 
în cadrul Poliției 

1) Studiu privind 
atractivitatea profesiei de 
polițist și motivare, care să 
cuprindă atât personalul din 
Poliție, cât și cetățeni din 
afara Poliției cu recomandări 
referitor la îmbunătățirea 
sistemului, motivare și 
imaginea angajaților din 
Poliție realizat. 

2) Modelul operațional 
pentru sistemul MRU, inclusiv 
adaptat la cerințe cu privire la 
regionalizarea, îmbunătățit, 
aprobat si implementat; 

3) Ghidul Carierei 
Polițistului elaborat și aprobat 
prin Ordinul Ministrului MAI, 
publicat pe pagina web a 
Poliției. 500 exemplare 
distribuite 

Unitatea de 
proiect a IGP 

DRU 

DMO 

DJ 

Partenerii de 
dezvoltare 

 

2017-2019 1) Sondajele pe intern/extern 
realizate. 

2) Datele statistice oficiale de 
resurse umane. 

3) Ghidul Carierei în Poliție 
aprobat și publicat pe site-ul 
Poliției. 

4) Sistem de evaluare a 
performanțelor colective 
aprobat și publicat pe site-ul 
Poliției. 

5) Sistem de evaluare a 
performanțelor individuale și de 
promovare în carieră instituit 

6) Rapoarte de monitorizare/ 
evaluare instituționale 

7) Raportul misiunilor de 
evaluare la unitățile de 
management al resurselor 
umane selectate 

Bugetul de 
stat; 

Alocațiile 
financiare 
prevăzute 

de suportul 
bugetar 
pentru 

Reforma 
Poliției 

Abilităţi, cunoştinţe 
şi experienţe în 
domeniul 
managementului 
resurselor umane; 
 

Abilități de analiză și 
sinteză, 
management, 
comunicare, 
monitorizare și 
coordonare; 
 

Abilităţi şi experienţe  
de elaborare a 
cadrului normativ 
intern  și a 
documentelor de 
politici; 
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

4) Manual unic de RU 
pentru Poliție elaborat; 

5) Sistem informațional de 
MRU dezvoltat, adaptat 
necesităților Poliției și 
implementat; 

6) Nivelul de armonizare a 
actelor normative în contextul 
intrării în vigoare a Legii 
funcționarului public cu statut 
special; 

7) Plan de Acţiuni elaborat 
și aprobat de IGP, precum și 
consultat cu AFP, privind 
creşterea participării femeilor 
în Poliţie pentru următorii 4 
ani; 

8) Nivelul de participare a 
femeilor în forțele de poliție în 
creștere de la 14% la 18%. 

9) Asociația femeilor polițiste 
creată și funcțională: 

10) Condiții de muncă 
conforme în toate 
subdiviziunile Poliției prin 
prisma politicii de gen; 

11) Minim o campanie de 
promovare, informare şi 
sensibilizare realizată anual; 

12) Minim 10 formatori 
instruiți în domeniul 
promovării politicii de gen; 

13) Minim 4 sesiuni de 

8) Manualul de resurse umane 
unic pentru forțele de poliție 

9) Plan de acțiuni privind 
participarea femeilor în forțele 
de poliție publicat pe site-ul 
Poliției. 

10) Procesele-verbale 
(minutele) și listele 
participanților în cadrul 
ședințelor consultative cu 
Asociația Femeilor din Poliție, 
co-semnate de ambele părți 

11) Echipamente (Soft, 
hardware). 

12) Instruiri, vizite de studii; 
mese rotunde; 

 

 

 

 

 

Capacități de 
proiectare 
organizatorică a 
instituției;  

 

Capacităţi 
manageriale 
dezvoltate; 
 

Capacităţi în 
domeniul planificării 
strategice a 
resurselor; 
 

Cunoştinţe și 
experienţa 
internaţională şi 
bunele practici în 
domeniu; 
 

Cursuri de instruire a 
personalului şi ale 
formatorilor; 
 

Infrastructură, 
echipament, 
tehnologii; 
 

Abilităţi în utilizarea 
tehnologiilor şi 
echipamentelor 
moderne; 
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

instruire desfăşurate pentru 
100 de femei din Poliţie; 

14) Spații și birouri regionale 
pentru serviciile MRU 
renovate și adaptate noilor 
cerințe; 

15) Echipament achiziționat 
și operaționalizat; 

16)  Cadru de politici 
instituționale ce vizează 
comunicarea internă și 
externă aprobat; 

17)  Capacități sporite ale 
Poliției pentru participarea la 
misiuni și operațiuni ale UE de 
gestionare a crizelor.   

 

Capacitatea de   
adaptare rapidă la 
schimbările 
legislaţiei UE; 
 

Capacități/asistență 
în evaluarea 
capacităţilor 
existente şi 
necesare Poliției 
pentru participarea 
în operaţiuni 
internaţionale; 

 

2) Reducerea 
relelor tratamente, 
abuzului și 
discriminării față 
de persoanele 
aflate în custodia 
Poliției 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Plan de acțiuni aprobat, 
care conține valori de referință 
privind condițiile de detenție și 
transportarea persoanelor 
aflate în custodia Poliției; 

2)  Standarde privind 
condițiile de transportare a 
persoanelor aflate în custodia 
Poliției aprobate; 

3) Cadrul juridic național și 
instituțional revizuit; 

4) Minim 15 IDP renovate; 

5) Minim 100 celule pentru 
asigurarea deținerii de scurtă 
durată re/construite; 

6) Minim 25 unități de 

Unitatea de 
proiect a IGP, 

DMO, DJ, 
SAL, DF, 

Partenerii de 
dezvoltare 

 

2017-2019 1) Planul de acțiuni aprobat 
publicat pe site-ul  Poliției. 

2) Acorduri parteneriate/ 
memorandumuri cu societatea 
civilă; 

3) Act de dispoziție privind 
aprobarea normelor minime; 

4) Obiectivele amenajate; 

5) Procesele de recepție a 
bunurilor/lucrărilor; 

6) Procedurile de achiziții; 

7) Datele statistice oficiale; 

8) Rapoartele de 
monitorizare/evaluare 
instituționale;  

Bugetul de 
stat; 

Alocațiile 
financiare 
prevăzute 

de suportul 
bugetar 
pentru 

Reforma 
Poliției 

Cunoștințe în 
materie de asigurare 
a detenției 
persoanelor, 
monitorizare, analiză 
a locurilor de 
detenție; 
 

Abilități de 
promovare a 
instrumentelor în 
materia drepturilor 
omului; 
 

Abilități de analiză și 
sinteză, 
management, 

 



22 

Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

 

 

transport specializate 
procurate; 

7) Minim 250 persoane 
instruite; 

8) SIA Registrul persoanelor 
reținute și arestate, 
implementat în subdiviziunile 
Poliției; 

9) Spații destinate 
întrevederii confidențiale între 
apărător și bănuit amenajate în 
toate subdiviziunile teritoriale; 

10) Minim 50% spații 
destinate audierii subiecților 
procesului penal renovat 

11) Minim 50% spații 
destinate procesului de 
prezentare spre recunoaștere 
a persoanei renovate;  

12) Numărul plângerilor 
referitoare la acțiunile de abuz 
din partea polițiștilor în 
descreștere cu 15% până în 
2019; 

13) Numărul condamnărilor 
la CEDO privind cazurile de 
rele tratamente, abuz și 
discriminare, în spațiile de 
detenție provizorie în 
descreștere  

14) Exemplare cu drepturile 

9) Rapoartele 
Ombudsmanului; 

10) Rapoartele ONG-urilor;  

11) Rapoartele CPT; 

12) Rapoartele agentului 
guvernamental; 

13) Comunicatele de pe 
pagina web oficială a instituției; 

14) Sondajele de opinie 
publică; 

 

 

comunicare, 
monitorizare și 
coordonare; 
 

Cunoștințe juridice; 
 

Cunoștințe în 
domeniul achizițiilor 
publice și elaborării 
caietelor de sarcini;  
 

Infrastructură, 
echipament, 
tehnologii; 
 

Parteneriate cu 
ONG-uri, autorităţi 
naţionale şi 
internaţionale în 
domeniu; 
 

Abilităţi în utilizarea 
tehnologiilor şi 
echipamentelor 
moderne; 
 

Cunoştinţe și 
experienţa 
internaţională şi 
bunele practici în 
domeniu; 
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

persoanei reținute, disponibile 
într-un limbaj accesibil și într-o 
gamă variată de limbi editate și 
distribuite; 

3) Consolidarea 
capacităților 
polițienești privind 
combaterea 
criminalității 
organizate și 
transfrontaliere și 
de investigare la 
locul crimei 

1) Plan de acţiuni cu 
indicatori anuali în vederea 
stabilirii unităţilor de investigaţii 
regionale şi consolidarea 
capacităţilor de cercetare la 
faţa locului (colectarea 
probelor), aprobat.  

2) Standarde operaţionale 
comune, aprobate, pentru 
investigarea criminalităţii 
organizate şi celei 
transfrontaliere; 

3) Concept ILP (intelligence-
led policing), aprobat; 

4) ILP operaţional pentru 
toate unităţile de investigaţii; 

5) Concept privind sistemul 
informatic - Registrul de Stat al 
Armelor, aprobat de Ministerul 
Afacerilor Intrene; 

6) Sistem electronic de arme 
modernizat şi operaţional 
pentru toate unităţile de 
investigaţii; 

7) Minim cinci (5) unităţi de 
investigaţii renovate și dotate 
cu echipament necesar;  

Unitatea de 
proiect a IGP, 

SAL, DF, INI, 
CTCEJ, 

Partenerii de 
dezvoltare 

 

 

 

 

2017-2019 1) Planul de acțiuni aprobat și  
publicat pe pagina web a 
Poliției. 

2) Ordinul IGP privind 
standardele comune pentru 
unitățile de investigații, aprobat. 

3) Rapoartele instituționale 
privind progresele implementării 
planului  

4) Rapoartele misiunii de 
evaluare; 

5) Procedurile de achiziții 

6) Obiectivele amenajate; 

7) Procesele –verbale de 
recepție a 
lucrărilor/echipamentelor de; 

8) Datele statistice oficiale; 

9) Comunicatele de presă de 
pe pagina web oficială; 

10) Sondajele de opinie 
publică; 

11) Produsele software 
achiziționate; 

12) Instruiri, vizite de studii; 

 

 

Bugetul de 
stat; 

Alocațiile 
financiare 
prevăzute 

de suportul 
bugetar 
pentru 

Reforma 
Poliției 

Cunoștințe în 
materie investigații 
speciale; 
 

Abilităţi de utilizare a 
metodelor moderne 
de investigaţie; 
 

Cunoștințe juridice; 

Cunoştinţe în 
domeniul 
managementul ui 
resurselor umane; 

 

Cunoștințe în 
domeniul achizițiilor 
publice și elaborării 
caietelor de sarcini; 

 

Infrastructură, 
echipament, 
tehnologii; 
 

Capacităţi de 
instruire 
corespunzătoare a 
personalului; 
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

8) Minim 4 sedii ale CTCEJ 
reparate, dotate cu 
echipament necesar 

9) Treizeci (30) 
autolaboratoare criminalistice 
procurate; 

10) Rata 95 % a 
coeficientului de complexitate 
privind ridicarea obiectelor în 
cadrul cercetărilor la fața 
locului și de examinare a 
acestora; 

11) Laborator de analiză 
genetică creat și funcțional 

12) Laboratoarele CTCEJ 
acreditate în proporție de 90%; 

13) Sistem pentru arhivarea 
electronică a Rapoartelor de 
expertiză judiciară și tehnico-
științifice achiziționat; 

14) 60% angajaţi ai 
structurilor specializate (INI şi 
DGUP) instruiţi în domeniul 
investigării infracțiunilor de 
criminalitate organizată;  

 

 

 

 

Abilităţi în utilizarea 
tehnologiilor şi 
echipamentelor 
moderne; 
 

Cunoştinţe și  
experienţa 
internaţională şi 
bunele practici în 
domeniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75250,0 mii 
lei 

64500,0 mii 
lei 

 

322,5  mii lei 

4) Punerea în 
aplicare a 
Conceptului 
Activității 
Polițienești 
comunitare (APC), 

1) Viziune de concept privind 
APC elaborată și dezvoltată în 
coordonare cu societatea 
civilă; 

2) Plan de acțiuni pentru 
includerea conceptului APC 

Unitatea de 
proiect a IGP, 

DGSP, INI, 
INP, DMO, 

DJ 

Partenerii de 

2017-2019 1) Viziunea de concept, 
aprobată de către MAI, plasat 
pe pagina web a Poliției. 

2) Planul de acțiuni care 
conține valori de referință 
anuale bazate pe o evaluare de 

Bugetul de 
stat; 

Alocațiile 
financiare 
prevăzute 

de suportul 

Abilități de analiză și 
sinteză, 
management, 
comunicare, 
monitorizare și 
coordonare; 
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

prin îmbunătățirea 
accesului fizic și 
informațional la 
servicii polițienești 
de calitate și egale 
în întreaga țară 

agreat de către Ministerul 
Finanțelor și Delegația UE și 
aprobat de către MAI 

3) Conceptul al APC pilotat, 
monitorizat și evaluat în 8 
sectoare de poliție selectate; 
250 ofițeri instruiți în domeniul 
APC ; 

4) Campanii de mediatizare 
și informare organizate și 
desfășurate în toate cele 42 
structuri teritoriale.; 

5) 90 sectoare de poliție 
modernizate, cu acces fizic și 
informațional la servicii 
polițienești de calitate și egale 
asigurat în întreaga țară; 

6) 100% sectoare de poliție 
asigurate cu unități de 
transport; 

7) Sistem electronic de 
prelucrare a datelor și 
informațiilor cu privire la 
agresorii familili și ordinele de 
restricție de urgență. 

 

dezvoltare 

 

progres a APC în RM. 

3) Cadrul normativ intern 
privind delimitarea strictă a 
competențelor între structurile 
de investigații și cele de 
securitate publică și prevenire a 
criminalității pe profil transversal  

4) Sondajele de opinii privind 
perceperea APC la nivelul 
Poliției și al comunității 
organizate și desfășurate în 
sectoarele pilotate. 

5) Ordinul IGP privind 
Unitatea dedicată implementării 
APC, creată la nivelul IGP. 

6) Campaniile de mediatizare 
și promovare publică a APC 

7) Rapoartele de progres 
instituționale; 

8) Rapoartele de progres ale 
ONG-urilor antrenați în 
implementarea APC;  

9)  Interviurile cu ofițerii și 
formatorii instruiți. 

10) Procesele –verbale de 
recepție a lucrărilor/serviciilor de 
modernizare a sectoarelor de 
poliție; 

11) Actele administrative 
privind transmiterea unităților de 
transport către sectoarele de 

bugetar 
pentru 

Reforma 
Poliției 

 

Abilităţi şi experienţe  
de elaborare a 
cadrului normativ 
intern  și a 
documentelor de 
politici; 

 

Cunoştinţe și  
experienţa 
internaţională şi 
bunele practici în 
domeniu; 

 

Capacităţi de 
instruire 
corespunzătoare a 
personalului; 

 

Cunoștințe în 
domeniul achizițiilor 
publice; 

 

Abilităţi în utilizarea 
tehnologiilor şi 
echipamentelor 
moderne. 
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

poliție; 

12) Sistem informațional 
operațional și interoperabil. 

5) Consolidarea 
capacității de 
reacție rapidă a 
echipelor de 
intervenție ale 
Poliției la apelurile 
de urgență 

1) Concept al Sistemului 
Integrat de Gestionare a 
Apelurilor de Urgență (SIGAU) 
elaborat;  

2) Plan de acțiuni aprobat de 
MAI cu privire la 
implementarea noului model 
operațional de reacție la 
evenimentele de urgență 
pentru perioada 2017-2020 

3) Rețea națională cu 
acoperire radio în standard  

TETRA aproximativ  90   

4) 100% unități de transport 
dotare cu terminale GPS  

5) 140 (+21) echipe de 
intervenție rapidă și 72 echipe 
de patrulare create; 

6) Cel puțin 1300 angajați ai 
serviciilor de 
dispecerizare/gardă și de 
reacționare operative instruiți;    

7) Minim 2 Dispecerate 
regionale ale Poliției renovate 
și dotate cu echipament;  

8) 100% angajați ai 
structurilor de dispecerizare, 
patrulare și reacționare 

Unitatea de 
proiect a IGP, 

DMO, INP, 
SAL, DF, 

Partenerii de 
dezvoltare 

 

2017-2019 1) Planul de acțiuni cu repere 
anuale aprobat. 

2) Viziunea de concept a 
SIGAU, coordonată cu MAI și 
prezentată Delegației UE. 

3) Ordinul IGP cu privire la 
reorganizarea și consolidarea 
structurilor de intervenție / 
patrulare. 

4) Cadrul normativ intern și 
procedurile operaționale privind 
organizarea și funcționarea 
structurilor de intervenție / 
patrulare; 

5) Rapoarte interne, inclusiv 
statistici privind instruirea 
personalului și formării 
formatorilor în domeniu. 

6) Sondaje de opinii privind 
perceperea capacității de 
reacție rapidă a echipelor de 
intervenție ale Poliției la 
apelurile de urgență.  

7) Interviuri cu ofițerii și 
formatorii instruiți. 

8) Raportul misiunii de 
evaluare privind consolidarea 
capacității de reacție rapidă a 

Bugetul de 
stat; 

Alocațiile 
financiare 
prevăzute 

de suportul 
bugetar 
pentru 

Reforma 
Poliției 

Abilităţi, cunoştinţe 
şi experienţe în 
domeniu; 

 

Abilități de analiză și 
sinteză, 
management, 
comunicare, 
monitorizare și 
coordonare; 

 

Abilităţi şi experienţe  
de elaborare a 
cadrului normativ 
intern  și a 
documentelor de 
politici; 

 

Cunoştinţe și 
experienţa 
internaţională şi 
bunele practici în 
domeniu; 

 

 

Infrastructură, 
echipament, 
tehnologii; 
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

operativă, asigurați cu 
echipament necesar, conform 
nomenclatorului;   

9) Structuri de patrulare și 
reacționare operativă ale 
Poliției reorganizate cu 
angajarea a minim 650 polițiști 
în cadrul birourilor de patrulare 
teritoriale  

10) Concept privind analiza 
”punctelor negre”; 

11) Concept privind 
constatarea amiabilă a 
accidentelor rutiere; 

12) Structuri de documentare 
a accidentelor rutiere dotate 
100% cu autoturisme și 
echipamentul necesar  

13) Sistem de documentare a 
accidentelor rutiere prin 
intermediul TI operaționalizat; 

14) 100 % angajați din 
subdiviziunile de asigurare a 
siguranței traficului rutier 
instruiți în aplicarea noului 
model operațional; 

15) Minim 4 campanii de 
informare și 2 spoturi sociale 
cu scop de a îmbunătăți 
comportamentului șoferilor în 
trafic realizate; 

echipelor de intervenție ale 
Poliției la apelurile de urgență 

9) Procedurile de achiziții; 

10) Procesele –verbale de 
recepție a lucrărilor/serviciilor de 
modernizare a sectoarelor de 
poliție; 

11) Actele administrative 
privind transmiterea unităților de 
transport/echipamentelor 
structurilor de poliție; 

12) Comunicatele de presă; 

 

 

 

 

 

 

 

Abilităţi în utilizarea 
tehnologiilor şi 
echipamentelor 
moderne; 

 

Capacităţi în 
domeniul planificării 
strategice a 
resurselor; 

 

Cunoștințe în 
domeniul achizițiilor 
publice și elaborării 
caietelor de sarcini;  

 

Capacităţi de 
instruire 
corespunzătoare a 
personalului/formato
ri în domeniu. 
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

16) Minim 2 laboratoare 
mobile pentru realizarea 
activităților de prevenire în 
domeniul siguranței rutiere 
achiziționate; 

6) Întărirea 
capacității de 
prevenire și 
combatere a 
comportamentul
ui corupt, în 
special prin 
orientarea spre 
capacitățile 
interne 
anticorupție 
îmbunătățind în 
același timp 
motivația 

1) Plan de acțiuni care 
conține valori de referință 
anuali bazate pe o evaluare a 
necesităților, aprobat de MAI; 

2) Capacități dezvoltate ale 
structurii de protecție internă și 
control a IGP, altor structuri 
supuse riscului corupției.  

3) Grila de salarizare 
ajustată (90% din valoarea 
coșului minim de consum) 

4) 250 angajați instruiți 
privind etica profesională și 
măsuri anticorupție 

5) 2 sondaje de opinii privind 
perceperea corupției la nivelul 
Poliției și al comunității 
efectuate. 

6) Plan de integritate pentru 
excluderea sau diminuarea 
efectelor de corupție în 
activitatea Inspectoratului 
național de patrulare al IGP. 

7) Minim 500 anajați echipați 
cu camere mobile de 
monitorizare video; 

 

Unitatea de 
proiect a IGP, 

DIE, DRU, 
INP,  

Partenerii de 
dezvoltare 

 

2017-2019 1) Planul de acțiuni cu repere 
anuale aprobat de către MAI. 

2) Ordinul IGP cu privire la 
reorganizarea și consolidarea 
structurilor. 

3) Cadrul normativ intern și 
procedurile operaționale în 
domeniu; 

4) Raportul privind 
autoevaluarea riscurilor de 
corupție;  

5) Planul strategic de tratare 
şi prevenire a riscurilor de 
corupţie în cadrul Poliției 
elaborat.  

6) Produsele software de 
constatare și evidență a 
contravențiilor. 

7) Actul de dispoziție privind 
transmiterea în gestiune a 
echipamentelor și/sau 
mijloacelor speciale; 

8) Comunicatele de presă; 

9) Datele barometrului opiniei 
publice; 

10) Rapoartele ONG privind 

Bugetul de 
stat; 

Alocațiile 
financiare 
prevăzute 

de suportul 
bugetar 
pentru 

Reforma 
Poliției 

Abilități de analiză, 
inclusiv a riscurilor și 
sinteză, 
management, 
comunicare, 
monitorizare și 
coordonare; 
 

Abilităţi de elaborare 
a cadrului normativ 
şi documentelor de 
politici în domeniu; 
 

Aptitudine de elabo-
rare a curriculelor de 
instruire în domeniu; 
 

Personal şi formatori 
instruiţi în domeniu; 
 

Capacităţi de 
instruire 
corespunzătoare a 
personalului; 
 

Cunoștințe 
economico-
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Obiective Indicatori de progres Executori Perioada  

Instrumente/ 

metode / măsuri de 
verificare 

Finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 
Costuri 

neacoperite 

 indicele de percepție a corupției 
în cadrul Poliției; 

financiare; 
 

Cunoştinţe și  
experienţa 
internaţională şi 
bunele practici în 
domeniu. 
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VIII. EVALUAREA  ŞI  DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢILOR   
 

Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind 
elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, o autoevaluare 
îndrumată. Acest exerciţiu a fost efectuat în baza comparării între capacităţile existente 
(generalizate în Analiza SWOT) şi capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor 
PDS. Diferenţa respectivă a fost categorizată drept lacune în capacităţi (necesar de 
capacităţi), deci capacităţile care la moment nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă 
precondiţia de bază pentru realizarea obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi 
sustenabilă. 

Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar 
dezvoltarea capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizându-se înainte de 
şi/sau în paralel cu începerea procesului de implementare. 

Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective 
concrete şi în perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind 
faptul că PDS este un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de 
capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică 
şi practică. 

Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în 
parte, în baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid.  

Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi – 
organizaţional şi individual – deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile 
din exterior, realizarea lor fiind dependentă doar de autoritatea însăşi şi reprezintă doar 
responsabilitatea acesteia. 

Rezultatele evaluării capacităţilor sunt prezentate în capitolul anterior în tabela cu 
Obiectivele, cât şi generalizat în tabela de mai jos cu descrierea necesarului de 
capacităţi şi a soluţiilor preferabile. În tabela cu Obiective necesarul de capacităţi a fost 
prezentat în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabela cu soluţiile preferabile, 
necesarul de capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi. 

Totodată, tabelul cu obiective include costurile neacoperite la moment de 
proiectele negociate și aprobate. 

Proiecte negociate și în derulare privind dezvoltarea capacităților pentru anii 2017-
2019, precum și cele implementate în perioada precedentă a se vedea în Anexa 2. 
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NECESARUL DE CAPACITĂŢI ŞI SOLUŢIILE CONSOLIDATE 
 

Nivelul organizaţional 

Instrumente Descrierea necesarului de capacităţi Soluţiile preferabile 

Optimizarea 
structurilor 
organizatorice 
şi statelor de 
personal 

Capacități de identificare a  
propunerilor de proiecte, precum și de 
management al acestora, asigurarea 
corelării cu procesul bugetar.  

Fortificarea capacităților unității 
de gestionare a proiectelor/ 
programelor și/sau portofoliilor. 
Instituirea unui mecanism unic 
de atragere, implementare şi 
raportare a  investiţiilor. 

Structură specializată în evaluarea 
activităţii unităților Poliţiei. 
 

Revizuirea structurii IGP şi 
crearea unei structuri 
specializate dedicate evaluării 
activităţii subdiviziunilor Poliției. 

Capacităţi consolidate ale Poliţiei la 
toate nivelurile privind realizarea 
sarcinilor specifice, conform 
standardelor existente. 

Consolidarea sistemului de 
management operaţional. 
Operaţionalizarea şi dezvoltarea 
structurilor regionale ale Poliţiei. 

Structură specializată în asigurarea 
securității rutiere. 

Instituirea unei structuri dedicate 
gestionării evenimentelor de 
siguranță rutieră, de colectare și 
diseminare a datelor statistice 
oficiale la acest compartiment. 

Structură dedicată pentru 
reglementarea și gestionarea 
structurilor de  detenție provizorie și 
escortare. 

Instituirea unei structuri în cadrul 
IGP responabilă de 
reglementarea juridică, 
monitorizarea și evaluarea 
periodică a spațiilor de detenție 
din cadrul subdiviziunilor Poliției. 

Capacitățile de coordonare a 
activităților de asigurare și menținere a 
ordinii publice. 

Crearea Inspectoratului național 
de securitate publică, prin 
fuzionarea Direcției generale 
securitate publică și a 
Inspectoratului național de 
patrulare. 

Schimbări 
funcţionale 

Capacităţi de analiză şi calcul a 
forţelor şi mijloacelor necesare pentru 
asigurarea şi restabilirea ordinii 
publice. 
 

Contractarea unor experţi în 
vederea efectuării unui studiu 
calitativ ce ar avea drept scop 
calcularea forţelor şi mijloacelor 
necesare pentru asigurarea şi 
restabilirea ordinii publice. 
Studierea şi preluarea 
standardelor şi normativelor 
ţărilor europene în acest sens. 

Capacitățile de participare la misiunile 
internaţionale şi operaţiunile Uniunii 
Europene de gestionare a crizelor. 

Instruirea și participarea 
angajaților Poliției la misiuni 
internaţionale şi operaţiunile 
Uniunii Europene de gestionare 
a crizelor. 

Îmbunătăţirea 
mecanismelor 
de cooperare 
inter-
instituţională 

Mecanism de consolidare a capacităţii 
de reacţionare comună, eficientă şi 
rapidă a tuturor autorităţilor 
responsabile în gestionarea situaţiilor 
de criză în domeniul ordinii publice. 

Modificarea cadrului juridic. 
Crearea şi funcţionalizarea 
centrului unic de gestionare a 
situaţiilor de criză.  
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Sisteme 
informaţionale 
moderne 

Capacităţi de dotare a subdiviziunilor 
Poliţiei cu utilaj video de monitorizare a 
ordinii publice şi circulaţiei rutiere. 

Identificarea potenţialilor 
donatori. 
Demararea proiectelor de 
atragere a finanţării externe în 
acest sens, inclusiv pe bază de 
parteneriate publice private. 
 

Capacităţi de creare a poligoanelor şi 
valorificarea orelor pe bază de exerciţii 
practice. 

Capacităţi de asigurare a schimbului 
de informaţii între subdiviziunile Poliţiei 
şi interinstituţional prin intermediul 
sistemelor informaţionale moderne. 

Sistem informațional de evidență, 
monitorizare și procesare a datelor 
deținătorilor de arme. 

Implementarea unui sistem 
informațional automatizat privind 
gestionarea electronică a 
armelor 

Identificarea şi analiza ameninţărilor, 
precum şi planificarea măsurilor de 
prevenire, activitate extinsă la nivel 
național. 

Implementarea Conceptului ILP 
în cadrul Poliției 

Nivelul individual 

Instrumente Descrierea necesarului de capacităţi Soluţiile preferabile 

Studierea şi 
preluarea 
bunelor 
practici 

Ralierea formelor şi metodelor de 
activitate la standardele UE. 

Elaborarea proiectelor de 
atragere a asistenţei externe în 
vederea organizării vizitelor de 
studiu şi studierii experienţei 
pozitive a ţărilor UE, precum şi 
contractarea unor experţi UE în 
vederea formulării unor 
recomandări de raliere a 
formelor şi metodelor de 
activitate la standardele UE în 
domeniile de lipsă a capacităţilor 
indicate. 
Elaborarea sau ajustarea 
cadrului normativ şi a 
metodologiilor existente. 

Angajarea şi promovarea prin concurs 
a angajaţilor Poliției. 

Capacităţi şi metode de organizare şi 
desfăşurare a măsurilor de prevenire 
şi de organizare a campaniilor publice.  

Cooperare poliţienească internaţională 
şi interinstituţională. 

Combaterea crimei organizate, inclusiv 
transfrontaliere și internaționale. 

Metode noi în asigurarea şi restabilirea 
ordinii publice. 

Asigurarea protecţiei martorilor şi altor 
participanţi la procesul penal. 

Instruiri şi 
dezvoltare 
personală 
 

Abilităţi de proiectare şi optimizare 
organizatorică . 

Modificarea sistemului de 
perfecţionare a personalului 
Poliţiei. 
Contractarea unor experţi UE în 
vederea instruirii formatorilor şi 
cadrului didactic din cadrul 
instituţiilor de învăţămînt ale 
MAI, în vederea asigurării 
formării profesionale iniţiale şi 
continuă pe domeniile de abilităţi 
lipsă. 
 

Abilităţi în planificarea bugetară pe 
bază de programe. 

Abilităţi de comunicare internă şi 
externă. 

Abilităţi de utilizare a metodelor 
moderne de investigaţie. 

Abilităţi în aplicarea principiilor 
activităţii poliţieneşti comunitare. 

Abilităţi de instruire în utilizarea 
tehnologiilor moderne de expertize 
judiciare. 

Cooperarea poliţienească   
internaţională cu caracter operaţional. 

Abilităţi de organizare a funcţionalităţii 
unităţii de  analiză a informațiilor. 

Abilităţi în prevenirea şi combaterea 
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traficului de droguri . 

Abilităţi în combaterea infracţiunilor 
informatice. 

Capacităţi de restabilire a ordinii 
publice. 

Abilităţi în domeniul planificării 
strategice a resurselor. 

Modificarea 
politicilor/ 
procedurilor 
interne de 
personal 

Sistem adecvat de selectare, 
promovare, motivare, dezvoltare a 
carierei poliţiştilor. 

Efectuarea studiului şi 
selectarea unui model de 
asigurare a managementului 
carierei în conformitate cu 
practicile statelor membre ale 
UE în acest sens.    
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Recomandări privind dezvoltarea capacităţilor 

1. Valorificarea la maximum a potenţialului experţilor din partea instituțiilor și statelor 
Uniunii Europene, în vederea dezvoltării capacităţilor-lipsă, efectuarea analizelor 
funcţionale şi identificarea soluţiilor pentru acoperirea atribuţiilor necesare reacţionării 
mai rapide la apelurile cetăţenilor. 

 
2. Constituirea şi consolidarea subdiviziunii specializate în atragerea, implementarea 

şi raportarea asistenţei şi investiţiilor, precum şi raportarea acestora la procesul 
bugetar. Monitorizarea riguroasă a modului de implementare a proiectelor de asistenţă 
lansate şi impactului lor.  
 

3. Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare internă şi externă, 
inclusiv în vederea identificării capacităţilor nevalorificate pe intern din cadrul 
subdiviziunilor Poliției, precum şi stabilirea parteneriatelor cu alte autorităţi publice, 
organizaţiile non-guvernamentale şi internaţionale relevante. 

 
4. Consolidarea subdiviziunilor IGP şi optimizarea cadrului aferent de reglementare 

în domeniul evaluării activităţii subdiviziunilor Poliţiei şi investigării încălcărilor din partea 
angajaţilor. 

 
5.  Studierea şi preluarea standardelor, normativelor şi tacticilor ţărilor UE privind 

calculul şi repartizarea forţelor şi mijloacelor în vederea asigurării şi restabilirii ordinii 
publice. 

 
6.  Demararea proiectelor de atragere a finanţării externe, inclusiv pe bază de 

parteneriate publice private şi identificarea potenţialilor donatori în vederea asigurării 
dotării autospecialelor Poliției cu utilaj video de monitorizare, conectării subdiviziunilor 
teritoriale ale Poliţiei la sistemele informaţionale relevante, creării poligoanelor şi 
valorificării orelor de studiu pe bază de exerciţii practice. Prin aceleași metode este 
necesar a aplica în vederea organizării vizitelor de studiu şi studierii experienţei pozitive 
a ţărilor UE. 

 
7. Contractarea unor experţi în vederea instruirii formatorilor, pentru asigurarea 

formării profesionale iniţiale şi continue pe domeniile planificării bugetare pe bază de 
programe, comunicării interne şi externe, utilizării metodelor moderne de investigaţie, 
aplicării principiilor activităţii poliţieneşti comunitare, utilizării tehnologiilor moderne de 
expertize judiciare, cooperării poliţieneşti internaţionale cu caracter operaţional, 
implementării conceptului Intelegence Led Policing, prevenirii şi combaterii traficului de 
droguri, restabilirii ordinii publice, planificării strategice a resurselor. 
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IX. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Monitorizarea şi evaluarea implementării PDS este acelaşi proces ca şi 
monitorizarea şi evaluarea activităţii autorităţii. Unica diferenţă este, în cazul PDS, 
existenţa unei evaluări adiţionale finale a implementării PDS.  

Responsabili de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii autorităţii (PDS) 
este, până la crearea unităţii specializate, Direcţia management operaţional a IGP. 

La solicitarea reprezentanţilor acestei direcţii, toate subdiviziunile şi instituţiile din 
subordine urmează să prezinte în termenul solicitat informaţia relevantă privind 
realizarea obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sunt responsabili. 

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea 
obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a 
rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate, care reies din obiectivele PDS. 

Rapoarte de monitorizare se elaborează trimestrial în vederea identificării gradului 
de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri corective.  

În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării unor 
măsuri corective, acestea vor fi incluse fie în planul anual al autorităţii pentru anul 
următor, fie propuse pentru efectuarea modificării PDS. În cazul în care procesul de 
monitorizare va identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor 
PDS, derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat în 
informaţia pe care subdiviziunea o prezintă unităţii de politici a MAI.  

Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care autoritatea o efectuează 
anual în baza Planului anual al autorităţii. Acest proces se va realiza la finele anului şi 
va rezulta în Raportul anual de evaluare a activităţii autorităţii. 

Raportul anual de evaluare va indica atât realizările, cât şi eşecurile privind 
implementarea planului anual şi atingerii rezultatelor anuale.  

Aceasta este o analiză mai detaliată decât monitorizarea, deoarece de această 
dată se identifică şi cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul realizării 
în vederea propunerii măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor.  

Totodată, procesul de evaluare identifică aspectele ale obiectivelor realizate anul 
precedent şi acele aspecte care urmează să fie planificate pentru anul următor. În acest 
sens, Raportul de evaluare va prezenta baza pentru planificarea activităţilor pentru anul 
viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul an). Raportul la fel poate indica 
necesitatea modificării Obiectivelor PDS în cazul schimbării circumstanţelor. 

Evaluarea finală a PDS se realizează la finele anului al treilea de implementare şi 
serveşte bază pentru elaborarea următorului PDS pentru următoarea perioadă.  

Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor PDS, 
impactul ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-au produs la 
compartimentul probleme pe care programele sectoriale urmau să le soluţioneze, etc.  

Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei generale a autorităţii la 
realizarea scopului programului (sectorial) prin realizarea obiectivelor PDS şi 
recomandări pentru PDS-ul următor.  

Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe în 
vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cât şi în vederea asigurării unei evaluări mai 
obiective şi imparţiale. La fel pot fi implicaţi şi experţi din exterior pentru a contribui la 
raportul de evaluare final.  

La general vorbind, calitatea raportului de evaluare a PDS va determina şi 
calitatea PDS pentru perioada ulterioară.         
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Anexa nr. 1 

 

Portofoliul subdiviziunilor specializate și teritoriale 
 

Denumirea deplină a subdiviziunii/ 
instituţiei din subordine 

Nr. de 
funcţii 

Rolul, misiunea subdiviziunii/ 
instituţiei din subordine 

Principalele produse 

Inspectoratul naţional de investigaţii: 
a) Direcţia management operaţional 
b) Centrul de analiză a informaţiilor (cu 
statut de direcţie) 

c) Direcţia asigurare şi supraveghere 
specială 

d) Serviciul relaţii publice 
e) Serviciul  resurse umane 
f) Serviciul juridic 
g) Secretariat 
h) 7 direcții specializate pe domenii 
i) Centrul pentru combaterea traficului de 
persoane(cu statut de direcţie) 

j) Centrul pentru combaterea crimelor 
informatice(cu statut de direcţie) 

k)  2 Direcții regionale (Nord, Sud). 

507 
(489/18) 

Asigură apărarea drepturilor şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei prin relevarea, 
investigarea şi descoperirea infracţiunilor deosebit 
şi excepţional de grave, precum şi a celor cu o 
rezonanţă socială sporită, urmărirea şi tragerea la 
răspundere penală a infractorilor deosebit de 
periculoşi, organizarea, desfăşurarea şi dirijarea 
activităţilor speciale de investigaţii şi curmarea 
criminalităţii organizate. 

1. Documente şi directive de bază privind  asigurarea 
legalităţii şi eficacităţii în domeniul combaterii 
criminalităţii;  
2. Ghiduri metodologice; 
3. Planuri ale activităţii speciale de investigaţii; 
4. Note analitice şi rapoarte de evaluare; 
5. Proiecte de acte normative; 
6. Infracțiuni constatate și materiale expediate în 
organul de urmărire penală în ordinea art. 273 Cod 
procedură penală. 

Inspectoratul Naţional de Patrulare  
constituit din: 
a)  Direcția management operațional   
b) Direcția supraveghere transport și 
circulație rutieră 
c) Direcția resurse umane   
d) Centrul unic de monitorizare și 
coordonare 
e) Serviciul asistență juridică 
f) Serviciul relații cu publicul 
g) Secția contabilitate 
h) Secția dotări și asigurare logistică 
i) Secretariat 
Subdiviziuni teritoriale: 
j) Brigada de patrulare 
k) Compania escortă şi misiuni speciale 
l) Regimentul de patrulare Nord 
m) Batalionul de Patrulare Sud 

1227 
(1093/134) 

Asigură şi menţine ordinea publică, securitatea 
circulaţiei rutiere, reacţionarea promptă şi 
operativă la manifestările negative, prezenţei 
masive şi evidente a poliţiei în locuri publice şi de 
agrement, precum şi sporirea climatului de 
siguranţă în societate.  

 

1. Proiecte de acte normative; 
2. Operaţiuni speciale; 
3. Planuri operaţionale de menţinere, asigurare şi 
restabilire a ordinii şi securităţii publice în limitele 
competenţei pe întreg teritoriul ţării; 
4. Note informative; 
5. Instrucţiuni de activitate pentru  structurile interne 
în scopul asigurării executării atribuţiilor stabilite prin 
lege; 
6. Contravenţii constatate şi sancţiuni aplicate; 
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Denumirea deplină a subdiviziunii/ 
instituţiei din subordine 

Nr. de 
funcţii 

Rolul, misiunea subdiviziunii/ 
instituţiei din subordine 

Principalele produse 

Direcția generală securitate publică 
constituită din: 

a) a)Direcţia activităţi comunitare: 
- -Secţia interacţiune comunitară; 
- -Secţia prevenire; 

-Secţia siguranţă copii; 
b) b) Direcţia activităţi licenţiate: 
- - Secţia supraveghere circulaţie armament; 

- Secţia supraveghere activităţi pază; 
c) Cancelaria. 
  

35 
(33/2) 

Asigură securitatea publică prin intervenţii 
directe și acţiuni eficiente, control riguros asupra 
circulaţiei armamentului cu destinaţie civilă şi 
muniţiilor aferente, precum și a activităţii 
particulare de detectiv şi pază, de confecţionare şi 
distrugere a ştampilelor şi prevenire adecvată a 
faptelor ilegale. 

1. Proiecte de acte normative; 
2. Implementarea politicii de stat ce ţine de 
asigurarea securităţii publice; 
3. Interacţiunea cu membrii comunităţii şi exponenţi 
reprezentativi ai acesteia întru realizarea climatului 
de securitate publică; 
4. Prevenirea faptelor ilegale generatoare de 
infracţiuni şi contravenţii; 
5. Controlul asupra domeniilor activităţii licenţiate, 
potrivit competenţelor stabilite de lege 
6. Planuri operaţionale de menţinere, asigurare şi 
restabilire a ordinii şi securităţii publice în limitele 
competenţei pe întreg teritoriul ţării; 
7. Note informative; 
8. Instrucţiuni de activitate pentru structurile interne 
în scopul asigurării executării atribuţiilor stabilite prin 
lege; 
Contravenţii constatate şi sancţiuni aplicate. 

Brigada de poliţie cu destinaţie specială 
”Fulger” constituită din: 
a) Stat major 
b) Serviciul finanțe 
c) Secția resurse  
umane 
d) Serviciul gestionarea patrimoniului 
e) Serviciul juridic 
f) Serviciul de presă și relații publice 
g) Serviciul medical 
h) Serviciul Secretariat 
i) Subunități de luptă 

395 
(360/35) 

Intervine în vederea combaterii actelor de 
terorism, restabilirii ordinii publice,  prevenirii şi 
combaterii criminalităţii,  acordării 
asistenței/asigurării securității la efectuarea 
acțiunilor de urmărire penală, în condițiile legii, 
intervenţiei speciale în cazul situaţiilor de urgenţă 
(excepţionale) cu caracter natural şi tehnogen,. 

1. Operaţiuni speciale; 
2. Ostatici eliberaţi, persoane şi bunuri evacuate; 
3. Infractori escortaţi; 
4. Persoane reţinute;   
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Denumirea deplină a subdiviziunii/ 
instituţiei din subordine 

Nr. de 
funcţii 

Rolul, misiunea subdiviziunii/ 
instituţiei din subordine 

Principalele produse 

Centrul Tehnico-Criminalistic şi 
Expertize Judiciare 
a) 2 Direcţii tehnico-criminalistice şi 
expertiză judiciară (Nord, Centru) 
b) 1 Direcţie criminalistică şi expertiză 
judiciară ”Sud” 
c) Direcție analiză, planificare, certificare și 
instruire 
d)1 Secţie criminalistică şi expertiză 
judiciară ”Est” 
e) Secția criminalistică și expertiză judiciară 
a UTA Găgăuzia 
f) Serviciul managementul calității 
g) Secretariat 

140 
(121/19) 

Asigurarea tehnico-ştiinţifică a activităţilor de 
urmărire penală în lupta cu infracţionalitatea, 
participare la activităţi de prevenire  şi 
descoperire a crimelor, evaluarea necesităţilor 
practice de mijloace şi metode tehnico-
criminalistice, precum şi implementarea politicilor 
publice pe domeniul de competenţă al IGP, în 
partea ce ţine de asigurarea unei asistenţe 
tehnico-criminalistice eficiente. 

1.Proiecte de modificare a legislaţiei în domeniul 
criminalisticii, expertizei judiciare și statutul 
expertului  la cerinţele şi standardele 
internaţionale/europene; 
2. Noi metodici, bazate pe practica internaţională, în 
special a ţărilor europene, mijloacelor tehnice în 
domeniile de activitate ale subdiviziunilor 
criminalistice. 
3. Expertize judiciare.  
4. Testări la detectorul comportamentului simulat 
(poligraf).  
5. Experţi pregătiţi. 
6. Note informative şi rapoarte de activitate. 

Centrul chinologic constituit din : 
a) Secția cîini detectori 
b) Secția reacționare operativă 
c) Serviciul veterinar 

12 
(11/1) 

Pregăteşte specialişti chinologi, selectează, 
întreţine, pregăteşte şi utilizează şeptelul canin 

1. Canini dresaţi; 
2. Chinologi pregătiţi; 
3. Note informative şi rapoarte  

Serviciul poliţiei judecătoreşti constituit 
din: 
a) Secția asigurarea executării deciziilor 
judiciare 
b) Secția asigurarea securității procesului 
judiciar 
c) Secretariat 
Subdiviziuni teritoriale: 
39 secții poliției judecătorești 

108 
(83/25) 

Desfăşoară activităţi de căutare a debitorilor de 
stat, debitorilor de pensie alimentară, persoanele 
care au pierdut relaţiile de rudenie şi persoanele 
condamnate care se eschivează de la executarea 
pedepsei penale cu caracter non-privativ de 
libertate;  

1. Note informative şi rapoarte de activitate; 
2. Documente de politici, proiecte de acte normative; 
3. Persoane escortate în instanţa de judecată; 
4. Persoane în căutare identificate; 
5. Instrucţiuni. 
 

Serviciul achiziţii şi logistică constituit 
din: 
a) Serviciul evidență, analiză și prognozare    
b) Secția achiziții 
c) Secția administrare și construcții    
d) Secția dotări 
- Serviciul echipament 
-Serviciul armament 
e) Secția transport 
f) Serviciul mentenanță  
g) Secretariat 

99 
(82/17) 

Asigură aprovizionarea oportună cu mijloace 
de transport, piese de schimb, armament, muniții, 
mijloace speciale, birotică, echipament, 
telecomunicații, evidența păstrarea, utilizarea și 
consumarea rațională a acestora, precum și 
realizarea lucrărilor de reparații, evidența 
bunurilor imobile, deservirea complexului tehnico-
aplicativ. 

1. Proiecte de acte normative. 
2. Contracte de acordare a serviciilor logistice şi 
procurare de bunuri, servicii, lucrări 
3. Concepte. 
4. Proceduri de achiziţii. 
5. Note informative. 
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Denumirea deplină a subdiviziunii/ 
instituţiei din subordine 

Nr. de 
funcţii 

Rolul, misiunea subdiviziunii/ 
instituţiei din subordine 

Principalele produse 

Centrul cooperare poliţienească 
internaţională constituit din: 
a) BNC ,,Interpol”     
b) Secția cooperare polițienească 
c) PNC EUROPOL 
d) Secția 24/7 
e) Secretariat 

25 
(25/0) 

Asigură schimbul informaţional dintre 
subdiviziunile IGP/MAI,  alte instituţii ale statului, 
care realizează măsurile speciale de investigaţie, 
cu autorităţile de aplicare a legii din străinătate,  

gestionează fluxul informaţional de interes 
operativ aferent cooperării internaţionale 

1. Planuri de acţiunii;  
2. Informaţii; 
3. Cereri şi interpelări; 
4. Bază de date specializate; 
5. Rapoarte analitice şi de activitate; 
6. Acorduri şi parteneriate; 
 

Direcţia generală urmărire penală 
constituită din: 
a) Direcția exercitarea urmării penale pe 
cazuri   excepționale 
b) Direcția exercitare și control a urmăririi 
penale 
c) Direcția analiză, planificare și instruire 
d) Secretariat 

40 
(39/1) 

Efectuează urmărirea pe cauzele penale 
conform competenței, organizează şi 
coordonează activitatea  organelor de urmărire 
penală, de orice rang, constituite în cadrul IGP; 

 

1. Rapoarte analitice. 
2. Nota informative şi rapoarte de activitate. 
3. Documente şi directive privind asigurarea 
legalităţii şi eficacităţii în domeniul urmăririi penale, 
inclusiv gestionării cauzelor penale;  
4. Ghiduri metodologice; 
5. Proiecte de acte normative 

Direcția inspectare efectiv constituită din: 
a) Serviciul analiză și planificare 
b)  Secția nr. 1 
c) Secția nr. 2 
d) Serviciul protecția datelor cu caracter 
personal    
e) Cancelarie 

23 
(23/0) 

Asigură supravegherea și controlul respectării 
legislației și disciplinei de serviciu, securitatea și  
integritatea instituțională, respectarea drepturilor 
și intereselor legitime ale angajaților Poliției, 
protejarea demnității acestora, în legătură cu 
exercitarea atribuțiilor funcționale, desfășurarea 
măsurilor necesare pentru prevenirea, depistarea 
și contracararea infracțiunilor, contravențiilor, 
conflictelor de interese și abaterilor disciplinare în 
care aceștia sunt implicați. 

1. Baze de date specializate; 
2. Planuri de acţiunii;  
3. Rapoarte analitice şi de activitate; 
4. Sesizări. 
5. Petiţii şi demersuri examinate în termen şi calitativ 
conform competenţei. 
6. Infracțiuni constatate și materiale expediate în 
organul de urmărire penală în ordinea art. 273 Cod 
procedură penală 
 

Subdiviziuni teritoriale ale Poliţiei 
- Direcţia de poliţie a mun. Chişinău 
- Direcţia de poliţie a UTAG Găgăuzia 
-42 inspectorate de poliţie. 6509 

(5788/721) 

Unităţi ale Poliţiei cu personalitate juridică, de 
competenţă teritorială corespunzător împărţirii 
administrativ-teritoriale a ţării, care sunt 
amplasate şi îşi desfăşoară activitatea în teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale în vederea 
constatării şi investigării infracţiunilor şi 
contravenţiilor, realizării acţiunilor de prevenire şi 
asigurării ordinii publice 

1. Cauze penale. 
2. Procese contravenţionale. 
3. Planuri operaţionale şi speciale. 
4. Rapoarte. 
5. Sesizări. 
6. Acte normative interne. 
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Anexa nr.2 
 
 

Proiecte negociate şi în derulare privind dezvoltarea capacităţilor 
 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
proiectului 

/programului de 
asistenţă 

Bugetul 
proiectului/ 
programului 

Perioada 
de 

implemen
tare 

Donator/ 
coordonat

or de 
proiect 

Scopul proiectului 

1.  Faza III a 
Proiectului privind 
consolidarea 
capacităților 
lingvistice 

50 000 $ 2017 
Ambasada 
SUA la 
Chișinău 

Îmbunătățirea nivelului limbii 
engleze a angajaților IGP 

2.  Programul 
operațional 
comun România-
Ucraina-RM 
privind 
combaterea 
criminalității 
organizate pentru 
poliția națională 

2, 7 mln Euro 2014-2020 POC 

Preluarea bunelor practici privind 
combaterea criminalității 
organizate, conform standardelor și 
practicilor UE. 

4. Modernizarea și 
amenajarea sălii 
de sport din 
cadrul BPDS 
”Fulger” 

- 2017 Tika 
Consolidarea abilităților și 
capacităților de intervenție specială 
a angajaților BPDS ”Fulger”  

5. Crearea unui 
birou de 
consiliere 
psihologică și 
psihoterapie în 
cadrul BPDS 
”Fulger” 

13 000 Euro 2017 
Guvernul 
Federal din 
Germania 

Acordarea asistenței psihologice 
profesioniste, predestinată să 
diminueze nivelul de stres 
acumulat în timpul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, fapt ce va 
influența pozitiv calitatea și 
productivitatea profesională a 
angajaților poliției. 

6. Crearea unui 
Centru mobil de 
prevenire și 
informare a 
populației  

55 000 Euro 2017 
Ambasada 
Germaniei 
la Chișinău 

Consolidarea și fortificarea conside
rabilă 
a capacitățile poliției de a preveni ș
i combate fenomenele și 
evenimentele rutiere, inclusiv prin 
educare și informare 

7. Orășelul 
siguranței rutiere 
pentru copii creat 
în or. Chișinău  60 000 Euro 2017 

Guvernul 
Federal din 
Germania 

Promovarea și formarea 
deprinderilor practice în rândurile 
copiilor, prin prisma studierii celor 
mai importante reguli ale siguranței 
rutiere care se impun a fi 
respectate în drum spre școală sau 
spre casă. 

8. International 
Child Sexual 
Exploitation 
Database 
Connectivity and 
Awareness 
Raising 
Enhancement 

11 480 
 euro 
 
90 % 
Comisia 
Europeană 
10 % 
Guvernul RM 

2016-2017 
Comisia 
Europeană 

Consolidarea capacităților de 
prevenire și combatere a 
infracțiunilor ce implică copii în 
mediul on-line 

9. Îmbunătățirea 
capabilităților 

40 000 Euro 2017 DCAF 
Consolidarea capacităților 
manageriale ale conducătorilor IGP  
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manageriale ale 
șefilor IP 
teritoriale 

10. Patrularea 
zonelor de 
agrement și 
parcuri 

24 000 $ 2017 
Ambasada 
SUA 

Consolidarea capacităților de 
intervenție promptă a poliției în 
zonele de agrement și parcuri. 

11. Elaborarea 
aplicației privind 
registrul 
electronic de 
evidență a 
armelor, faza II 

- 2017 SEESAC 
Evidența și actualizarea 
informațiilor privind persoanele ce 
dețin arme cu destinație civilă. 

 


