
 

 

Anexă  

la ordinul IGP nr.72  din 12.02.2021 

 

APROBAT 

Șef al Inspectoratului General al Poliției 

  comisar-șef    /semnat/       Sergiu PAIU 

 

 „12”  februarie 2021                         
 

 

Planul anual de activitate al Inspectoratului General al Poliției pentru anul 2021 

 
Obiectivele strategice:  

1) Politici de cadre eficiente și bazate pe concurs public, cu neadmiterea favoritismului și respectarea egalității de gen; 

2) Procesul îmbunătățit de instruire la locul de muncă, cu accent pe pregătirea practică;  

3) Conceptul de regionalizare implementat; 

4) Conceptele de activitate polițienească comunitareă și patrulare pe biciclete extinse; 

5) Conceptul „Polițist pentru localitatea ta” implementat; 

6) Capacități de prevenire a crimimalității și situației accidentare consolidate; 

7) Reducerea timpului de intervenție la apelurile cetățenilor și îmbunătățirea capacităților de reacție;  

8) Promovarea principiului toleranță zero față de corupție în activitatea Poliției, respectarea disciplinei de serviciu și manifestarea unui comportament tacticos și 

echidistant în relațiile cu cetățenii; 

9) Măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în rîndul salariaților Poliției implementate. 

 

Indicatori de progres:  

1) Nivelul de încredere al populației în Poliție în creștere cu 2 puncte procentuale (p.p.) 

2) Rata criminalității raportată la 1000 de locuitori în descreștere cu 1-2% la finele anului 2021 

3) Rata cazurilor de deces raportate la numărul accidentelor rutiere în scădere cu 1,5 p.p. anual; 

4) Timpul mediu de intervenție al Poliției la apelurile cetățenilor în descreștere cu 5 minute. 

5) Diminuarea cazurilor de ultragiere cu 10%; 

6) Numărul denunțurilor privind tentative de mituire din partea cetățenilor în creștere cu 25%. 

 
 

1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Obiectivul specific nr.1:  
CREAREA CONDIȚIILOR ATRACTIVE ȘI COMPETITIVE PENTRU ANGAJAȚII PRIN SELECTAREA ȘI PROMOVAREA TRANSPARENTĂ A 
PERSONALULUI, BAZAT PE CONCURS ŞI CRITERII CLARE DE SELECTARE, EVALUARE ȘI PROMOVARE A PERSONALULUI, INCLUSIV  

PRIN RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE GEN 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- stabilirea moratoriului la angajările în instituțiile publice; 
- posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a încadrării personalului, în cazul reorganizărilor; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii 

cetățenilor în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 
- nerealizarea proceselor premergătoare care tergiversează realizarea acţiunilor, care rezultă implicit din respectivele,  
- neatingerea indicatorilor prin respectarea condiţiilor stabilite de actele normative în domeniul carierei poliţistului, precum şi refuzul poliţistelor de a avansa; 
- neatractivitatea profesiei de polițist; 
- nivelul scăzut de salarizare a funcțiilor inversate; 
- limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la profilaxia pandemiei, 
- fluctuația formatorilor instruiți. 

1.  

Promovarea unei 
politici de cadre 
eficiente, bazate pe 
concurs public 
neadmiterea 
favoritismului și 
respectarea egalității 
de gen (2.1)(3.2; 8.2) 
(7.13) 

 Numărul concursurilor 
organizate 

(angajare/promovare la 
funcții de conducere); 

Numărul activităților de 
informare și 

comunicare,desfășurate 
Numărul de participanți la 

activitățile de informare și 

comunicare 

------------------------------- 
Numărul bărbaților și 
femeilor care au depus 

dosarele de participare la 
concurs și promovat 

concursul; 
Ponderea angajaților de 

etnie romă angajați; 
Raportul Grupului 

coordonator în domeniul 
gender elaborat 

decembrie 

Ord IGP 
nr.135 din 
07.05.2020 

     Ord MAI           
nr.306 din 
07.07.2020 

Ord IGP 
nr.135 din 
07.05.2020 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
Grup 

coordonator în 
domeniul gender 
Subdiviziunile 

Poliției 
 

Responsabilitate 
comună  

  

Raport  
prezentat 

2.  

Creșterea progresivă 
a ponderii 
subofițerilor în 
cadrul Poliției în 
conformitate cu 
prevederile Matricei 
de politici privind 

 

Dinamica pozitivă a 
ponderii subofițerilor 

Raportul de 40 % ofițeri / 
60% subofițeri în Poliție, 

realizat 
Acte legislative/normative 

modificate 

decembrie  
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
Raport  

prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

reforma Poliției şi a 
Metodologiei de 
inversare a piramidei 
posturilor(1.1.5) 
(acțiune restantă din 

HG nr.587/2016) 

3.  

Asigurarea egalităţii  
între femei şi bărbaţi, 
inclusiv prin 
creșterea 
oportunităților și 
sporirii participării 
femeilor în Poliție 
(1,2,6)(2.1.5) (3) 

 Ponderea femeilor 
angajate, inclusiv în 

funcții de conducere (cu 
indicarea nivelului) în 

dinamica pozitivă; 
Numărul femeilor care au 

aplicat la cursuri 
manageriale, în creștere; 
Numărul angajaților, pe 
sexe, care au aplicat la 
cursuri manageriale, au 

promovat testul și au 
absolvit cursul; 

Ponderea femeilor din 
totalul angajatelor 

instruite; 
Ponderea bărbaților din 

totalul angajaților 
instruiți; 

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat 

decembrie 

 
HG 

nr.259/2017 
Ord.MAI 
nr.170 din 
25.03.2019 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
Grup 

coordonator în 
domeniul gender 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

4.  

 

Implementarea 

Planului de acțiuni 

cu privire la 

punerea în aplicare 

a Programului 

naţional de 

implementare a 

Rezoluției 1325 a 

1) Desfășurarea unei campanii de 
comunicare  pentru sporirea 
vizibilității și recrutării femeilor în 
sectorul de securitate și apărare  
(4)(1.2;4.1)(1.1;4.2) 

Cel puțin o Campanie de 

comunicare desfășurată 

cu 500 de participanți 

din grupul-țintă 

Numărul autorităților 

implicate 
Numărul de comunicate, 

campanii media, 
reportaje TV și radio, 
interviuri și declarații 

elaborate și diseminate. 

decembrie 
 
 

HG 
nr.259/2017 

HG 
nr.259/2018 

Ord.MAI 
nr.306 din 
07.07.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

SCP 

Subdiviziunile 
Poliției 

 
Responsabilitate 

comună  
 

 Raport  
prezentat 

 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Consiliului de 

Securitate al ONU  

privind femeile, 

pacea și securitatea 

pentru anii 2018-

2021 (28.1)(22.15) 
 

Numărul de acțiuni de 

recrutare demarate. 
Numărul femeilor 

recrutate 

2)Completarea planurilor de 

instruire continuă la locul de 

muncă cu tematica privind 

egalitatea de gen, respectarea 

drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanelor cu 

dizabilități și instruirea obligatorie 

a angajaților poliției (1.2) 

(7.6)(22.9) 

Planuri completate și 

aprobate; 
Numărul de instruiri 

desfășurate; 
Numărul polițiștilor 

(femei și bărbați) instruiți; 
 

martie 
decembrie 

 
HG 

nr.259/2018 
HG 

nr.723/2017 
Ord MAI 
nr.278 din 
15.05.2019 
Ord.MAI 
nr.306 din 
07.07.2020 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

3)Revizuirea actelor normative ce 
vizează regimul/programul de 
muncă cu orar flexibil de muncă 
pentru femeile și bărbații părinți din 
cadrul sectorului de securitate și 
apărare cu încurașarea angajaților 
pentru implicarea în educarea 
copiilor(2.1; 2.2) (2.1; 2.2) 

Act normativ revizuit și 
aprobat 

Orar flexibil de muncă 
introdus în fiecare 

instituţie;  
Sporirea până la 5% a 

numărului de femeile și 

bărbații părinți ce 

beneficiază anual de 

orar flexibil de muncă; 

Program de încurajare a 

bărbaților aprobat și 

implementat; 

Numărul angajaților ce 

beneficiază de concedii 

paternale și concedii de 

îngrijire a copilului; 

 Numărul activităților 

realizate cu implicarea 

angajaților cu familiile. 

decembrie 

HG 
nr.259/2018 

Ord.MAI 
nr.306 din 
07.07.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

 
Responsabilitate 

comună  
 

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

4)Instituirea facilității de sporire a 
accesului la servicii de educație  
antepreșcolară pentru copiii 
angajaților (militari, polițiști și 
funcţionari cu statut special) din 
sectorul de securitate și apărare 
(2.3) 

Proiecte de sporire a 
accesului la servicii de 

educație  antepreșcolară 
pentru copiii angajaților 
din sectorul de securitate 

și apărare elaborate și 
aprobate  

Numărul de copii care au 
beneficiat de facilități. 

decembrie 

HG 
nr.259/2018 

Ord.MAI 
nr.306 din 
07.07.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

DJ 

 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

5)Implementarea unui program de 
instruire la locul de muncă în scopul 
prevenirii discriminării, hărțuirii 
sexuale și violenței în bază de gen 
pentru persoanele responsabile de 
domeniul respectiv precum și 
instruirea acestora (3.3;4.3)(3.1; 
4.1)(26.2) 

Program de instruire 

aprobat; 

Numărul de instruiri 

desfășurate;  

Numărul de angajați 

(femei/bărbați) instruiți; 

100% de conductori 

(femei/bărbați) instruiți; 

100% de persoane 

responsabile de 

examinarea cazurilor de 

discriminare, hărțuire 

sexuață și violențăși și 

celor din managementul 

resurselor umane (datele 

dezagregate pe categorii 

și gen) 

decembrie 

HG 
nr.259/2018 

Ord.MAI 
nr.306 din 
07.07.2020 
Ord.MAI 
nr.278 din 
15.05.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

Raport  
prezentat 

6)Inițierea programelor interne de 
mentorat și liderism dedicate 
femeilor din sectorul de securitate 
și apărare(5.3) 

Numărul de mentori 

(femei/bărbați) 

participante anual la 

programele de mentorat și 

liderism 

Ghid pentru mentorat 

elaborat și aprobat.  

Programe de mentorat 

sectoriale elaborate 

decembrie 

HG 
nr.259/2018 

Ord.MAI 
nr.306 din 
07.07.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

7) Negocierea cu partenerii suedezi 
a opoturnității extinderii sau 
finanțării unui nou proiect de 
asistență în vederea consolidării 
parteneriatului comunitate-poliție, 
îmbunătățirea tacticilor și 
metodelor de instruire a polițiștilor, 
creșterea capacităților 
Inspectoratului General al Poliției 
prin prisma oportunități egale 
de leadership (gender) 

Proiect lansat 

Instruiri in domeniul 

tacticii de intervenție 

Instruiri in domeniul 

politiei comunitare 

Instruiri in domeniul 

egalității de gen 

 

 

decembrie Inițiativa IGP 

Proiect 
finanțat de 

Regatul 
Suediei 

DRIAE 
DMRU 

Subdiviziunile 
specializate și 

teritoriale 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

8)Realizarea și dezbaterea anuală a 

rapoartelor instituționale de 

progres în domeniul prevenirii și 

combaterii violenței în bază de 

gen, discriminării și hărțuirii 

sexuale (3.5)(3.2) 

Raport de progres  cu 
privire la prevenirea și 
reducerea discriminării, 

hărțuirii sexuale și 
violenței elaborat şi 

dezbătut public în fiecare 
instituție 

decembrie 

HG 
nr.259/2018 

Ord.MAI 
nr.306 din 
07.07.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
 

Raport  
prezentat 

9)Crearea parteneriatelor cu 
organizațiile din domeniul 
drepturilor omului și eganilății de 
gen, precum și dezvoltarea 
cooperării cu Asociația Femeiloe 
din Poliție și Asociația Națională a 
femeiloe din Sistemul Afacerilor 
Interne 
(6.1)(6.3) 

Numărul de parteneriate 
create 

Numărul de activități 
comune desfășurate 

 

decembrie 

 
 

HG 
nr.259/2018 

 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
Raport  

prezentat 

10)Organizarea instruirilor și 
acordarea suportului pentru  
unitățile de gen din cadrul Poliției  

Numărul de instruiri 
organizate 

100% din unitățile de gen 
implicate 

septembrie 

Ord.MAI 
nr.306 din 
07.07.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
GCG 

 

Raport  
prezentat 

Obiectivul specific nr.2:  
30% DIN TOTALUL ANGAJAȚILOR POLIȚIEI INSTRUIȚI ÎN DOMENIUL PREVENIRII HĂRȚUIRII SEXUALE, INCLUSIV 10% DIN CADRUL 

IGP ȘI SUBDIVIZIUNI SPECIALIZATE ȘI 20% DIN CADRUL SUBDIVIZIUNILOR TERITORIALE  

5.  
1) Instruiriea membrilor GCG și a 
unităților gender în domeniul 

100%/toți membrii GCG 
instruiți; 

septembrie 
 
 

 
 

DMRU 
Raport  

prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Consolidarea 

capacităților 

angajaților Poliției 

în domeniul 

prevenirii hărțuirii 

sexuale 

identificării, raportării și prevenirii 
cazurilor de hărțuire sexuală 

50% din unitățile gender 
instruite din cadrul 

subdiviziuilor teritoriale; 
20% din unitățile gender 

instruite din cadrul 
subdiviziuilor 
specializate; 

Numărul instruirilor 
organizate, inclusiv cu 

suportul partenerilor/ONG 

 
 
 
 

Ord.MAI 
nr.306/2020 

 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
Asistența 
externă 

Grup 
coordonator în 

domeniul gender 
Subdiviziunile 

Poliției 

Numărul recomandărilor 
înaintate la niveul de IGP, 
subdiviziuni specializate 

și teritoriale 

decembrie 

Grup 
coordonator în 

domeniul 
gender; 

Unitățile gender 

 

2)Instruirea formatorilor în 
domeniul gender pe aspecte de 
prevenire și combatere a hărțuirii 
sexuale 

100% formatori în 
domeniul gender instruiți 

mai 
decembrie 

DMRU 
Raport  

prezentat 

3)Organizarea instruirilor la locul de 
muncă de către formatorii formați în 
domeniul hărțuirii sexuale 

1 instruire la nivel IGP 
pentru 10% din angajați 

organizată; 
Cel puțin 1 instruire la 5 
subdiviziuni teritoriale și 

3 subdiviziuni 
specializate, 
organizată; 

 Cel puțin 50% din fiecare 
IP identificat instruit,  
Creșterea numărului 
denunțurilor hărțuirii 

sexuale 

DMRU 
Raport  

prezentat 

4)Organizarea instruirilor pentru 
psihologi în domeniul hărțuirii 
sexuale 

50 % din psihologi 
instruiți 

iunie 
DMRU 

Raport  
prezentat Dinamica pozitivă a 

adresărilor 
decembrie 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

5)Organizarea campaniilor de 
informare și sensibilizare în 
domeniul prevenirii hărțuirii sexuale 

1 campanie organizată; 
cel puțin 1 subdiviziune 

teritorială din cele 4 zone 
implicate/informate; 
20% din fiecare IP 

informat/sensibilizat 

decembrie 

DMRU 
GCG 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

6)Revizuirea și modificarea 
Ord.IGP nr.42/2014 cu includerea 
prevederilor care vizează regulile de 
comunicare/comportament în scopul 
prevenirii hărțuirii sexuale și altor 
forme de discriminare 

Grup de lucru instituit; 
Ordinul de modificare 

aprobat 
noiembrie 

DMRU 
GCG 

DJ 
DIE 

Raport  
prezentat 

Obiectivul specific nr.3:  
CONSOLIDAREA EFICIENȚEI RESURSELOR UMANE, INCLUSIV PRIN IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE PERFORMANȚĂ EGALĂ A 

POLIŢIEI ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE COMUNICARE ALE POLIŢIEI 
Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- imprevizibilitatea decizilor politice; 
- stabilirea moratoriului la angajările în instituțiile publice; 
- posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a încadrării personalului, în cazul reorganizărilor; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 
în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare. 
- depășirea costurilor estimative planificate; 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții;  
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2021-2023; 
-  fluctuația formatorilor instruiți;  
- limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la profilaxia pandemiei, 
-fluctuația formatorilor instruiți. 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare, inclusiv refuzul de cooperare din partea organelor afacerilor interne a statelor limitrof; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT.  

6.  

Promovarea 
principiilor de 
transparență, inclusiv  
în procesul 
managementului 
decizional (1.3) 

  1) Asigurarea organizării activității 
Consiliului de consultare și 
coordonare al Inspectoratului 
General al Poliției  

Ședinţele Consiliilor 
organizate; 

Ponderea ședințelor 
realizate cu participarea 

ONG; 
Informații plasate. 

decembrie 
Ord.IGP 

nr.417 din 
21.12.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare  

Subdiviziunile 
IGP 
SCP 

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

7.  

Creșterea eficienței 
activităţii prin 
aplicarea conceptului 
de performanță egală 
a Poliţiei 

1)Elaborarea și tipărirea manualui 
procedurilor standard de operare pe 
domeniile de activitate a Poliție 
(4.2) (1.1.)                            
 (acțiune restantă din 2020) 

POS revizuite și 
modificate 

Manual PSO pentru 
personalul dispeceratelor 

editat  

iunie 
decembrie 

Ord.MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
 
 

Raport  
prezentat 

2)Instruirea polițiștilor în domeniul 
intervenției profesionale în 
exercițiul funcției, inclusiv prin 
organizarea exercițiilor practice 
privind modul și condițiile de 
aplicare a forței și a mijloacelor 
speciale din dotarea Poliției în 
privința persoanelor reținute 
(10.1,10.2) 

5% a polițiștilor instruiți; 
2 exerciții practice 
organizate pentru 

angajații care intră în 
contact cu persoanele 

reținute        (minimum 
100 participanți); 

Ponderea angajaților 
Secțiilor/Serviciilor 
detenție și escortă 

instruiți; 
Numărul de plângeri 

privind încălcarea 
standardelor de utilizare a 

forţei, a mijloacelor 
speciale şi a armelor de 

foc, în dinamică; 
Numărul cazurilor de 

ultragiere în descreștere; 
 (Informaţia se va 

prezenta dezagragată pe 
sexe) 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.278 din 
25.05.2019 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
DIJ 
DIE 

Raport  
prezentat 

 3)Îmbunătățirea infrastructurii și 
capacităților logistice ale Poliției, 
inclusiv prin asigurarea 
accesibilităţii la infrastructură, la 
informaţie şi comunicare pentru 
persoanele cu diferite tipuri de 
dizabilităţi (1.6.1, 4.1.5),(61.7.5) 
(acțiune restantă din HG 
nr.587/2016) 
 

Elaborarea și aprobrea 
normativelor în 

construcţii și întreținerea a 
edificiilor şi încăperilor 

ale Poliției; 
Cadrul normativ 

revizuit/elaborat, după 
caz; 

Inventarierea edificiilor și 
încăperilor în proprietatea 

Poliției și ajustarea 

decembrie 
HG 

nr.723/2017 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
Suport 

financiar al 
Comisiei 

Europene în 
valoare de 

1.543.189,70 
Euro 

 

DL 
DJ 
DF 

DMP 
DRIAE  
DMD 
DIE 

DMO 
Subdiviziunile 
specializate și 
teritoriale ale 

Poliției 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

documentelor de evidență 
cadastrală; 

Documentația de proiect 
și deviz pentru obiective 

noi realizate; 
Obiective supuse 

lucrărilor de reparație 
capitală; 

Infrastructura ajustată; 
Numărul cazurilor 

sesizate privind 
accesibilitatea în sediile 

Poliției pentru persoanele 
cu dizabilități 
locomotorii; 

Sediul pentru trei 
subdiviziuni operative ale 

INI construit  
(POC România-RM 2014-

2020) 
Sala de conferințe în 

incinta IGP reparată și 
dotată cu mobilierul și 

tehnica necesară 

13686,8 mii lei 
 

Proiect cu 
finanţarea 

TIKA 

8.  

Ajustarea 
structurilor Poliției în 
raport cu evoluția 
standardelor 
europene și tendințele 
fenomenului 
infracțional (1.4, 
4.2.3) (1.6.6) (1.6.4, 
1.6.5)(1.3.5) ) 

1)Reorganizarea structurilor Poliției 
conform necesităților funcționale 
actuale, inclusiv conform Viziunii 
de concept privind regionalizarea 
activității Poliției (1.6.4, 1.6.5, 4.3.1, 
4.2.3, 4.2.4) (3.2.4, 3.2.5,3.2.9), 
(4.3.1) (4.2.3, 4.2.4) (2.2, 2.3)(2.2.1) 
(2.1.7)(2.10.1, 2.22.4)(10.1) 
(acțiune restantă din HG 
nr.587/2016) 

Acte normative emise; 
Structuri reorganizate; 
Structura distinctă în 
domeniul IT creată  

Structuri dedicate pentru 
patrulare şi reacţionare 
operativă constituite; 
Structuri regionale de 
analiza a informațiilor 

create; 
Regulamente privind 

organizarea și 
funcționarea 

subdiviziunilor create 

 
decembrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viziunea de 
concept nr. 
34/1265 din 
23.10.2017 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 
Ord.MAI 
nr.170 din 
25.03.2019 

HG 
nr.966/2016 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
Grupul de lucru  

DMO 
DMP 
INSP 
DAI 

Subdiviziunile 
IGP/Poliției 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

aprobate, fișele postului 
elaborate/modificate; 

Domenii de intervenție 
normativă pentru 
implementarea 
conceptului de 

regionalizare identificate; 
Propuneri de modificare a 

cadrului normativ 
înaintate; 

Structuri regionalizate 
conform calendarului 

aprobat; 
Concept de regionalizare 

implementat, 
3 centre regionale 

instituite; 
Reglementări-cadru 

privind organizarea și 
funcționarea structurilor 

regionale aprobate 

HG 
nr.636/2019 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
 

2) Realizarea activităților orientate 
spre desconcentrarea activităţilor de 
menţinere şi asigurare a ordinii 
publice la nivelul subdiviziunilor 
teritoriale ale Poliţiei (1.4.3)  
(acțiune restantă din HG 
nr.587/2016) 

Structura organizațională 
revizuită; 

Cadrul normativ de 
funcționare modificat; 

Capacități dezvoltate de 
menținere și asigurare a 
ordinii publice în profil 

teritorial 

decembrie  
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
INSP 

DJ 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

  3)Consolidarea capacităților de 
intervenție, inclusiv prin crearea 
condițiilor adecvate de instruire, 
prin dotarea cu echipament și 
tehnică specială a subdiviziunilor 
Poliției responsabile de menținerea 
și asigurarea ordinii publice (1.4.7, 
1.4.8)(20.1)  
(acțiune restantă din HG 
nr.587/2016) 

Infrastructură dezvoltată; 
Normele de dotare 

aprobate; 
Echipament de intervenție 

procurat; 
Rata dotării cu 

echipament, realizată în 
perioada 2016-2020, în 

raport cu normele 
aprobate; 

decembrie 
HG 

nr.1101/2018 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DL 
INSP 
DMO 

BPDS ”Fulger” 
DMRU 

Subdiviziuni 
teritoriale 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Exerciții de simulare 
privind acționarea în 

diferite situații; 
Numărul angajaților, pe 

sexe, instruiți 
4) Organizarea cursurilor de 
instruire pentru membrii echipelor 
”Dialog Poliția” în Republica Cehă 

Numărul de instruiri 

organizate; 
Numărul salariaților 

instruiți 

decembrie Inițiativa IGP 

 
Proiect 

finanțat de UE 

DRIAE 

DMRU 
 

Responsabilitate 
comună  

 

 

9.  

Dezvoltarea 
capacităților de  
acordare a asistenței 
medicale de urgență 
și gestionare a 
conflictelor 
(acțiune restantă din 
2020) 
 

  1)Fortificarea/ perfecționarea 
capacităţilor de intervenţie şi 
acordarea primului ajutor medical 
de urgenţă, inclusiv în caz de 
accidente, dezastre (1.8, 2.2, 2.4, 
3.4)(5.6) 

Numărul instruirilor 
desfășurate; 

Numărul polițiștilor 
(femei și bărbați) instruiți 

în acordarea primului 
ajutor; 

Numărul 
participărilor/participanțil
or la cursurile de instruire 
în utilizarea tehnologiilor 

de descarcerare  

decembrie 

HG 
nr.1238/2016 

HG  
nr.39/2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
 

DMRU 
DRIAE 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

10.  

Implementarea 
Concepției privind 
consolidarea 
capacităților  de 
management 
operațional al Poliției 
pentru anii 2019-2021 
 

  1)Revizuirea/elaborarea planurilor 
de alertă, intervenție, mobilizare 
operațională, manevră de forțe și 
mijloace pentru asigurarea și 
restabilirea ordinii publice în 
Chișinău, în teritoriu și la 
obiectivele de interes, reducerea 
timpilor de intervenție și dezvoltarea 
cooperării/interopabilității cu 
instituții cu competențe în domeniul 
ordinii și securității publice (2.4.6, 
2.4.7) (3.1.3)(1.1.2) 
(acțiune restantă din 2020) 

Numărul planurilor 
revizuite 

și amendate; 
Numărul planurilor 

aprobate 
și implementate; 

Planuri de cooperare 
aprobate; 

Interoperabilitate şi 
schimb eficient de 
informaţii asigurat 

decembrie 

Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

HG 
nr.3572017 

HG 
nr.1101/2018 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
INSP 

Subdiviziunile 
specializate și 

teritoriale 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

2) Realizarea Planului de acțiuni 
pentru implementarea Concepției 
(2.22.1)(3.2) 
(acțiune restantă din 2020) 

Activități realizate 
conform calendarului 

aprobat; 
decembrie 

Ord.IGP 
nr.131 din 
05.04.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO a IGP 
Subdiviziunile 

Poliției vizate în 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Cadru normativ privind 
coordonarea operațională 
centralizată a resurselor 

Poliției aprobat; 
Centru de coordonare 

misiuni al Poliției 
operaționalizat 

HG 
nr.636/2019 

Ord.MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

Planul de acțiuni 
aprobat 

 
Responsabilitate 

comună  
 

11.  

Consolidarea 
cooperării 
internaționale 
(acțiune restantă din 

2020) 

1) Semnarea acordurilor de 
cooperare dintre Inspectoratele de 
Poliție din Republica Moldova și 
Inspectoratele  de Poliție Județene 
din România, situate în zonele de 
frontieră 
(acțiune restantă din 2020) 

Număr de acorduri 
semnate 

decembrie Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 
Subdiviziunile 

teritoriale 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

2) Negocierea textului și semnarea  
Acordurilor cu Poliția Națională a 
Ucrainei și Ungariei 
(acțiune restantă din 2020) 

Acorduri semnate decembrie Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 
 

Raport  
prezentat 

12.  

Dezvoltarea 
capacităților de 
comunicare ale 
Poliției 
( 4.1.1,4.1.9) 
(acțiune restantă din 

2020) 

  1)Evaluarea percepției angajaților 
Poliției asupra practicilor și 
experiențelor de comunicare internă  
(4.1.1) 

Chestionare elaborate; 
Numărul evaluărilor 

organizate, inclusiv în 
profil teritorial; 

Diagnoze instituționale 
desfășurate; 

Raportul elaborat și 
aprobat; Recomandări 

formulate 

decembrie 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
DRIAE 

SCP 

Raport  
prezentat 

2)Organizarea sesiunilor de instruire 
a dispecerilor, angajaţilor serviciilor 
de patrulare şi reacţionare operativă 
şi ofițerilor de sector, în domeniul 
comunicări cu cetăţenii (4.3) (4.1.4) 
(acțiune restantă din HG nr.587/2016) 

Numărul instruirilor 
organizate; 

Numărul de instruiri 
organizate în instituțiile 
abilitate din România; 

Numărul 
angajaților/formatorilor 

instruiţi pe domeniul 
dispecerizare şi 

comunicare 
Numărul dispecerilor 

instruiţi; 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
DRIAE 
DMP 

DMO a IGP 
INSP 
DP 

mun.Chișinău 
Subdiviziunile 

teritoriale 
 

Responsabilitate 
comună  

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Numărul angajaţilor 
serviciilor de patrulare şi 

reacţionare operativă 
instruiţi; 

Numărul ofițerilor de 
sector instruiți 

(Informaţia se va prezenta 
dezagregată pe sexe) 

 

13.  

Dezvoltarea şi 
diversificarea 
mijloacelor de 
comunicare interne şi 
externe, inclusiv prin 
adaptarea paginilor 
oficiale web 
condițiilor de 
accesibilitate pentru 
persoane cu 
dizabilități (3.46) 
(4.1.7) 
(acțiune restantă din 

2020) 

 

Pagina web revizuită 
conform propunerilor 

înaintate; 
Dinamica pozitivă privind 

imaginea instituțională; 
Rapoarte analitice  interne 

realizate 

decembrie 

HG 
nr.723/2017 

HG 
nr.966/2016 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
DMRU 

DL 
Subdiviziunile 

IGP/Poliției 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

1)Dezvoltarea sistemului Intranet la 
nivelul structurilor teritoriale și de 
suport ale Poliției pentru 
consolidarea capacităților de 
comunicare internă (4.2.10) (3.3.3) 
(acțiune restantă din 2020) 

Studiu de fezabilitate 
validat 

Construcția rețelelor LAN 
în cel puțin 2 unități 

teritoriale 

decembrie 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DL 
Raport  

prezentat 

2)Operaţionalizarea şi extinderea 
utilizării softului Managementul 
documentelor  
(acțiune restantă din 2020) 

Configurări adiţionale 
realizate; 

Aplicaţia extinsă în 
subdiviziunile structurale 

ale IGP și cele 
specializate ale Poliției 

 

 
decembrie 

Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMD 
DL 

Subdiviziunile 
IGP și 

specializate ale 
Poliției 

Raport  
prezentat 

15. 

Realizarea Planului 
de acțiuni privind 
implementarea Foii 
de parcurs privind 
dezvoltarea 
comunicării în cadrul 
MAI pentru anii 
2020-2022(22.16) 

1) Descrierea proceselor în 
domeniul comunicării, elaborarea 
PSO de sistem și operaționale în 
domeniul comunicării, a manualului 
de identitate vizuală, precum și a  
formatului unic al documentelor de 
prezentare oficială a IGP/structurilor 
subordonate (Power point/alte 
documente) (1.1,7.5) 

Procese descrise; 
PSO elaborate și aprobate, 

Manual de identitate 
vizuală aprobat, 

Formate standard 
elaborate și utilizate; 

Numărul de 
instruiri/ateliere 

desfășurate;  

iunie 
 

decembrie 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
Raport  

prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Numărul angajaților 
instruiți 

2) Implimentarea Ghidului de 
comunicare și informare publică al 
MAI privind managementul 
comunicării în situații de criză, 
activitatea echipei de comunicare și 
informare publicată în situații de 
criză (1.3,3.1,3.4) 

Ghid aprobat și aplicat, 
Echipă de comunicare și 

informare publică în 
situații de criză, formată și 

activă (la apariția 
situațiilor de criză) 

Purtător de cuvânt stabilit 
pentru situații de criză 

 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
Raport  

prezentat 

3) Promovarea conceptului “Noi 
suntem MAI” prin particuparea 
angajaților, ca reprezentanți al 
instituției, la evenimente sportive, 
acțiuni de caritate, voluntarial 
etc.(1.9) 

Numărul de evenimente  
Numărul de angajați 

participanți 
Numărul activităților 

mediatizate 
 

decembrie 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
Raport  

prezentat 

4) Instituirea 
mecanismului/activităților de 
consolidare a echipei (1.10) 

Activități desfășurate 
conform calendarului 

aprobat; 
Numărul de activități 

desfășurate 
Numărul de participanți 

decembrie 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
Raport  

prezentat 

5) Actualizarea și plasarea 
informațiilor relevante pe paginile 
web, organizarea conferințelor de 
presă, monitorizarea fluxului de știri 
și a forumurilor de discuție pe 
internet, pentru formularea oportună 
a reacției necesare și transmiterea în 
timp util către public și 
reprezentanții mass-media a 
informațiilor necesare, în funcție de 
situație, oferirea de răspunsuri 
complete la întrebările acestora (3.2, 
3.3,3.7,7.6,7.7,7.9)  

Pagini web actualizate; 
Numărul conferințelor de 

presă organizate; 
Numărul comunicatelor 

plasate; 
Numărul de reprezentanți 
ai mass-media implicați; 

Numărul solicitărilor 
parvenite 

Informații deseminate 
Galerie foto/video 

actualizată și menținută 
Numărul spoturilor 

elaborate și promovate;  

decembrie 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
Raport  

prezentat 

6) Elaborarea unui ghid/îndrumător 
privind controlul situației de criză 
prin formularea mesajelor 

Ghid/îndrumător elaborat 
și aprobat; 

decembrie 
Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
DMRU 

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

liniștitoare, 
transmiterea/participarea la 
disiminarea mesajelor de utilitate 
publică și a îndrumătorilor pentru 
populație, monitorizarea și 
evaluarea comunicării în timpul 
situațiilor de criză pentru 
îmbunătățirea mecanismelor de 
răspuns  (3.5,3.6) 

Comunicarea în situație 
de criză, monitorizată și 

evaluată; 
Numărul instruirilor 

desfășurate; 
Numărul angajaților 

instruiți. 

Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

Responsabilitate 
comună  

 

7) Desfășurarea sondajului online 
pentru măsurarea eficacității 
informării și comunicării interne, 
identificarea deficiențelor, precum și 
a necesităților/așteptărilor 
angajaților (5.6, 7.8) 

Numătul chestionarelor 
online elaborate și 

aprobate; 
Numărul chestionarelor 

completate; 
Numărul sondajelor 

desfășurate; 
Concluziile  și 

recomandări sondajului 
valorificate; 

iunie 
 

decembrie 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
DMRU 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

8) Organizarea întâlnirilor  comune, 
în format extins, cu reprezentanții 
societății civile, organizații de 
consultanță specializate, mass-
media pentru informarea și 
consultare privind situația actuală, 
realizările și prioritățile instituției, 
progresul în implementare a 
programelor/proiectelor de asistență 
externă. 
 (6.2,6.3,6.4,6.5) 

Numărul activităților 
organizate; 

Numărul partenerilor, 
reprezentanților mass-
media , ONG, cetățeni 

implicați; 
Procese verbale ale 

ședințelor elaborate și 
desiminate; 

Recomandări inaitatete și 
valorificate; 

Ziua Ușilor Deschise, 
desfășurate și mediatizate; 

Numărul acțiunilor 
mediatizate (reportaje 

TV/radio,articole 
publicate și apărute în 

presă) 

iunie 
 

decembrie 
 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
DRIAE 
DMP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

9) Realizarea acțiunilor de caritate 
pentru copii, persoane în vârstă, cu 
dizabilități, cu mediatizarea 
acestora, precum și promovarea 
imaginii femeilor în Poliției și a 
activităților Asociației Femeilor din 
Poliție (7.1,7.2,7.3,7.4) 

Numărul activităților 
desfășurate 

Numărul partenerilor 
implicați; 

 Numărul acțiunilor de 
caritate desfășurate și 

mediatizate 
Numărul de apariții ale 
angajaților Poliției la 

TV/radio 

decembrie 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
Raport  

prezentat 

10) Colectarea și verificarea 
informațiiilor de interes pentru 
public, elaborarea conumicatelor de 
presă privind evenimentele 
organizate de către Poliție inclusiv și 
cele care participă MAI, distribuirea 
comunicatelor de presă prin pagina 
web; mass-media; social media 
(Yotube, Facebook,Twiter), precum 
și monitorizarea presei scrise, 
audio,vidio ce vizează activitatea 
IGP și MAI (7.15,7.16) 

Informații colectate, 
verificate, valorificate 
Comunicatede presă 

elaborate și diseminate; 
Presa scrisă, audio, vidio 

monitorizată; 
Rezultate valorificate; 

Iunie 
decembrie 

Ord MAI 
nr.421 din 
23.09.2020 
Ord.MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

SCP 
Raport  

prezentat 

16. 

Optimizarea 
serviciilor publice 
prestate de către 
Poliție (3.1) (22.4) 

 
Serviciile publice depășite 

de timp eliminate 
Ponderea serviciilor 

publice depășite de timp 
eliminate din totalul celor 
prevăzute în listele anuale 

decembrie 

 
HG 

nr.966/2016 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
CTCEJ 

BPDS ”Fulger” 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

Obiectivul specific nr.4: 
ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE RELE TRATAMENTE, ABUZ ȘI DISCRIMINARE FAȚĂ DE PERSOANELE AFLATE ÎN CUSTODIA 

POLIȚIEI, CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL, DREPTURILOR 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE, PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI A VICTIMILOR INFRACȚIUNILOR 

Riscuri externe asociate acțiunilor: 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2021-2023; 
- depășirea costurilor estimative planificate; 
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în procese demarate; 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 

în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale; 
- fluctuația resurselor umane; 
- reticența la schimbări. 

17 

Eliminarea tuturor 
formelor de rele 
tratamente, abuz și 
discriminare în 
activitatea Poliției 
(2.1)(1.7) 

  1) Revizuirea și ajustarea 
sistemului actual de detenție 
provizorie din cadrul Poliției cu 

garantarea condițiilor decente de 
detenție și de transportarea a 
persoanelor aflate în custodia 
Poliției (2.1.1-2.1.5) (1.7.1, 1.7.2, 
4.2.3)                   
(7.2-7.3, 8.1-8.2, 13.1,15.2) 
(acțiune restantă din 2020) 

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

6 IDP renovate; 
Minimum 100 încăperi  

(celule / camere de audieri 
/ camere de prezentare 

spre recunoaștere a 
persoanei) renovate, 

camere de întrevedere 
confidențiale cu avocații; 

100% din unităţile 
achiziţionate echipate cu 

dispozitive de 
monitorizare şi de 

comunicaţii; 
Minimum 20 de Info-
chioșcuri instalate și 
funcționale în cadrul 

instituțiilor de detenție; 
Dinamica pozitivă a 

numărului plângerilor 
referitoare la acțiunile de 
tortură, tratament inuman 
sau degradant, precum și 

acțiunile de abuz din 
partea polițiștilor față de 

anul 2016; 
 Numărul de încălcări ale 

garanţiilor legale 
fundamentale şi 

sancţiunile aplicate; 
Numărul persoanelor care 

au denunțat acte de 
tortură; 

decembrie 

HG 
nr.748/2017 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.278 din 
25.05.2019 

 

31 337,0 mii 
lei 

(suport 
bugetar) 

 
2280 mii lei 

(Legea 
bugetului de 
stat pentru 

anul 2020 IDP 
Bălți) 

DIJ 
DMP 
DIE 
DL 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Parteneriate stabilite; 
Rapoarte de evaluare 
privind respectarea 

standardelor 
internaționale în domeniul 

drepturilor omului 
elaborate; 

Recomandări 
implementate; 

Elaborarea Raportului 
post-pilotare, cu indicarea 

erorilor depistate și a 
modului de înlăturare a 

acestora. 

  2) Uniformizarea modalităţii de 

colectare şi analiză a datelor 

statistice ce ţin de justiţia penală 

prin promovarea conceptului tehnic 

al Sistemului informațional e-

Reținere (1.15) (8.1,8.2) 
(acțiune restantă din 2020) 

Acces la SI „e-Reţinere” 
în 100% din unităţile 

Poliţiei asigurat; 
 

octombrie 

HG 
nr.636/2019 

Ord.MAI 
nr.278 din 
25.05.2019 

 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIJ 
DJ 

DMP 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

3) Organizarea instruirilor 
angajaților Poliției în domeniul 
nediscriminării și standardelor 
stabilite în Protocolul de la Istanbul, 
inclusiv în domeniul prevenirii 
violenţei între deţinuţi (9.2)(7.4) 
(acțiune restantă din 2020) 

Numărul cursurilor 
organizate; 

Numărul angajaților,pe 
sexe, instruiţi; 

Rata personalului cu 
capacităţi îmbunătăţite; 

Numărul de petiţii 
examinate privind 

încălcarea standardelor în 
locurile de detenţie; 

Rata cazurilor soluţionate;  
Numărul de cazuri 
soluţionate privind 

violenţa între deţinuţi 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.278 din 
25.05.2019 

HG 
nr.723/2017 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIJ 
DIE 

DMRU 
 

Responsabilitate 
comună  

 
 

Raport  
prezentat 

 

4)Modificarea cadrului normativ ce 
vizeaz  raporturile de muncă pentru 
personalul care realizează misiuni 
de escortare/transportare și pază a 

Propuneri de amendare a 
cadrului normativ 

înaintate în adresa MAI; 
aprilie 

HG 
nr.748/2017 
Ord. MAI 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIJ 
DJ 

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

persoanelor deținute și armonizarea 
acestora cu reglementările aplicate 
angajaților altor instituții ce execută 
atribuții analoage (1.1.3) (1.7.3) 
(acțiune restantă din 2020) 

Proiect de act normativ 
elaborat și aprobat; 

Cadru normativ armonizat 

nr.235 din 
10.07.2018 

Responsabilitate 
comună  

 

5) Organizarea instruirilor în 
vederea consolidării accesuluo la 
justiție pentru victimele 
discriminării, infracțiunilor generate 
de ură și discriminărilor de instigare 
la ură 

Numărul de instruiri 
desfășurate; 

Numărul formatorilor 
naționali  

Numărul angajaților 
instruiți 

decembrie Inițiativa IGP 
Proiect 

finanțat de 
UE 

DRIAE 
DMRU 

DF 
Subdiviziunile 
teritoriale ale 

Poliției 

Raport  
prezentat 

6)Implementarea recomandărilor 
Comitetului european pentru 
prevenirea torturii și a pedepselor 
sau tratamentelor inumane sau 
degradante din raportul de 
monitorizare în privința R. Moldova 
din 15.09.2020 

Numărul recomandărilor 
implimentate 

decembrie 

Raportul de 
monitorizare 

a 
Comiterului 

european 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DIJ 
DGUP 

INI 
DIE 

DMRU 
INSP 

 
Responsabilitate 

comună  

Raport  
prezentat 

18. 

Asigurarea 
obligativităţii 
înregistrării audio şi 
video a tuturor 
audierilor din cadrul 
Poliţiei 

1)Asigurarea cu echipamentul 
necesar pentru înregistrările audio şi 
video care au loc în afara locurilor 
de detenție conform standardelor 
minime aproate  (14.2) 
2019-2021 
(acțiune restantă din 2020) 

Evaluarea situației 
efectuată Sedii 

acomodate;  
Opțiuni de finanțare 

identificate; 
30% din spații amenajate 

cu echipament 
Rata înregistrărilor audio 

și vidio 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.278 din 
15.05.2019 

Ord IGP 
nr. 213 din 
31.07.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
DL 
DF  

DRIAE 
DMP 

subdiviziunile 
teritoriale ale 

Poliției 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

2)Instruirea personalului pentru 
efectuarea audierilor cu înregistrări 
audio şi video (14.3)(4.2.4) 
(acțiune restantă din 2020) 

Numărul formatorilor 
identificați și intruiți; 
Numărul de instruiri 

organizate 
Numărul de angajaţi 

(femei și bărbați) instruiţi; 

decembrie 
 

Ord.MAI 
nr.278 din 
15.05.2019 

HG 
nr.461/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
DGUP 

INI 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Număr de victime/martori 
audiate în condiţiile 

prevăzute de art.115 din 
CPP (urmare instalării 

echipamentului) 
(Informaţia se va prezenta 

dezagragată pe sexe) 

19. 

Consolidarea 
capacităţilor în 
domeniul protecţiei 
drepturilor 
minorităţilor 
naţionale și 
respectării 
drepturilor și 
libertăților 
fundamentale ale 
persoanelor cu 
dizabilități (22.9) 

  1) Organizarea cursurilor de 
consolidare a capacităţilor 
poliţiştilor în domeniul protecţiei 
drepturilor omului, în special ale 
persoanelor cu dizabilităţi, precum 
și în domeniul investigării și 
prevenirii faptelor penale și 
contravenționale motivate de 
prejudecată (1.2.8),(61.7.6) 

Numărul cursurilor 
organizate; 

Numărul poliţiştilor 
(femei și bărbați) instruiţi 

decembrie 

HG 
nr.734/2016 

HG   
nr.723/2017 

Ord MAI 
nr.30 din 

22.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
 

Raport  
prezentat 

20. 

Consolidarea 
capacităților în 
domeniul protecţiei  
datelor cu caracter 
personal 

1) Consolidarea capacităților de 
protecție a datelor cu caracter 
personal în sectorul polițienesc prin 
stabilirea relațiilor de colaborare cu 
autoritățile similare din cadrul 
Uniunii Europene 
(acțiune restantă din 2020) 

Acorduri de colaborare 
semnate 

decembrie Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

SPDCP 
DRIAE 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

2) Armonizarea cadrului normativ 
în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal 

Regulamentul sistemului 
de supraveghere prin 

mijloacele video revizuit 
și aprobat; 

Regulament de evidență 
control-acces elaborat și 

aprobat; 
Politică de securitate 

revizuită 

Iulie Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

SPDCP 
Raport  

prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

3) Revizuirea mecanismului de 
prelucrare a datelor cu caracter 
personal în relațiile Poliția-mass-
media-cetățean  

Cel puțin 2 activități de 
informare realizate; 

Mecanism de prelucrare a 
datelor stabilit 

Numărul de plîngeri 
înregistrate 

decembrie Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

SPDCP 
SCP 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

Obiectivul specific nr.5: 
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR POLIȚIEI DE COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE, TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE, 

CRIMINALITĂȚII CIBERNETICE, MIGRAȚIEI ILEGALE, VIOLENȚEI, INCLUSIV A INFRACȚIUNILOR DIN MOTIVE DE GEN, 
DROGURILOR ȘI CONTRABANDEI DE ARMAMENT, FALSIFICAREA ȘI SPĂLAREA BANILOR 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 

- extinderea criminalităţii informatice; 
- deficienţe semnificative, inclusiv lacune de reglementare a investigării infracţiunilor informatice, inclusiv dimensiunea sa transfrontalieră, economică și financiar-

bancară, afectarea reţelelor informatice, etc 
- capacităţile informatice de protecţie proprie reduse; 
- cooperarea insuficientă în domeniul prevenirii și combaterii crimelor informatice între structurile de aplicare a legii;  
- lipsa unor analize privind impactul măsurilor pentru combaterea criminalităţii informatice în vederea ajustării acestora în funcţie de evoluţia situaţiei; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- posibilele întârzieri şi deficienţe privind recepţionarea şi examinarea solicitărilor de evaluare a prejudiciului cauzat; 
- posibilele deficienţe de colaborare şi comunicare cu alte ţări şi organizaţii internaţionale;   
-  lipsa colaborării cu unii titulari de drept întru investigarea infracţiunilor aferente proprietății intelectuale; 

 

21. 

Consolidarea 
capacităților 
angajaților Poliției în 
intervenția, 
prevenirea, 
examinarea/investiga
rea cazurilor de 
violenţă în familie, 
violenţă faţă de 
femei, infracţiunilor 
privind viaţa sexuală 

1) Organizarea cursurilor de 
instruire în domeniul investigării şi 
examinării infracţiunilor privind 
viaţa sexuală(3.2.5) 

Numărul instruirilor 
organizate; 

Numărul polițiștilor 
(femei și bărbați) instruiți 

decembrie 
HG 

nr.281/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
DGUP 
INSP 
INI 

Responsabilitate 
comună  

Raport  
prezentat 

2)Organizarea cursurilor de instruire 
în domeniul prevenirii violenţei faţă 
de femei şi violenţei în familie, 
abordării multidisciplinare, precum 
și  intervenţiei în cazurile de violenţă 
în familie şi violenţă sexuală (1.2.2) 

Numărul instruirilor 
organizate, conform 

programului de instruire 
aprobat și pilotat; 

Numărul polițiștilor 
(femei și bărbați) instruiți; 
Numărul partenerilor din 
societatea civilă implicați 

decembrie 
HG 

nr.281/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
INSP 

DGUP 
INI 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

3)Instituirea unui mecanism 
intersectorial de monitorizare şi 
analiză a cazurilor penale referitoare 

Mecanism funcţional cu 
practici îmbunătăţite 

decembrie 
HG 

nr.281/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGUP 
INSP 
INI 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

la violenţa în familie, soldate cu 
deces sau cu vătămare gravă a 
integrităţii corporale a victimelor 
(3.2.7) 
(acțiune restantă din 2019) 

 
Responsabilitate 

comună  
 

4)Elaborarea metodologiei de lucru 
a echipei de intervenţie în cazurile 
de violenţă sexuală, precum și a 
instrucțiunii de intervenție la aceste 
cazuri  (2.2.2, 2.2.3) 
(acțiune restantă din 2019) 

Grupul de lucru creat; 
Metodologie elaborată, 

avizată și aprobată; 
Instrucțiuni elaborate și 

aprobate 

martie 
 

HG 
nr.281/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGUP 
INSP 

Grupul de lucru 

Raport  
prezentat 

5) Organizarea/participarea în 
cadrul  campaniilor de informare şi 
conştientizare pentru publicul larg 
privind prevenirea şi combaterea 
violenţei faţă de femei şi fete 
(3.2.3)(1.1.1) 

Cel puțin o campanie de 
informare organizată; 

Cel puțin 2 activități de 
informare desfășurate de 

către subdiviziunile 
teritoriale ale Poliției; 

Numărul participărilor; 
Numărul persoanelor 

informate 

decembrie 

HG 
nr.259/2017 

HG 
nr.281/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare; 
resurse 

financiare din 
contul 

donatorului 

INSP 
Subdiviziunile 

teritoriale 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

22. 

Consolidarea 
parteneriatului între 
instituţiile abilitate în 
domeniul prevenirii 
şi combaterii 
violenţei în familie și 
violenței 
sexuale(3.2.1), (1.1.1, 
1.1.2, 2.2.5, 4.5.1) 

 Dinamica cazurilor care 
atentează la valorile 
familiale/violenţa în 

familie; 
Numărul ordinelor de 
restricţie de urgenţă 

eliberate; 
Numărul de încălcări ale 
ordinelor de restricţie; 

Numărul activităţilor de 
prevenţie organizate; 
Numărul pachetelor 

standard de materiale 
informaționale pentru 

diferite grupuri de victime 
și categorii de specialiști 
elaborate și diseminate; 

Statistica agresorilor 
familiali; 

decembrie 

 
HG 

nr.259/2017 
HG 

nr.281/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DGUP 

INI 
Subdiviziunile 

teritoriale 
 

Responsabilitate 
comună  

 
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Numărul angajaţilor 
instruiţi 

Acorduri/memorandumuri 
de colaborare încheiate, 

inclusiv per unitate 
teritorială 

(Informaţia se va prezenta 
dezagragată pe sexe) 

2) Analiza anuală, în comun  
instituțiile competente, a practicii de 
aplicare şi punere în executare a 
măsurilor de protecţie a victimelor 
violenţei în familie, precum și de 
atragere la răspundere penală pentru 
violenţă în familie şi violenţă 
sexuală (3.1.6, 3.2.1, 4.4.4) 

Număr de victime referite 
sub protecţie;  

Rapoarte publicate pe 
pagina web oficială a 

Poliţiei 

ianuarie  
2022 

HG 
nr.281/2018 

HG  
nr.259/2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DGUP 

INI 
SCP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

3)Pilotarea activităţii echipei de 
intervenţie în cazurile de violenţă 
sexuală (2.2.4) 
(acțiune restantă din 2020) 

Echipe de intervenție în 3 
raioane create și 

funcționale 
Număr de beneficiari 
asistaţi de echipele de 

intervenţie 

decembrie 
HG 

nr.281/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DGUP 
INSP 

 
Responsabilitate 

comună  
 
 

Raport  
prezentat 

4) Participarea la ședințele de lucru 

și înaintarea propunerilor pentru 

ajustarea cadrului normativ 

instituțional urmare a ratificării 

Convenției CE privind prevenirea 

și combaterea violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice  

(Convenției de la Istanbul) 
(10, 10.1, 10.2)(3) 

Propuneri înaintate; 
Numărul angajaților 

implicați în grupul de 
lucru; 

Ședințe desfășurate 

decembrie 

HP nr. 
89/2018 
Ord.MAI 
nr.278 din 
15.05.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DGUP 

 
Responsabilitate 

comună  
 
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

23. 

Realizarea 
activităților de 
prevenire a 
comportamentului 
antisocial al copiilor, 
campaniilor de  
sensibilizare privind 
prevenirea abuzului 
sexual faţă de copii, 
violenței, neglijării, 
exploatării şi traficul 
copiilor și importanţa 
raportării acestora, 
prevenirea cazurilor 
de suicid, 
delincvenţei juvenile, 
precum și  pentru 
protecţia drepturilor 
copiilor implicaţi în 
sistemul de justiţie 
penală (7)(3) 

 Minimum 4 campanii 
desfășurate și mediatizate; 

Numărul de parteneri 
implicați; 

Numărul activităților 
desfășurate cu implicarea 

Centrelor mobile de 
prevenire și informare; 

Numărul 
persoanelor/copiilor 
informați, inclusiv în 

profil teritorial; 
Numărul copiilor 

protejați, precum și celor 
care beneficiază de 

asistență; 
Număr de cazuri raportate 

în creştere; 

decembrie 

HG 
nr.257/2018 

HG 
nr.259/2017 

HG 
nr.461/2018 

Ord MAI 
nr.278 din 
15.05.2019    

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
 

INSP 
INI 
SCP 

Subdiviziunile 
teritoriale 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

2)Organizarea, în comun cu 
instituțiile abilitate, a activităților de 
prevenire a comportamentelor 
antisociale a copiilor și a implicării 
copiilor în acțiuni criminale în 
vederea promovării parentalitații 
pozitive și asigurarea protecții 
drepturilor copilului (78) 

Activități comune 
desfășurate; 

Numărul copiilor 
informați; 

Numărul părinților 
informați 

 

decembrie 
HG 

nr.1106/2016 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
Subdiviziunile 

teritoriale 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

24. 

Implementarea 
Programului național 
privind controlul 
tutunului pentru anii 
2017 – 2021 și a 
Planului de acțiuni 
pentru 
implementarea 
acestuia (22.7) 

  1)Supravegherea respectării 
restricțiilor privind fumatul în 
spațiile publice închise și 
semiînchise (12) 

Numărul de încălcări 
depistate; 

Persoane sancționate; 
Cercetări de serviciu 

inițiate; 
Propuneri de remediere a 
situațiilor constatate în 
subdiviziunile Poliției 

decembrie 

HG  
nr.1015/2017 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DIE 

Subdiviziunile 
teritoriale 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

  2) Organizarea activităților 
relevante documentării încălcărilor 
interdicţiilor pentru publicitatea, 
promovarea, sponsorizarea şi 

Număr de neconformităţi 
constatate şi sancţionate; 

Ponderea 
neconformităţilor în 

decembrie 

HG  
nr.1015/2017 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI  
INSP 

Subdiviziunile 
teritoriale 

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

comercializarea articolelor din tutun 
(29,46) 

totalul controalelor 
efectuate 

Responsabilitate 
comună  

 
  3) Analiza statisticilor și 
tendințelor dinamice ale importului, 
exportului și tranzitului de articole 
din tutun 
(43) 

Numărul cazurilor 
relevate, investigate şi 
documentate de către 

Poliţie 
Numărul cazurilor 

mediatizate 

decembrie 

HG  
nr.1015/2017 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
SCP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

25. 

Implementarea 

Planului de acțiuni 

privind 

implementarea 

strategiei în 

domeniul  sguranței 

alimentelor  pentru 

anii 2018-2022 (3.7) 
(22.8) 

1) Participarea la elaborarea unui 

plan de acțiuni interdepartamental 

pentru combaterea comerțul 

stradal, inclusiv a procedurilor 

pentru nimicirea produselor 

confiscate  

Propuneri înaintate către 

MAI 

Plan elaborat 

Proceduri pentru 

nimicire stabilite 

Numărul de cazuri 

combătute. 
Cantitatea de produse 

distruse 

decembrie 

HG 
nr.956/2018 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
INI 

 
Responsabilitate 

comună  
 
 

Raport  
prezentat 

26. 

Dezvoltarea 
instituției 
voluntariatului în 
Poliție (2.22.5)(1.6) 
(acțiune restantă din 

2020) 

 Cadrul normativ 
modificat; 

Numărul subdiviziunilor 
cu statut de instituție 

gazdă 

martie 
HG 

nr.636/2019 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

Raport  
prezentat 

Domenii de implicare a 
voluntarilor revizuite; 
Numărul voluntarilor 

implicați și domeniile  de 
activitate în care au fost 

implicați   

decembrie 
Subdiviziunile 
specializate și 

teritoriale 

27 

Consolidarea 
capacității privind 
accesarea finanțărilor 
externe și 
managementul 
priectelor(3.1,3.6,3,7) 

1) Realizarea proiectului cu privire 
la înființarea Centrului de justiție 
familială, implementat cu asistența 
TeDoyMoldova și Ambasada 
SUA(3.6) 

Concept elaborat și 
aprobat 

Numărul activităților 
desfășurate; 

decembrie 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

Proiect de 
asistență 
externă 

DMP 
INSP 

DGUP 
DMRU 

DJ 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

2) Accesarea și atragerea de noi 
surse de finanțare externă pentru 
dezvoltarea instituțională (3.7, 3.2) 

Numărul de fișe de 
proiecte elaborate; 
Numărul de fișe de 

proiecte acceptate spre 
finanțare; 

Numărul de ședințe 
organizate 

Informatie plasată ăe 
pagina instrituției 

decembrie 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMP 
DRIAE 

SCP 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

27.  

 

 

 

Consolidarea 
capacităților în 
domeniul combaterii 
criminalității 
informatice la nivel 
național și 
internațional 
(1.9.4)(26) 

1) Realizarea Planului de acțiuni al 
MAI privind implementarea 
Strategiei securității informaționale 
a Republicii Moldova pentru anii 
2019–2024 (22.11.1) 

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

Raport de progres 
elaborat 

decembrie 

HG 
nr.257/2018 

Ord.MAI 
nr.143 din 
14.03.2019  
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
Raport  

prezentat 

2) Instruirea specialiştilor cu 
atribuții în domeniul securităţii 
cibernetice, inclusiv prin exerciții 
simulate (7.4) 

Număr de instruiri 
efectuate; 

Număr de persoane (femei 
și bărbați) instruite 

Număr de participări la 
exerciţii organizate 

 

decembrie 

HG 
nr.257/2018 

Ord.MAI 
nr.143 din 
14.03.2019 
Ord.MAI 
nr.170 din 
25.03.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare; 
Resursele 

partenerilor de 
dezvoltare 

INI 
DMRU 
DRIAE 
DMP 

DGUP 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

  3)Organizarea programelor 
comune de formare profesională, 
schimb de experiență interne și 
internaționale, participarea la 
operațiuni internaționale, pentru 
personalul entităților cu 
responsabilități privind combaterea 
criminalității informatice, 
exploatării sexuale on-line (26) (7.4) 

Instrumentele și metodele 

identificate și utilizate; 

Minimum 35% de 
personal instruit din 

cadrul DIII; 
Numărul de personal 

instruit în cadrul 
cursurilor de durată scurtă 
(1-5 zile) și medie (6-30 

zile) 
Numărul de operațiuni, 

inclusiv 
internaționale desfășurate; 

Dinamica pozitivă a 

decembrie 

HG 
 nr.257/2018 

Ord.MAI 
nr.143 din 
14.03.2019 
Ord.MAI 
nr.170 din 
25.03.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
Raport  

prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

procesului de dezvoltare a 
capacităților în domeniu 

4)Intensificarea măsurilor de 
combaterea fraudelor prin utilizarea 
mijloacelor de plată electronice  
(6.1, 6.2, 6.3)(9) 

Schimb de informație 

asigurat; 

Numărul de măsuri de 

securitate înaintate spre 

implementate; 

Parteneri identificați; 

Mecanisme funcționale  

implementate; 

Numărul de persoane 

instruite; 

Numărul de proiecte 

identificate și 

documente de accesare 

înaintate, 

decembrie 

HG nr. 
257/2018 
Ord.MAI 
nr.143 din 
14.03.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DMP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

28.  

Organizarea 
activităților de 
prevenire și de 
informare a societății 
civile despre riscurile 
și consecințele 
utilizării 
tehnologiilor 
informaționale, 
inclusiv privind 
fenomenele nou-
apărute la nivel 
național (16.3)(8) 
     

 

Numărul activităților de 
prevenire desfășurate în 

instituțiile de învățământ; 
Numărul activităților de 

informare 
organizate/desfășurate, 

inclusiv în contextul 
marcării Zilei siguranței 

pe Internet; 
Numărul de copii/maturi 

informați 

decembrie 

HG nr. 
257/2018 
Ord.MAI 
nr.143 din 
14.03.2019 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
Raport  

prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

29.  

Eficientizarea 
procesului de 
cooperare națională 
și internațională în 
vederea creşterii 
eficienţei activităţii 
de prevenire şi 
combatere a 
criminalităţii, prin 
sporirea 
parteneriatului și 
preluarea/implement
area celor mai bune 
practici 

  1) Consolidarea cooperării 
interinstituţionale la investigarea 
infracţiunilor, în special a celor de 
criminalitate organizată (terorism, 
trafic de droguri şi persoane, 
organizarea migraţiei ilegale, 
infracţiuni cibernetice, inclusiv cu 
caracter transnaţional), precum și a 
capacității de anticipare, prevenire şi 
contracarare a ameninţărilor şi 
riscurilor la adresa securităţii 
statului, în special a celor cu caracter 
hibrid 
(47.3)(2.3.2;2.4.1;2.4.2;2.9.1;2.11.4
;2.12.1;3.1) 

Mecanism îmbunătățit; 
Număr de acţiuni comune 
realizate, Număr de cazuri 

de trafic al drogurilor şi 
reţelelor anihilate de 

comun cu alte organe de 
drept naţionale, Număr de 

grupări criminale cu 
caracter 

naţional/internaţional 
anihilate în comun cu alte 
organe de drept naţionale, 

Număr de echipe mixte 
pentru combaterea 

criminalităţii create, 
Numărul de participări la 

misuni internaționale; 
Număr de şedinţe ale 

Consiliului operațional-
executiv de coordonare 

permanentă  a activităților 
de prevenire și combatere 
a criminalității organizate 

şi desfășurate; 
Propuneri de modificare a 

cadrului normativ 
înaintate; 

decembrie 
Ord.MAI 
nr.170 din 
25.03.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
INSP 

DRIAE 
DMP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

 2) Participarea la nivel naţional şi 
internaţional în cadrul echipelor 
comune de investigaţii/acţiunilor/ 
operaţiunilor comune de prevenire şi 
combatere a infracţiunilor 
transfrontaliere, informatice, 
criminalităţii organizate, inclusiv a 
terorismului (21.2) 
 
 

Numărul participărilor în 
cadrul echipelor comune 

de investigație; 
Număr de acţiuni 

/operațiuni comune 
realizate 

Număr de cazuri de trafic 
de droguri şi reţele 

anihilate în comun cu alte 
organe de drept naţionale 

Număr de grupări 
criminale cu caracter 

decembrie 
HG 

nr.1101/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DGUP 
DCPI 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

naţional/ internaţional 
anihilate în comun cu alte 
organe de drept naţionale 

30.  

Consolidarea 
capacităţilor Poliţiei 
de a lupta împotriva 
criminalităţii 
organizate şi celei 
transfrontaliere  
 

1)Operaționalizarea SIA ”Registrul 
de stat al armelor și al munițiilor cu 
destinație civilă” (3.1.5, 4.16)(2.1.2, 
2.1.4) 
(acțiune restantă din HG nr.587/2016) 

 
Softul elaborat; 

SIA ”RSA” implementat; 
Numărul subiecților SIA 

”RSA” instruiți în 
utilizarea acestuia 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

decembrie 

HG  
nr.1472/2016 

Ord.MAI 
nr.219 din 
19.07.2017 

HG 
nr.609/2018 

12.000 euro pentru 

elaborarea 

sistemului unificat 

de documente și a 

caietului de sarcini, 

care este parte 

componentă a 

sistemului 

informaţional 

enunţat şi respectiv 

80.000 euro, pentru 

elaborarea propriu 

zisă a sistemului 

electronic (software) 

inclusiv și 

mentenanța acestuia, 

precum și 3000 euro 

pentru instruirea 

angajaților poliție 

care vor utiliza SI 

RSA 

INSP 
Raport  

prezentat 

2) Ajustarea cadrului normativ 
privind mecanismul de marcare a 
armelor din circuitul civil, importate 
în Republica Moldova, precum și a 
celor dezactivate 
(acțiune restantă din 2020) 

Propuneri de modificare și 
completare a Legii 

nr.130/2012 privind 
regimul armelor cu 

destinație civilă și al 
munițiilor înaintate 
Proiectul hotărîrii 

Guvernului ,,Cu privire 
la aprobarea 

Regulamentului privind 
”Registrul de stat al 

armelor” înaintat spre 
promovarea și 

aprobarea   

decembrie 

HG 
nr.1472/2016 
Directiva UE 
2019/68 din 
16.01.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DJ 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

3)Ajustarea actelor normative 
naționale în domeniul articolelor 
pirotehnice și explozibilelor cu 
destinație civilă, în vederea 
transpunerii Directivei 2013/29/UE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 12 iunie 2013 
privind armonizarea legislației 
statelor membre referitoare la 
punerea la dispoziție pe piață a 
articolelor pirotehnice și Directivei 
2014/28/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind armonizarea 
legislației statelor membre 
referitoare la punerea la dispoziție 
pe piață și controlul explozibilelor 
de uz civil. (pct.16)(1.9) 

Studiu elaborat; 
Proiectele actelor 

normative elaborate 

decembrie 

HG 
nr.636/2019 

 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare   

 

INSP 
DJ 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

4)Realizarea Planului de acțiuni 
privind operaționalizarea Centrului 
chinologic al MAI (2020-2021) 

Activități desfășurate 
conform caledarului  

decembrie 

Ord MAI 
nr.429 din 
28.09.2020 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare   

 

DC 
Raport  

prezentat 

 

  5) Organizarea sesiunilor de 
instruire, ateliere, reuniuni, 
conferinţe, exerciţii pe domeniul 
investigații, inclusiv  privind 
tipologiile de spălare ai banilor şi 
aplicarea măsurilor speciale de 
investigaţie, combaterea  
terorismului, traficului de droguri,  
inclusiv prin participarea la ateliere 
de lucru, reuniuni, vizite de studiu, 
conferinţe, exerciţii etc) (65.1)(21.3) 

Numărul instruirilor 
organizate; 

Numărul angajaților 
(femei și bărbați) instruiți; 
 Numărul de participări la 

nivel național și 
internațional; 

Exerciții comune 
realizate; 

Schimbul de date asigurat; 
 

decembrie 

HG  
nr.463/2013 

HG 
nr.1101/2018 

HG 

nr.517/202

0 
 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare; 

surse externe 

INI 
DMRU 
DGUP 
CTCEJ 
DCPI 

DRIAE 
DMP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

  6)Intensificarea schimbului de date 
și informații operative prin 
intermediul ofițerilor de legătură 
(21.3) 

Număr de solicitări 
transmise; 

Număr de solicitări 
primite; 

Date și informații 
valorificate 

decembrie 
HG 

nr.1101/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DCPI 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

31. 

Realizarea Planului  

național de acțiuni 

antidrog pentru 

anii 2020-

2021(22.10) 
 

1) Organizarea activităţilor 
de informare şi sensibilizare a 
societăţii civile despre riscurile şi 
consecinţele consumului de 
droguri şi traficului ilicit de 
droguri, pentru diferite grupuri-
țintă (tineri, familie, comunitate)  
(65.2, 1-3) 

Număr de activități/ 
campanii desfășurate 
anual în instituțiile de 
învățământ primar și 

secundar general, 
profesional tehnic și 

superior 
Program  antidrog de 

pregătire comună 
elaborat, 

Număr de cursuri 

desfășurate conform 

programului; 

Număr de participanți 

Marcarea Zilei 

internaționale împotriva 

consumului și traficului 

ilicit de droguri; 

Număr de participări la 

emisiuni televizate; 

Acord de colaborare 

încheiat; 

 
Iulie 

decembrie 

HG 
nr.233/2020 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DMRU 

 
Responsabilitate 

comună  
 
 

Raport  
prezentat 

2) Implementarea Instrucțiunii 
Inspectoratului General al Poliției 
cu privire la intervenția Poliției în 
prevenirea și controlul infecției 
HIV în mediul grupurilor cu risc 
sporit de infectare  (20.1) 
(acțiune restantă din 2020) 

Planuri de acţiuni privind 
profilaxia HIV, aprobate 
la nivelul subdiviziunilor 

teritoriale; 
Numărul de instrucțiuni  

editate; 
 Numărul de instruiri 

organizate; 
Minimum 80 polițiști 

instruiți; 

decembrie 

HG 
nr.233/2020 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DMRU 

DL 
DMP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Cel puțin 2 ateliere de 
lucru desfășurate; 

Număr de seturi de 
protecție achiziționate și 

repartizate; 
Numărul inspetoratelor 

dotate cu seturi de 
protecție; 

Resurse financiare pe 
domeniul prevenirii și 

controlului infecției HIV 
în mediul grupurilor cu 
risc sporit de infectare, 

accesate; 
Raportul de monitorizare 

a implementării 
Instrucțiunii elaborat; 

3) Implementarea măsurilor 
alternative arestului preventiv și 
pedepselor privative de libertate în 
cazurile asociate consumului de 
droguri (22) 

Propuneri înaintate; 
Concept elaborat și 

înaintat spre aprobare: 
Necesități identificte de 

modificarea actelor 
necesare; 

Pilotarea alternativelor la 
încarcerare; 

decembrie 

HG 
nr.233/2020 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
Raport  

prezentat 

4) Intensificarea măsurilor pentru 
reducerea ofertei drogurilor (27-30) 

Număr de activități 

comune planificate și 

realizate; 

Număr de activități 

operative/livrări; 

Număr de cauze 

înregistrate; 

Număr de persoane 

prelucrate; 

Număr de grupări 

prelucrate; 

Număr de întrevederi 

desfășurate; 

Număr de grupuri 

decembrie 

HG 
nr.233/2020 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

constituite; 

Număr de analize 

elaborate; 

Număr de propuneri 

înaintate; 

Supravegheri 

desfășurate; 
Sume și bunuri 

indisponibilizate 
Număr de echipe comune 

de 
investigații care au 

participat; 
Număr de participări la 

reuniuni europene și 
internaționale; 

Număr de participanți; 
Număr de activități  
comune desfășurate; 
Număr de solicitări 

transmise; 

Număr de solicitări 

primite; 
date și informații 

valorificate;  
Număr de grupe mixte 

create; 
Număr de cazuri 

contracarate. 

5) Implementarea la nivel național 
a unui sistem electronic al 
incidentelor privind sustragerea 
drogurilor din circuitul legal (31.2) 

Sistem implementat; 

Număr de instituții 

conectate; 

 

decembrie 

HG 
nr.233/2020 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate; 
 

INI 
DMP 

DRIAE 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

6) Cooperarea și schimbul de 
informație permanent cu Centrul 
European de Monitorizare a 
Drogurilor și a Dependenței de 

Număr de rapoarte de 

informare întocmite; 

Reprezentanți implicați 

Rapoarte de evaluare și 

decembrie 
HG 

nr.233/2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DRIAE 

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Droguri, Consiliul Europei, Grupul 
Pompidou, Agenția Națiunilor 
Unite pentru Combaterea 
Drogurilor și Criminalității (34-
35,37) 

monitorizare privind 

participarea la ședințe, 

conferințe și mese 

rotunde prezentate; 
Număr de acte legislative 

racordate la exigențele 
europene; 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

Responsabilitate 
comună  

 

 

32. 

 

Consolidarea 
cooperării în cadrul 
subdiviziunilor mixte 
existente 
(SELEC/GUAM, 
Centrul Comun de la 
Galaţi, INTERPOL, 
EUROPOL (EC3), 
precum și cu  OLAF, 
FRONTEX, 
EUBAM) (49)(3.4) 

  1)Participarea la 
operaţiuni/investigaţii comune și  
schimbul eficient de informaţii şi 
practici (49.1,49.2) 

Numărul misiunilor 
comune realizate; 

Numărul de reuniuni 
organizate; 

Domenii prioritare 
identificate şi abordate; 

Numărul mesajelor 
operative primite şi 

transmise 
corespondenţilor interni şi 

externi; 
Numărul de participanți; 
Schimbul de informaţii 

eficient 

decembrie 

HG 
nr.463/2013 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DCPI 
INI 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

 2) Reuniunea Șefilor Structurilor de 
Combatere a Criminalității 
Organizate din Europa, cu 
participarea experților din cadrul 
Europol, Consiliul Europei, SELEC, 
atașați de interne și ofițeri de 
legătură                                   (acțiune 

restantă din 2020) 

Reuniune organizată; 
 Numărul de participanți; 

 

Septembrie 
Octombrie  

Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

33 

Implementarea 
Strategiei naționale 
de prevenire și 
combatere a 
traficului de ființe 
umane pentru anii 
2018-2023 

1)Instruirea poliţiştilor, orientată pe 
aspectele de gen, privind normele 
legale referitoare la traficul de fiinţe 
umane şi procedura de referire a 
victimelor traficului de fiinţe umane,  
precum și modul de reacționare 
eficientă la cazurile de TFU (17.1) 
(1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.3.15) 

Numărul de cursuri 
organizate  

Numărul de persoane 
instruite 

Numărul angajaților 
sectoarelor de poliție 

instruiți; 
Numărul specialiștilor 

CCTP instruiți; 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.278 din 
15.05.2019 

HG 
nr.461/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
INI 

DGUP 
INSP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Numărul participanților la 
ateliere tematice; 

Numărul de cazuri 
investigate şi trimise în 

judecată  
(Informaţia se va prezenta 

dezagragată pe sexe) 

2)Informarea populației cu privire la 
fenomenul traficului de fiinţe umane 
(2.1.3, 2.1.8, 2.2.6) 

Campanii de informare 
organizate/la care s-a 

participat; 
Numărul activităţilor de 

informare organizate, 
inclusiv pentru tineri; 
Număr de participanţi, 

inclusiv tineri; 
Număr de cadre didactice 

instruite; 
Număr de ţări implicate; 

Număr de materiale 
informative publicate şi 

distribuite 

decembrie 

HG 
nr.461/2018 

Ord.MAI 
nr.278 din 
15.05.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
Raport  

prezentat 

34 

Consolidarea 
cooperării dintre 
autorităţile 
competente, 
partenerii de 
implementare din 
ţările de destinaţie, 
tranzit şi de origine 
în vederea 
eficientizării 
prevenirii şi 
combaterii traficului 
de fiinţe umane 
(5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4)(18.1) 

 Număr de acorduri 
încheiate; 

Țările cu care s-au 
încheiat acorduri; 

Număr de investigaţii 
internaţionale efectuate; 
Număr de participări în 

cadrul echipelor comune 
de investigaţii create; 

Număr de comisii 
rogatorii; 

Număr de persoane 
extrădate; 

Număr de proceduri 
penale transferate; 

Puncte de contact stabilite 
şi valorificate; 

decembrie 

HG 
nr.461/2018 

Ord.MAI 
nr.278 din 
15.05.2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DGUP 
DCPI 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Număr de victime 
eliberate din exploatare; 

Număr de persoane 
reţinute în urma 

schimbului de informaţii;  
Grupări criminale 

organizate 
documentate/anihilate 

Exercițiu de simulare pe 
cazuri de TFU organizat 

și desfășurat 

35 

Consolidarea 
capacităţilor 
instituţionale în 
domeniul protecţiei şi 
asigurării respectării 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală şi 
dezvoltarea unei 
infrastructuri 
eficiente de prevenire 
şi combatere a 
fenomenelor 
contrafacerii şi 
pirateriei 
(acțiune nerealizată din 
2020) 

1)Instruirea continuă a cadrelor cu 
responsabilități în asigurarea 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală din cadrul 
Poliției prin preluarea celor mai 
bune practici europene din 
domeniul protecţiei în vederea 
asigurării protecției și modernizării 
continue a sistemului naţional de 
proprietate intelectuală. 

Numărul de persoane, pe 
sexe, instruite 

decembrie 
HG 

nr.375/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DMRU 
DRIAE 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

2)Organizarea ședințelor şi 
atelierelor de lucru cu efectivul 
subdiviziunilor teritoriale de profil, 
precum şi familiarizarea acestora cu 
ultimele modificări ale cadrului 
legislativ. 

Numărul activităților 
organizate 

decembrie 
HG 

nr.375/2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DMRU 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

Obiectiv specific nr.6: 
CAPACITĂȚI  SPORITE ÎN DOMENIUL COLECTĂRII ȘI EVALUĂRII PROBELOR 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 
capacităților 
subdiviziunilor 
tehnico-criminalistice 
și de investigații, 
inclusiv la nivel 

1)Consolidarea capacităţilor pentru 
prevenirea şi combaterea 
criminalităţii prin dezvoltarea 
laboratoarelor de expertiză 
judiciară  

Seminare de instruire 
organizate; 
Numărul 

angajaților(femei și 
bărbați) instruiți; 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr 219 din 
19.07.2017 

 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

CTCEJ  
DL 

DMP 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regional (3.1.3)(1.3.5, 
1.6.6)(2.2.3, 2.2.4) 
(acțiune nerealizată din 
2020) 

2) Crearea laboratorului de 
expertiză genetico-judiciară (ADN)  
(1.6.7), (4.I.8)(6.7) Anexa la clădirea CTCEJ 

pentru laboratorul de 
expertiză ADN construit 

 
 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord. MAI 
nr.45 din 

15.02.2017 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

5719,1 mii lei 
(Legea 

bugetului de 
stat pentru 

2020) 

DL 
DF 

CTCEJ 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

3)Extinderea acreditării 
subdiviziunilor tehnico-
criminalistice conform standardelor 
internaționale în domeniu(3.1.2) 
(1.6.6)(2.1.3) 

Domeniile de examinare a 
drogurilor acreditate  

decembrie 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.219 din 
19.07.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

CTCEJ 
Raport  

prezentat 

  4) Organizarea instruirilor, inclusiv 
prin schimburi de experienţă, a 
specialiştilor-criminalişti, ofițerilor 
de urmărire penală şi de 
investigaţii,ofițerilor/subofițerilor 
de sector, în vederea ridicării corecte 
a urmelor de provenienţă biologică, 
fixarea, ambalarea și păstrarea 
corectă a acestora, pentru 
prezentarea probelor spre 
examinarea genetică (1.6.7) (70.1)         
(acțiune nerealizată din 2020) 

Numărul instruirilor 
organizate; 

Minimum 120  
angajaţi(femei și bărbați) 

instruiţi; 
Vizite de studii 

întreprinse; 
Exercițiu  organizat; 

Numărul participanților 
Bune practici preluate și 
implementate raportate la 

profilurile instituției 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.45 din 

15.02.2017 
HG 

nr.463/2013 

În limitele 
bugetului 
aprobat 

DMRU 
DRIAE 
CTCEJ 
DGUP 

INI 
INSP 
DMP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

37 

Consolidarea 
capacităților pe 
domeniul evidenței și 

  1)Modificarea cadrului normativ 
pe domeniul evidenței și păstrării 
corpurilor delicte, prin prisma 

Proiectul de modificare a 
cadrului normativ 

3 luni după 
reorganizar

Inițiativa IGP 
În limitele 
bugetului 
aprobat 

DGUP 
Raport  

prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

păstrării corpurilor 
delicte 
(acțiune nerealizată din 

2020) 

proceselor de reorganizare 
structurală demarate în cadrul 
Poliției 

elaborat, consultat și 
înaintat spre aprobare 

 

e/regionaliz
are 

Obiectivul specific nr.7: 
CONTINUAREA IMPLEMENTĂRII  CONCEPTULUI DE POLIȚIE COMUNITARĂ ȘI CONCEPTULUI DE ACTIVITATE POLIȚIENEASCĂ 

BAZATĂ PE INFORMAȚII ÎN CADRUL POLIŢIEI 

Riscuri interne şi externe asociate acțiunilor: 
- depășirea costurilor estimative planificate; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparaţie şi livrare de bunuri; 
- livrarea unor produse necalitative de către prestatorii de servicii (proiecte de reparaţii viciate); 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 
în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale. 
- infrastructura deficitară (nu sunt sedii suficiente în proprietatea Poliţiei) sau deplorabilă a sediilor poliţieneşti;  
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2021-2023; 
- suprapunere de proiecte; 
- identificarea algoritmelor  ineficiente; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- persistenţa stereotipurilor vechi aferente activității Poliţiei, cu accent pe statisticile infracţionale, prevenire reactivă, descoperirea infracţiunilor şi reţinerea 

infractorilor în defavoarea prevenirii pro-active şi cooperării cu cetăţenii;  
- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați. 

38 

 

Extinderea 
Conceptului de 
poliție comunitară în 
cadrul structurilor 
Inspectoratului 
General al Poliţiei 
(4.1) (1.3.4, 
1.3.5)(10.5) 

1) Instruirea angajaţilor din cadrul 
inspectoratelor de Poliție, 
preponderent sectoarelor de poliție 
în implementarea activităţii 
poliţieneşti comunitare 

Numărul instruirilor 
organizate; 

Numărul formatorilor 
implicați 

(Informaţia se va prezenta 
dezagragată pe sexe) 

decembrie 
 

 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMRU 
INSP 

 
Responsabilitate 

comună  
 
 

Raport  
prezentat 

2)Delimitarea clară a competențelor 
salariaților din cadrul sectoarelor de 
poliție (4.1.3)(11.1) 
(acțiune nerealizată din 
HGnr.587/2016) 

Studiul argumentat 
privind sarcinile și 

atribuții improprii ale 
angajaților din sectoarele 
de poliție, consulatat cu 
subdiviziunile teritoriale 

ale Poliției, aprobat; 

decembrie 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DMRU 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Competenţele ofiţerilor de 
sector clar stabilite; 

 Fișele postului revizuite, 
ajustate și aprobate; 

Mecanismul de 
monitorizare a 

implementării în 
subdiviziunile teritoriale 

ale Poliției a atribuțiilor în 
format nou, elaborat; 

Criteriile de performanță a 
salariaților sectoarelor de 

poliție revizuite și 
aprobate 

3) Evaluarea progresului în 
implementarea APC în regiunile 
pilotate  (II.6.6) 

(acțiuni restantă din 2020) 

Raport de progres și de 
evaluare  a rezultatelor în 
regiunile pilot elaborat; 
Numărul instrumentelor 

de activitate polițienească 
comunitară utilizate în 
activitatea de serviciu; 
Criterii de performanță 

pentru activitatea 
polițienească  comunitară 

stabilite și aprobați 
Planurile de activitate pe 

domeniul APC din fiecare 
regiune ajustate; 

Conferința națională 
anuală, privind cele mai 

bune practici de activitate 
polițienească comunitară 

desfășurată 

martie 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

decembrie 
 

HG 
nr.100/2018 

Ord.IGP 
nr.265 din 
30.07.2019 

 
În limita 

alocațiilor 
bugetare; 
Buget al 

programului 
de Suport 

Suedez pentru 
reforma 
Poliţiei 

 

INSP 
Subdiviziuni 

teritoriale 
DMP 

 
Responsabilitate 

comună  
 
 

Raport  
prezentat 

4) Extinderea implementării 
Proiectului suedez de suport a 
Reformei Poliției 

Plan elaborat și aprobat de 
părți; 

Acord de realizare a 
Proiectului de asistență 

semnat; 

decembrie 

Acordul de 
colaborare în 

domeniul 
aplicării legii 

cu Suiedia 

Buget al 
programului 

de Suport 
Suedez pentru 

reforma 
Poliţiei 

DMP 
DRIEA 

DL 
DF 

DMRU 
DMS 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Acte administrative 
întocmite 

Activități realizate 
conform calendarului 

aprobat; 
Raport privind realizarea 

proiectului elaborat; 

 INSP 
 

Responsabilitate 
comună  

 

5) Realizarea unui sondaj al opiniei 
publice la finalul perioadei de 
implementare a proiectului  la nivel 
național 
(IV.10.2) 
(acțiune restantă din 2020) 

Contractarea serviciilor de 
realizare a sondajului de 

opinie; 
Sondaj de opinie publică 
la nivel național ”Poliția 

comunitară” realizat 

iunie 
HG 

nr.100/2018 

Acordul de 
colaborare în 

domeniul 
aplicării legii 

cu Suiedia 

DMP 
DL 
DF 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

6)Elaborarea și înaintarea spe 
aprobare a Programului “Polițist 
pentru localitatea ta” și Planului de 
acțiuni privind implementarea 
acesteia (2.15) 

Program elaborat și 
inaintat spre aprobare; 

iulie 

Inițiativa IGP 
Ord. MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DJ 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

7) Dezvoltarea serviciului de 
patrulare pe bicicletă (10.5.2) Nomenclatorul revizuit și 

remis spre aprobare; 
Numărul de localități 

patrulate; 
Numărul de personal 

instruit. 

decembrie 

Inițiativa IGP 
Ord. MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
Ord MAI 
nr.402 din 

2020 

 

INSP 
DMP 
DL 

DATM 
DJ 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

39 

Realizarea 
modernizării 
infrastructurii 
sectoarelor de poliție 
(4.1.5) 10.5.1) 

1) Finalizarea activităților de 
modernizare a infrastructurii 
sectoarelor de poliție, conform celor 
mai bune practici internaţionale în 
domeniu  
(acțiune restantă din 2020) 
 

Cel puțin 20 sectoare de 
poliție finalizate și date în 

exploatare; 
 

Sedii a 10 sectoare de 
poliție din cadrul a 5 IP 

întocmite (THOR 
România-RM 2014-2020) 

renovate 
Rapoarte de necesităţi 

elaborate; 

 
decembrie 

Ord. MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
 

Suport 
financiar al 
Comisiei 

Europene; 
 
 
 

Suport bugetar 
 

DL 
DRIAE 
DMP 
INSP 
DF 

Responsabilitae 
comună 

 

Raport 
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

2) Monitorizarea procesului de 
realizare a lucrărilor de reparaţie şi 
modernizare a sediilor sectoarelor 
de poliţie (III.8.4)                                               
(acțiune restantă din 2020) 

Rapoarte de evaluare 
anuală privind stadiul 

implementării şi 
propuneri privind 

perioada următoare 

decembrie 

HG 
nr.100/2018 
Ord. MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DL 
DRIAE  

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 
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Raționalizarea 
activităților/măsurilo
r de prevenire în 
conformitate cu 
riscurile și tendințele 
criminalității (4.1.7) 
(2.4) 

1)  Organizarea activităților de 
prevenire a criminalității adaptate la 
specificul local, inclusiv conform 
evaluării criminalităţii şi a 
tendinţelor acesteia  la nivel local 
(2.4.1) 

Rapoartele de analiză a 
riscului elaborate 
(numărul, tipul); 

Planuri de prevenire a 
criminalității aprobate; 

Forțe și resurse 
reamplasate; 

Măsuri de prevenire 
desfășurate în profil 

teritorial și caracterul 
acestora; 

Rapoarte anuale de 
evaluare a criminalităţii şi 

a tendinţelor acesteia la 
nivel local, inclusiv în 

contextul activităților de 
prevenire organizate, 

elaborate şi analizate în 
comunităţile locale 

decembrie 

HG 
nr.100/2018 

HG 
nr.636/2019 

Ord. IGP 
nr.421 din 
24.12.2020 
Ord. MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
DAI 
INSP 

(sistematizare și 
coordonare) 

Subdiviziunile 
teritoriale  

INI 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

2)Elaborarea și implementarea 
produselor analitice de către 
subdiviziunile poliției.(2.4.1) 

Numărul produselor 
analite elaborate 

Numărul de planuri 
elaborate și implementate 

Operațiuni organizate 

decembrie 

Ordinul IGP 
nr. 424 din 
24.12.2020 

HG 
nr.636/2019 
Ord. MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DAI 
INI 

INSP 
Responsabilitate 

comună  
 
 

Raport  
prezentat 

3)Dezvoltarea aplicației „Harta 
Amenințărilor” 

Aplicația dezvoltată; 
Produse analitice 

consolidate furnizate 
trimestrial; 

Rapoarte statistice 
semestriale/anuale plasate 

semestrial 
Ord. MAI 

 nr. 265 din 
08.06.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
Raport  

prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

pe pagina oficială a 
Poliției 

41 

Instituirea grupurilor 
de lucru comune, la 
nivel regional și local, 
întru asigurarea 
conlucrării 
autorităților cu 
competențe în 
domeniul prevenirii 
și combaterii 
criminalității cu 
autoritățile publice 
locale (2.13.1) 

 

Număr de grupuri de 
lucru 

instituite/funcționale; 
Autorități implicate 

iunie 
HG 

nr.636/2019 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
Subdiviziunile 

teritoriale 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 
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Dezvoltarea 
abilităților 
angajaților Poliției  
în domeniul 
analizelor stategice 
și operaționale 

 1) Organizarea sesiunilor de 
instruire în domeniul analizei de 
risc, operaționale și tactice 
(4.2.5)(1.2.6) 

Numărul formatorilor 
identificați și instruiți; 
Instruiri organizate în 

domeniul analizei de risc, 
operaționale și tactice 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord IGP nr. 

424 din 
24.12.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INI 
DAI 

DMRU 
INSP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

2)Organizarea sesiunilor de instruire 
în domeniul analizei strategice 
(acțiune restantă din 2020) 

Numărul de instruri 
organizate; 

Numărul salariaților 
instruiți 

decembrie Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 
Raport  

prezentat 

Obiectivul specific nr.8: 
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR POLIȚIEI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII RUTIERE 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- tergiversarea implementării proiectelor; 
- sistarea finanţării; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; 
- tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu; 
- implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor 

în perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale; 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

- lipsa sau fluctuația formatorilor; 
- lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați; 
- acţiunile realizate nu vor avea, imediat, rezultatul scontat. 

43 

Îmbunătățirea 
managementului 
documentării  
accidentelor rutiere 
prin implementarea 
tehnologiilor 
informaționale și 
achiziționarea și 
dotarea cu 
echipamente tehnic 
performant și 
ajustarea metodelor 
destinate cercetării 
accidentelor rutiere 
(3)(4) 

1)Îmbunătățirea sistemului de 
management integral al acțiunilor 
instituțiilor specializare de 
intervenție în cazul accidentelor 
rutiere 

Sistem de management 
integrat  

Echipament necesar 
achiziționat; 

Numărul proceselor 
pierdute în instanță de 
judecată diminuate cu 

10%; 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.154 din 
19.03.2020 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DL 
DMP 
INSP 

CTCEJ 
DGUP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

2)Îmbunătățirea capacității de 
cercetare la locul accidentului, 
inclusiv a infrastructurii sub aspect 
ingineresc, prin dători cu 
echipament tehnic performant și 
ajustarea metodelor destinate 
cercetării accidentelor rutiere (art. 8 
lit. m) din Legea 
nr. 131/2007 privind siguranța 
traficului rutier)  

Management al 
documentării accidentelor 

rutiere asigurat prin 
intermediul TI; 

Metode de constatare a 

contravențiilor rutiere 

diversificate; 

 Regulament aprobat; 
metode de cercetare 

ajustate; 
PSO privind 

documentarea 
accidentelor rutiere 

aprobate; 
 

decembrie 

Ord.MAI 
nr.154 din 
19.03.2020 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP  
DGUP 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

44 

Organizarea 
cursurilor de 
instruire a polițiștilor 
implicați în 
asigurarea traficului 
rutier (3.5.6) (acțiune 

restantă din 2020) 

 

Numărul cursurilor 
organizate; 

Numărul angajaților 
(femei și bărbați) instruiți 

 

decembrie 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

 
DMRU 
INSP 

DRIAE 
DMP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

45 

 

Organizarea 
măsurilor proactive 
orientate spre 

 1) Organizarea, inclusiv în 
cooperare cu ONG-urile de profil, a  
campaniilor de informare, 

Parteneriate stabilite; 
Proiecte comune 
implementate; 

decembrie 
 
  

În limita 
alocațiilor 

INSP 
SCP 

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

diminuarea 
numărului 
accidentelor rutiere 
la nivel național, 
inclusiv prin  
educarea 
comportamentului 
participanţilor la 
trafic (obiectivul 3) 
(18) 

sensibilizare şi promovare a 
importanţei şi rolului respectării 
regulilor de conduită la volan 
(regimului de viteză, portului 
centurii de siguranţă, utilizării 
regulamentare a telefoanelor 
mobile, prevenirii consumului de 
alcool şi altor substanţe cu efect 
similar, etc.) și programelor de 
aplicare a legilor, în vederea 
reducerii impactului accidentelor 
rutiere (15) (21) (1.5.6)  

Campanii de informare a 
conducătorilor auto cu 
privire la necesitatea 

respectării măsurilor de 
siguranţă desfășurate; 

Acțiuni de aplicare a legii 
realizate; 

Persoane informate 
(conducători auto/copii) 

Numărul cazurilor  
reflectate în mass-media; 
Participări la emisiunile 

TV şi radio pentru 
informarea largă a 
populaţiei privind 

necesitatea respectării 
regulilor de circulaţie 
rutieră desfăşurate; 
Disciplina în trafic 

îmbunătățită; 
Numărul  accidentelor 

rutiere în descreștere cu 
10% în raport cu 2020; 
Numărul de accidente 

soldate cu deces în 
descreștere cu 5 % în 

raport cu 2020; 
Numărul de accidente 

soldate cu deces mai mic 
de 250 în anul 2020; 
Numărul persoanelor  

traumatizate și decedate în 
scădere; 

Număr de 
prescripții/sesizări 

înaintate; 
Numărul recomandărilor 

implementate 

HG 
nr.827/2013 

  
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

bugetare și 
surse externe 

Responsabilitate 
comună  

 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

2)Sporirea capacităților în domeniul 
prevenirii și combaterii accidentelor 
rutiere, inclusiv prin reevaluarea 
necesităților de dotare (1.5.5) 
(acțiune restantă din HG nr.587/2016) 

Norme de dotare 
aprobate; 

Echipament achiziționat; 
Rata dotării cu 

echipament, realizată în 
perioada 2016-2021, în 

raport cu normele 
aprobate; 

Dinamica accidentelor 
rutiere  înregistrate în 
perioada 2016-2021 

decembrie  

În limita 
alocațiilor 
bugetare și 

surse externe 

INSP 
DL 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

3)Implementarea patrulării pe 
biciclete în activitatea de patrulare a 
Poliției 

Regulament privind 
patrularea pe biciclete 

aprobat; 
Propuneri de modificarea 

și completarea HG nr. 
474/2014 înaintate spre 

aprobare; 
Propuneri de completare a 

HG nr.  284/2013 
înaintate spre aprobare, 

iunie 
Ord MAI 

 nr.402/2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare și 

surse externe 

INSP 
DMP 

DATNM 
DL 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

4)Semnarea acordului bilateral  
privind patrularea comună în 
domeniul siguranței rutiere și 
elaborarea POS pentru patrularea 
comună în zona transfrontalieră cu 
România    

Acord elaborat și 

aprobat; 
POS elaborat și aprobat; 

Numărul instruirilor 
desfășurate 

Numărul angajați instruiți 

octombrie Inițiativă IGP 

Proiect finanțat 

de UE 

(2SOFT/4.3/167

) 

DRIAE 
INSP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

5)Desfășurarea operațiunilor 
comune de patrulare în R.Moldova 
și România în zona transfrontalieră  

4 operațiuni comune 

realizate; 

Numărul angajaților 

implicați 
 

decembrie Inițiativă IGP 

Proiect finanțat 

de UE 

(2SOFT/4.3/167

) 

DRIAE 
INSP 

Subdiviziunile 
teritorială 

Raport  
prezentat 

6) Asigurarea înregistrării și 
documentării la subdiviziunile 
teritoriale ale autorităților naționale 
competente a vehiculelor conduse de 
cetăţeni ai Republicii Moldova cu 
domiciliul în regiunea transnistreană 
(12.4.1) 

Propuneri înaintate; 
Cadrul normativ elaborat 
și remis spre aprobare; 

iunie 
HG 

nr.636/2019 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DJ 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

7)Identificarea soluțiilor moderne de 
documentare a contravențiilor 
rutiere pentru reducerea 
fenomenului corupțional și 
factorului uman 

O vizită a expeților Cehi 
Testarea compatibilității 
echipamentului cu softul 

SMTR 
3 echipamente 
achiziționate 

decembrir Inițiativa IGP 

Proiect 
finanțat de 
Ministerul 
Federal de 
Interne al 

Germaniei și 
alți parteneri 

DRIAE 
DL 

INSP 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

 8) Identificarea sectoarelor cu risc 
sporit de producere a accidentelor cu 
implicarea pietonilor, copiilor, 
bicicliştilor şi conducătorilor de 
scutere și comunicarea către 
autoritățile responsabile despre 
necesitatea reabilitării acestora(18) 
(pct.212) 

Analize efectuate de 
comun cu autoritățile din 
domeniul transportului; 

Sectoare noi cu risc sporit 
de producere a 

accidentelor identificate; 
 Sesizări/prescripții 

înaintate; 
Măsuri pentru diminuarea  
accidentelor pe sectoarele 

cu risc sporit realizate 

decembrie 
HG 

nr.972/2011 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
Raport  

prezentat 

46. 

Promovarea 
siguranței rutiere 
pentru copiii 
(acțiune restantă din 

2020) 

1)Achiziționarea și dotarea cu o 
unitate de transport cu echipament 
necesar destinat instruirii  copiilor 
din grădinițe privind respectarea 
regulilor de siguranță rutieră  
(acțiune restantă din 2020) 

Unitate de transport 
achiziționată și dotată 

decembrie 
Inițiativa 

IGP 

Proiect cu 
finanţarea 

Ministerului 
Federal de 
Interne al 
Germaniei 

DRIAE 
DL 

INSP  
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

2)Extinderea activităților de 
prevenire prin completarea 
subdiviziunilor specializate al 
Poliției cu noi unități mobile  (1.4.1) 
(acțiune restantă din 2020)  

4 Centre mobile de 
prevenire și informare 
funcționale și echipate 

corespunzător 
Numărul campaniilor 

desfășurate cu implicarea 
Centrului; 

Numărul copiilor 
informați 

decembrie 
Ord.MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 

Proiect cu 
finanţarea 

Ministerului 
Federal de 
Interne al 
Germaniei 

DRIAE 
INSP 
DL 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

47 

Întărirea controlului 
asupra aplicării 
normelor rutiere  

1) Dotarea Inspectoratului 
național de securitate publică cu 
unități de transport, alcoteste și 
radare performante capabile să 
transmită în regim online datele 
acumulate către Secția de 
Monitorizare și Documentare a 
Traficului Rutier 
(acțiune restantă din 2020) 

Achiziționate 4 unități de 
transport  și dotate cu 

sisteme mobile; 
Alcoteste și radare 

moderne achizitionate; 
Numărul unități de 

transport dotate 

septembrie Inițiativa IGP 
Proiect cu 

finanţarea UE 
 

DL 
DF 

DRIAE 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

  2) Organizarea operațiunilor/ 
campaniilor de control în trafic 
orientate spre prevenirea 
accidentelor rutiere, inclusiv de 
testare a conducătorilor auto privind 
consumul de alcool sau de alte 
substanţe cu efecte similare (9) (24)  

Analiza efectuată; 
Numărul operațiunilor 

desfășurate; 
Activități mediatizate; 

Persoane verificate; 
Persoane documentate; 

Numărul abaterilor de la 
prevederile legislaţiei 
rutiere documentate; 

Numărul punctelor de 
control organizate 

decembrie 

HG 
nr.972/2011 

  
HG 

nr.360/2012 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
SCP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

 

 

 

48 

 

 

 

 

Dezvoltarea unei 
infrastructuri rutiere 
mai sigure 

1) Realizarea analizei de risc pe 
domeniul siguranţei rutiere, 
inclusiv în conformitate cu Ghidul 
metodologic cu privire la procesul 
realizării analizei de risc pe 
porțiunile de drum cu un număr 
ridicat de accidente datorate 
condițiilor de trafic (1.5.4) (43, 65)  

Rapoarte de siguranţa 
rutieră  

elaborate, aprobate şi 
plasate pe pagina web a 

Poliţiei; 
Rapoarte privind situaţia 

accidentelor rutiere 
întocmite și 

publicate/editate; 
Sectoarele de drum cu risc 

sporit de producere a 
accidentelor rutiere 

identificate; 
Sesizări/prescripții 

înaitate către organele 
competente 

semestrial 

Ord MAI 
nr.376 din 
14.12.2017 

HG 
nr.972/2011 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
INI 
SCP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

  2) Identificarea, examinarea şi 
conlucrarea cu autoritățile 
competente întru eliminarea 
sectoarelor de concentrare a 
accidentelor rutiere “puncte negre” 
pe drumurile publice (22) 

Analiză efectuată privind 
numărul sectoarelor de 

concentrare a accidentelor 
rutiere identificate pe 

drumurile publice; 
Sesizări înaintate 

autorităților privind 
revizuirea modului de 
organizare a circulației 

decembrie 

HG 
nr.972/2011 
Ordinul MAI 

nr.154 din 
19.03.2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
Raport  

prezentat 

  3) Participarea în cadrul grupurilor 
mixte pe lângă MEI pentru 
evaluarea stării drumurilor şi a 
condiţiilor de siguranţă rutieră (21) 

Grupuri mixte formate; 
Numărul de inspectări 
sezoniere în comun cu 
alte autorități efectuate; 
Numărul recomandărilor 

înaintate,  
Numărul de proiecte de 

reabilitare, lungimea 
totală a drumurilor 
propuse a fi supuse 

lucrărilor de reabilitare 
coordonate; 

decembrie 

HG 
nr.972/2011 
Ordinul MAI 

nr.154 din 
19.03.2020 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
Raport  

prezentat 

49 

Implementarea 

Planului de acțiuni 

privind siguranța 

rutieră pentru anii 

2020-2021 
(2.3.3, 2.3.4)(22.14) 

 
Acțiuni realizate conform 

calendarului aprobat; 
Propuneri pentru 

extinderea Sistemului 
automatizat de 

supraveghere a circulației 
rutiere  ”Controlul 
traficului” înaintate 

decembrie 

HG 
nr.636/2019 
HG 39/2020; 

Ord.MAI 
nr.154 din 
19.03.2020 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
Raport  

prezentat 

50 

Implementarea 

Planului de acțiuni 

în vederea 

implementării HCC 

56/2019 privind 

aprobarea 

 

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

 
decembrie 

Ordinul MAI 
пr.56/2020 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DF 
DJ 

SDCP 
 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

Raportului misiunii 

de follow-up privind 

implementarea 

cerințelor și 

recomandărilor 

aprobate prin 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.12 din 5 

aprilie 2017 cu 

privire la aprobarea 

Raportului 

auditului 

„Managementul 

sistemelor de 

supraveghere a 

traficului rutier” 

Responsabilitate 
comună  

 

Obiectivul specific nr.9: 
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE PATRULARE, REACȚIONARE ȘI INTERVENȚIE ALE POLIȚIEI LA APELURILE CETĂȚENILOR, 

INCLUSIV PRIN REDUCEREA TIMPULUI MEDIU DE INTERVENȚIE LA 15 MINUTE 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de CBTM pentru perioada 2021-2023; 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- întârzieri legate de proceduri de achiziții; 
- depășirea costurilor estimative planificate; 
- dinamică negativă în răspândirea virusui Covid 19; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare; 
- tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative; 
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT, tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu; 
- acţiunile realizate nu vor avea, imediat, rezultatul scontat. 

 

 

 

 

51 

 

 

Consolidarea 
capacităților de 
patrulare, 
reacționare și 
intervenție ale Poliției 
la apelurile 

1) Constituirea la nivel naţional a 
echipelor de reacţionare operativă la 
apelurile de urgenţă ale cetăţenilor 
(2.5) 

Numărul necesar de 
echipe constituite (din 

203);  
Dinamica pozitivă a 
timpului de reacţie 

decembrie 

Ord. MAI 
nr.351 

 din 
24.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMO  
DMRU 
INSP 
DL 

Subdiviziunile 
teritoriale 

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

 

 

cetățenilor 
(4.3)(1.4.2) 

Responsabilitate 
comună  

2)Optimizarea procesului de 
coordonare operațională în procesul 
de reacționare la apelurile de urgență 

Proces optimizat și 
aprobat 

Cadrul de reglementare 
aprobat și implementat 

iulie Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMO 
INSP 

 
Responsabilitate 

comună  

Raport  
prezentat 

3)Elaborarea instrucțiunii privind 
activitatea Grupei operative de 
urmărire penală în cadrul 
subdiviziunilor Poliției 

Instrucțiune aprobată și 
implementată 

martie Inițiativa IGP 
În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMO 
DGUP 

INI 
CTCEJ 

 
Responsabilitate 

comună  

Raport  
prezentat 

52 

Îmbunătățirea 
sistemului de 
comunicații și 
implementarea de 
aplicații electronice 
dedicate pentru 
managementul 
integrat al apelurilor 
de urgență(4.3)(1.4.2) 
(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016) 

1)Instruirea personalului privind 
utilizarea aplicației de management 
integrat al resurselor Poliției la 
apelurile de urgență (4.3.3)(1.2) 

Numărul sesiunilor de 
instruire 

Ponderea personalului 
instruit implicat în 

activități de dispecerizare 

decembrie 
Ord. MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMP 
DMO  

DMRU 
 

Responsabilitate 
comună  

Raport  
prezentat 

2) Operaționalizarea la nivel 
național al sistemului de 
management integrat al resurselor 
Poliției la apelurile de urgență (1.4) 

Sistem operațional la 
nivel național 

decembrie 
Ord. MAI 
nr.351 din 
24.11.2017 

5,000 

DMP 
DL 

DMO  
 

Responsabilitate 
comună  

Raport  
prezentat 

53 

Revizuirea dislocării 
unice și intensificarea 
prezenței Poliției și a 
Carabinierilor în 
dispozitivele de 
ordine și securitate 
publică. Stabilirea 
ariei de acoperire 
pentru patrulare de 
către Carabinieri a 
localităților cu 
populație de peste 20 
mii sau în localitatea 

  

Cadru normativ elaborat 
și aprobat; 

Dislocarea forțelor de 
ordine ale revizuită; 

Competențe clar 
delimitate între Poliție și 
Carabinieri cu referire la 

zonele acoperite 

decembrie 

HG nr.636 
din 

11.12.2019 
 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 
 
 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

INSP 
DJ 

Subdiviziunile 
teritoriale ale 

IGP 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

reședinței de 
dislocare(2.3.2)(1.3) 

54 

Automatizarea 
activității de 
verificare/documenta
re a cetățenilor de 
către echipele de 
patrulare ale Poliției 
prin dotarea 
unităților de 
transport specializate 
ale Poliției cu 
echipament și 
terminale mobile de 
procesare date, 
interogare baze de 
date, generare actelor 
procedurale tipizate, 
în vederea reducerii 
timpului de 
documentare a 
cetățenilor și 
diminuarea/excludere
a comportamentului 
corupțional (PIcar) 
(5.3) 
(acțiune restantă din 

2020) 

 

Identificarea surselor de 
finanțare externă; 

Proiect inițiat 
Numărul activităților 

realizate; 
Echipament achiziționat; 
Cadrul normativ aprobat 

decembrie 

Inițiativa IGP 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMP 
DMO  

DL 
INSP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

Obiectivul specific nr.10: 
PROMOVAREA ȘI IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI  TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE  ÎN ACTIVITATEA POLIȚIEI 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
- întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 
- nerealizarea în termen a acțiunilor din planurile de integritate; 
- posibile deficiențe de colaborare și comunicare. 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

55 

Promovarea și 
implementarea 
principiului toleranță 
zero față de corupție 
în activitatea Poliției 
(5.1.1) 

1)Realizarea Planului de integritate 
al IGP pentru semestrul II al anului 
2020 – semestrul II al anului 2021  

Acțiuni realizate conform 
calendarului aprobat; 

Rapoarte de monitorizare 
elaborate și prezentate  
Plasarea raportului pe 

pagina-web a instituției 

octombrie 
ianuarie 

2022 

Ordinul IGP 
nr.135 din 
07.05.2020 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DPC 
Subdiviziunile 

IGP/Poliției 
SCP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

2) Organizarea campaniilor de 
prevenire a comportamentului 
corupțional al polițiștilor, îndeosebi 
în domeniile vulnerabile (5.1.2) 
(4.1.8)(18) 

Domenii vulnerabile 
identificate; 

Campanii desfășurate în 
domenii vulnerabile; 
Comunicate de presă 

mediatizate 

decembrie 

Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord. MAI 
nr.387 din 
21.12.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DPC 
SCP 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

3)Organizarea sesiunilor de instruire 
a funcționarilor publici cu statut 
special din cadrul Poliției în materie 
de politici anticorupție și 
managementul riscurilor de corupție 
(5.2.3)(57.1)(24, 25) 

Numărul de instruiri 
organizate; 

Numărul polițiștilor 
instruiți 

(Informaţia se va prezenta 
dezagragată pe sexe) 

decembrie 

HG 
nr.463/2013 
Ord. MAI 
nr.235 din 
10.07.2018 
Ord.MAI 
nr.387 din 
21.12.2017 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DPC 
DMRU  

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

4) Elaborarea PSO pentru activități 
vulnerabile întru prevenirea 
cazurilor de corupție 
(restanță 2020) 

Domenii vulnerabile 
identificate; 

PSO elaborate  
decembrie  

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DPC 
Raport  

prezentat 

56 

Extinderea 
implementării 
proiectului pilot 
„Bodycam” pentru 
prevenirea și 
combaterea adecvată 
a infracțiunilor și 
contravențiilor  

 Poiectul HG privind 

aprobarea Concepției 

tehnice a sistemului și a 

Regulamentului privind 

organizarea și 

funcționarea sistemului 

cu înaintat spre 

promovare;  

decembrie 
HG 

nr.562/2006 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DPC 
DAI 
DJ 

 
Responsabilitate 

comună  
 

Raport  
prezentat 

Obiectivul specific nr.11: 
DEZVOLTAREA CONTROLULUI  FINANCIAR  PUBLIC  INTERN 

Riscuri externe și interne asociate acțiunilor: 
-concentrarea puţin eficientă a eforturilor de audit; 
-dinamică negativă în răspândirea virusui Covid 19; 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

-viziuni diferite în privinţa procesului şi competenţelor în implementarea controlului financiar public intern; 
-abilități insuficiente în domeniul CFPI și  lipsa instruirilor pe domeniul CFPI; 
- interes scăzut a managerilor în implementarea corectă a Standardelor naționale de control intern,  
- autoevaluarea subiectivă a CIM. 

57 

Evaluarea  activității 
de audit intern și 
funcționalității 
controlului intern 
managerial (II.16) 
 

1) Elaborarea raportului activității 
de audit intern  

Raportul activității de 
audit intern, elaborat şi 

aprobat 

 
februarie 

2021 

HG 
nr.124/2018 

 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Direcția audit 
intern 

Raport  
prezentat 

2)Evaluarea selectivă a proceselor 

cu risc sporit din următoarele 

domenii: 

a) financiar-contabil; 

b) achiziții publice; 

c) administrare a activelor 

Cel puțin 5 misiuni de 
audit intern efectuate 

decembrie 
Legea nr.229 

din 
23.09.2010 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Direcția audit 
intern 

Raport  
prezentat 

3)Monitorizarea nivelului de 

implementare a recomandărilor 

înaintate în rezultatul misiunilor de 

audit intern 

Ponderea recomandărilor 
implementate 

decembrie 
Legea nr.229 

din 
23.09.2010 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

Direcția audit 
intern 

Raport  
prezentat 

58 

Revizuirea proceselor 
operaționale de bază 
(II.9)(20.3.5) 
(acțiune restantă din 

2020) 

 Registrul proceselor de 
bază elaborat și aprobat; 

Procese operaționale 
revizuite/descrise 

martie 
decembrie 

HG 
nr.124/2018 

Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DMS 
Subdiviziunile 

IGP/Poliției 

Raport  
prezentat 

59. 

Autoevaluarea, 
raportarea 
controlului intern 
managerial, precum 
şi emiterea 
declaraţiei de 
răspundere 
managerială (II.15) 
(5.4.2)(20.3) 

 

Raportul privind controlul 
intern managerial elaborat 

şi aprobat; 
Declaraţia de răspundere 

managerială emisă şi 
publicată 

ianuarie-
februarie 

HG 
nr.124/2018 

HG 
nr.573/2013 

Ord MAI 
nr.350 din 
05.08.2020 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare  

DMS 
Subdiviziunile 

Poliţiei 
 

Responsabilitate 
comună  

 

Raport  
prezentat 

60. 

Publicarea pe pagina 
oficială a Poliției  a 
informației privind 
planificarea și 
executarea bugetelor 

 
Informații privind 

mijloace financiare 
alocate Poliției publicate; 
Planul achizițiilor publice 

planificate, publicat; 

februarie 
iulie 

 

HG 
nr.1419/2016 

În limita 
alocațiilor 
bugetare 

DF 
DL 
SCP 

 
Responsabilitate 

comună  

Raport  
prezentat 



1.  

Acțiuni subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Actul din 

care derivă 

Costuri 

aferente/ surse 

de finanţare 

(mii lei) 

Responsabil 

Procedu

ra de 

raportar

e și 

evaluare 

și achiziții  publice 
efectuate  

Mecanismul de publicare 
a planurilor achizițiilor 

publice ale 
subdiviziunilor teritoriale 

ale Poliției identificat; 
Ponderea planurilor de 

achiziții ale 
subdiviziunilor teritoriale 

aprobate și publicate; 
Rapoarte privind 

executarea bugetului și 
contractelor de achiziție 

publică publicate 

 

61. 

Monitorizarea 
nivelului de 
implementare a 
recomandărilor 
înaintate de către 
Curtea de Conturi 
(20.4) 

 

Numărul de recomandări 
înaintate; 

Ponderea recomandărilor 
implementate 

decembrie 
Ord MAI 
nr.30 din 

21.01.2021 

În limita 
alocațiilor 
bugetare  

Direcția audit 
intern  

DF 
Subdiviziunile 

IGP 

Raport  
prezentat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.1 

la Planul anual  

 
LISTA 

documentelor de politici/actelor normative/legislative de referinţă 

HG nr.636 din 11.12.2019 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. 

HG nr. 827 din 28.10.2013 Cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022. 

HG nr.281 din 03.04.2018 

Cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei 

și a violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 

privind implementarea acesteia 

HG nr.461 din 22.05.2018 

cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combaterea traficului de fiinţe 

umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind 

implementarea acesteia 

HP nr.89 din 24.05.2018 
Cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru 

anii 2018-2022 

HG nr. 1150 din 20.12.2017 Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022. 

HG nr. 1015 din 23.11.2017 
Cu privire la aprobarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2017-

2021 şi a Planului de acţiuni. 

HG nr.723 din 08.09.2017 
Cu privire la aprobarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi pentru anii 2017-2022. 

HP nr.257 din 22.11.2018 
privind aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 

2019–2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. 

HG nr. 337 din 26.05.2017 
Pentru aprobarea Programului naţional privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 şi a 

Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia. 

HG nr.259 din 28.04.2017 

Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în 

Republica Moldova pe anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea 

acesteia. 

HG nr.1101 din  14.11.2018 

cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru 

perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind  

implementarea acesteia 

HG nr.966 din 09.08.2016 Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. 

HG nr.827 din 28.10.2013 Cu privire la aprobarea Strategiei de transport și logistică pe anii 2013-2022 

HG nr. 463 din 02.07.2013 

Cu privire la aprobarea măsurilor suplimentare la Programul naţional de implementare a 

Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării 

regimului de vize. 

HG nr. 972 din 21.12.2011 
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru 

siguranţă rutieră 

HG nr.1106 din 03.10.2016 
Cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor 

parentale pentru anii 2016-2022. 

HG nr.39 din 29.01.2020 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021 

HG nr.233 din 10.04.2020 Cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului 

național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021. 

HG nr.259 din 28.03.2018 
Cu privire la aprobarea  Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a 

Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 

și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia. 
Ord.IGP nr.265 din 

30.07.2019 

Cu privire la implementarea activității poliținești comunitare 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord. MAI nr.351 din 

24.11.2017 

Cu privire la aprobarea Conceptului privind funcționarea Sistemului integrat de gestionare a 

apelurilor de urgență parvenite la Poliție și a Planului de acțiuni privind implementarea 

acestuia pentru anii 2017-2020 

Viziunea de concept nr. 

34/1265 din 23.10.2017 
Viziunea de concept privind regionalizarea activității Poliției 

Ord.MAI nr.45 

din15.02.2017 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI de realizare a Planului național de 

acțiuni de implementare a Acordului de Asociere RM-UE 

Ord.MAI nr.376 din 

14.12.2017 

cu privire la aprobarea Ghidului metodologic cu privire la procesul realizării analizei de risc 

pe porțiunile de drum cu un număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic 

Ord.IGP nr.131 din 

05.04.2019 

Cu privire la Planul privind consolidarea capacităților de management operațional ale Poliției 

pentru anii 2019-2021 

Ord.MAI nr.170 din 

25.03.2019 

pentru realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare 

pentru anii 2018–2022 (HP nr.134 din 19.07.2018) 

Ord. MAI nr.278 din 

15.05.2019 

Cu privire la realizarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru 

anii 2018–2022 (HP nr.89 din 24.05.2018) 

Ord.MAI nr.143 din 

14.03.2019 

Cu privire la realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei securității 

informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 

Ord. IGP nr.135 din 

07.05.2020 

Cu privire la aprobarea Planului de integritate al IGP pentru semestrul II al anului 2020-

semestrul II al anului 2021  

Ord. MAI nr.429 din 

28.06.2020 

cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind operaționalizarea Centrului chinologic al 

Ministerului Afacerilor Interne (etapa I: septembrie 2020-septembrie 2021) 

Ord.MAI nr.421 din 

23.09.2020  

Ord.MAI nr.306 din 

07.09.2020 

Ord MAI nr.429 din 

28.09.2020 

Pentru aprobarea Foii de parcurs privind dezvoltarea comunicării în cadrul MAI pentru anii 

2020-2022 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI pentru anii 2020-2021 privind realizarea 

Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a Programului național de implementare 

a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pace și securitate 

pentru anii 2018-2021 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind operaționalizarea Centrului chinologic al 

MAI (etapaI: septembrie 2020-septembrie 2021) 

Ord.MAI nr.154 din 

19.03.2020 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI privind siguranța rutieră pentru anii 2020-

2021 

 

Ord. MAI nr.350 din 

05.08.2020 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea sistemului de 

control intern managerial în cadrul MAI  

  

Ord MAI nr. 30 din 

21.01.2021 

Cu privire la aprobarea Planului anual de activitate al MAI pentru anul 2021 



 

Anexa nr.2 

la Planul anual 

 

GLOSAR DE ACRONIME 

 

 

 

APC - Activitatea Polițienească comunitară 

CTCEJ - Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare 

DMO - Direcţia management operaţional 

DMS - Direcția managementul strategic 

DJ   - Direcţia juridică 

DMRU - Direcţia managementul resurselor umane 

DIE - Direcția inspectare efectiv 

DAI - Direcţia analiza informațiilor 

DMP - Direcția managementul proiectelor 

DGUP - Direcția generală urmărire penală 

DF - Direcţia finanţe 

DRIAE - Direcția relații internaționale și afaceri europene 

DMD - Direcția managementul documentelor 

DPC - Direcția prevenirea corupției 

DL 

DC 

- 

- 
Direcția logistică 

Direcția chinologică 

DCPI - Direcția cooperare polițienească internațională 

DIJ - Direcția interacțiune justiție 

IDP - Izolator de detenție provizorie 

IGP - Inspectoratul General al Poliţiei 

INSP - Inspectoratul național de securitate publică 

INI - Inspectoratul naţional de investigaţii 

IP - Inspectorate de poliţie 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

ONG - Organizaţie neguvernamentală 

PSO - Procedura standard de operare 

RM - Republica Moldova 

SIA - Sistemul informațional automatizat 

SIGAU - Sistemul integrat de gestionare a apelurilor de urgență 

SCP - Secţia comunicare și protocol 

SPDCP - Secția protecția datelor cu caracter personal 

STI - Serviciul tehnologii informaţionale 

TI - Tehnologii informaţionale 

UE - Uniunea Europeană 


