
Anexă                                                                                                                                                   

                  la Ordinul IGP nr. 366  

                                              din  ” 12 ”  septembrie  2017 
 

 

 

 

P L A N U L   D E   I N T E G R I T A T E 
 

al Inspectoratului național de patrulare al Inspectoratului General al Poliției pentru semestrul II al anului 2017 - 

semestrul I al anului 2018 

 
Acţiuni Subacţiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termenul de 

realizare 
Responsabil  

Obiectivul nr. 1 Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu, precum și a mecanismelor de funcționare a acestuia  

1.1.Reviziurea și ajustarea 

cadrului legislativ și 

normativ specific 

domeniului de activitate al 

Inspectoratului național de 

patrulare al IGP 

1.1.1 Înaintarea propunerilor către Ministerul Afacerilor 

Interne în vederea elaborării proiectelor de acte legislative și 

normative, în scopul excluderii conflictelor de normă, care 

generează confruntări de competență între instituții (ANTA și 

INP), precum și care admit derogări și interpretări abuzive 

rezultate din procesul de eliberare a unor acte sau prestare a 

unor servicii, regăsite în următoarele acte legislative și 

normative: 

a. Codul contravențional (Revizuirea și delimitarea clară a 

competențelor entităților din subordinea MAI,potrivit 

prevederilor art. 400 al Codului Contravențional al RM, în 

vederea stabilirii exhaustive în textul Legii contravenționale a 

limitelor competențelor de constatare și examinare a cauzelor 

contravenționale de către agenții constatatori ai Poliției); 

b. Codul transporturilor rutiere (revizuirea și delimitarea 

clară a competențelor ANTA și INP); 

c. Hotărîrea de Guvern nr.415 din 08.04.2003 despre 

aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea 

tehnică exercitată de poliţia rutieră; 

d. Hotărîrea de Guvern nr.1073 din 01.10.2007 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi 

1.Analiza efectuată, 

propuneri înaintate. 

 

 

2. Grup de lucru format. 

 

 

 

3.Întruniri organizate, 

subiecte abordate, 

soluţii stabilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proiecte elaborate și 

înaintate MAI 

Semestrul II 

2017  

 

Semestrul II 

2017 – 

Semestrul I 

2018 

 

Semestrul II 

2017 – 

Semestrul I 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul I 

2018 

SAJ a INP 

DSTCR a INP 

DRU a INP 

DJ a IGP 



 2 

efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi 

şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise. 

e. Hotărîrea de Guvern nr.672 din 28.05.2002 cu privire la 

efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

f. Hotărîrea de Guvern nr.294 din 17.03.1998 cu privire la 

executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova 

nr.406-II din 23 decembrie 1997. 

g. Promovarea proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, 

transportare, depozitare şi eliberare a vehiculelor în procesul  

de constatare a contravenţiilor” 

 

1.1.2 Inițierea procesului de abrogare a actelor normative care 

contravin cadrului legal, sunt depășite de timp sau 

fundamentate pe acte abrogate: 

a. Hotărîrea de Guvern nr.896 din 27.10.2014 pentru 

aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile 

prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire  

la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale  

subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia. 

b. Hotărîrea de Guvern nr.854 din 28.07.2006 cu privire la 

Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje. 

c. Hotărîrea de Guvern nr.139 din 20.02.2001 cu privire la 

aprobarea Regulamentului poliţiei municipale a Inspectoratului 

General de Poliţie. 

d. Hotărîrea de Guvern nr.283 24.04.2013 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor 

Interne 

1. Proiect elaborat și 

înaintat autorităţilor 

ierarhic superioare spre 

aprobare și promovare. 

Semestrul II 

2017- 

Semestrul I 

2018 

DSTCR a INP 

SAJ a INP 

DJ a IGP 

1.2. Revizuirea cadrului 

departamental potrivit 

domeniului de activitate al 

Inspectoratului național 

de patrulare al IGP 

1.2.1. Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului 

departamental emis de MAI și transmiterea acestora către 

autoritatea emitentă, în vederea examinării și revizuirii 

următoarelor Ordine ale MAI : 

a. Ordinului MAI nr. 45/2010 despre aprobarea 

Regulamentului  cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

activităţii  de supraveghere a traficului rutier şi  Instrucţiunilor 

1. Analiza efectuată, 

propuneri înaintate. 

 

 

2. Grup de lucru format. 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

DSTCR a INP 

DMO a INP 

SAJ a INP 

DJ a IGP 
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de utilizare a mijloacelor tehnice; 

b. Ordinului MAI nr. 63/2012 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modul de utilizare a sistemului video 

de supraveghere şi GPS monitoring instalat în automobilele de 

serviciu ale colaboratorilor poliţiei rutiere la monitorizarea 

activităţii acestora; 

c. Ordinului MAI nr. 157/1994 privind statutul serviciului 

de patrulare şi santinelă al poliţiei. 

d. Ordinul MAI nr.240/2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Inspectoratului Naţional de Patrulare al Inspectoratului General 

al Poliţiei. 

e. Ordinul MAI nr.325/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de 

securitate a circulației rutiere a Poliției Rutiere a CGP. 

3. Întruniri organizate,  

subiecte abordate, 

soluţii stabilite. 

 

 

4. Proiecte elaborate și 

înaintate MAI.  

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

Semestrul II 

2017 - 

Semestrul I 

2018  

Obiectivul nr. 2 Consolidarea climatului de integritate instituțională și profesională prin elaborarea și implementarea 

politicilor naționale și sectoriale anticorupție 

2.1.Recrutarea, angajarea şi 

promovarea agenţilor 

publici în cadrul IGP-ului şi 

subdiviziunilor 

subordonate, în bază de 

concurs, conform criteriilor 

transparente şi obiective de 

selectare, evitarea 

favoritismului, potrivit 

prevederilor art. 11 al Legii 

integrităţii nr. 82 din 

25.05.2017, şi acţiunilor nr. 

1.1 şi nr. 1.2 din Planul de 

acţiuni privind 

implementarea Strategiei de 

dezvoltare a Poliţiei pentru 

anii 2016-2020, aprobată 

prin Hotărîrea de Guvern 

nr. 587/2016. 

2.1.1 Elaborarea procedurilor standard de operare (PSO) în 

domeniul recrutării, selectării și promovării personalului în 

cadrul subdiviziunilor IGP și publicarea acestora pe pagina web 

a IGP. 

 

2.1.2 Ajustarea actelor departamentale ce reglementează 

procedura de angajare/promovare, la prevederile Legii 

integrității nr.82 din 25.05.2017 . 

 

2.1.3 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare şi 

angajare conform criteriilor transparente şi obiective de 

selectare. 

1.PSO elaborate și 

publicate 

 

 

 

2. Grup de lucru 

format, act aprobat și 

implementat. 

 

 

3.Numărul de 

întruniri organizate, 

nr. proceselor verbale 

întocmite;  subiecte 

abordate, soluţii 

stabilite. 

 

4.Concursuri 

organizate şi 

desfăşurate. 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 – 

Semestrul I 

2018 

 

DRU a IGP 

Secția relații 

publice a IGP 
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2.2. Elaborarea 

mecanismelor și/sau 

procedurilor interne 

explicite privind politici 

anticorupție 

 

 
 

2.2.1 Reglementarea, de către subdiviziunea responsabilă a IGP, 

prin acte departamentale a mecanismului de raportare a 

conflictelor de interese,  pentru toate subdiviziunile IGP. 

 

2.2.2 Reglementarea, de către subdiviziunea responsabilă a IGP,  

prin acte departamentale a mecanismului de denunțare a 

influențelor necorespunzătoare. 

 

2.2.3 Reglementarea mecanismului de evidență al avertizărilor 

de integritate în cadrul Aparatului Central al IGP-ului. 

 

2.2.4 Reglementarea, de către subdiviziunea responsabilă a IGP,  

prin acte departamentale a mecanismului de declarare a averii și 

intereselor personale. 

 

2.2.5 Reglementarea, de către subdiviziunea responsabilă a IGP,  

prin acte departamentale a mecanismului de declarare a 

cadourilor. 

 

2.2.6 Sesizarea MAI-ului referitor la revizuirea actului 

departamental care reglementează mecanismul de denunțare a 

influențelor necorespunzătoare, în vederea ajustării la 

prevederile cadrului legal (Hotărîrea de Guvern nr.767/2014 

pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 

2013 privind testarea integrităţii profesionale) 

1. Grup de lucru 

format, proiect 

elaborat. 

 

2.Acte aprobate și 

implementate. 

 

 

3. Ordine elaborate și 

aprobate. 

 

4. Registre/comisii 

instituite, persoane 

responsabile 

desemnate. 

5. Ordine elaborate și 

aprobate. 

 

 

6. Sesizare înaintată. 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

DIE a IGP 

 

 

 

DIE a IGP 

 

 

 

DIE a IGP 

 

 

DRU a IGP 

 

 

 

DF a IGP 

SAL a INP 

 

 

DIE a IGP 

 

 

 

 

 

2.3. Crearea unei pagini-

web oficiale pentru 

Inspectoratul național de 

patrulare al IGP 

2.3.1 Identificarea surselor financiare, pentru implementarea 

platformei electronice a INP, interconectată cu pagina web 

oficială a Poliției. 

 

2.3.2 Crearea paginii web a INP. 

 

2.3.3 Desemnarea persoanei/subdiviziunii responsabile de 

introducerea informației complete, utile cetățenilor și 

actualizarea acesteia, privind activitatea subdiviziunii vizate. 

 

2.3.4 Plasarea  pe pagina-web a INP a informațiilor ce țin de 

atribuțiile și competențele, serviciile prestate, procedurile 

operaționale standard, lista întrebărilor frecvente cu care se 

1. Surse financiare 

identificate 

 

 

2. Pagină web creată. 

 

3. Ordin elaborat și 

aprobat. 

 

 

4. Informație introdusă 

și actualizată. 

Semestrul I 

2018 

 

 

 

Semestrul I 

2018 

 

 

 

 

 

SDAL a INP 

SC a INP  

DF a IGP 

SP a INP 
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confruntă participanții la trafic și alte persoane. 

2.4. Crearea unei baze unice 

de date la nivel de IGP  

privind anchetele de serviciu 

inițiate și desfașurate în 

privința angajaților IGP 

2.4.1 Identificarea surselor financiare, pentru implementarea 

bazei de date gestionată de IGP. 

 

2.4.2 Contractarea unei aplicații dedicate privind implementarea 

unei baze de date referitoare la instituirea mecanismului de 

monitorizare a anchetelor de serviciu desfășurate în cadrul IGP. 

 

2.4.3 Aprobarea unui act departamental privind organizarea și 

funcționarea bazei de date a anchetelor de serviciu inițiate, 

persoanele cu drept de acces, introducere, modificare, 

vizualizare, evidență. 

1.Surse financiare 

identificate. 

 

2. Bază de date 

creată, reglementări 

aprobate prin ordin. 

 

 

3. Ordin emis, 

mecanism 

implementat și 

aprobat. 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul I 

2018 

 

 

 

Semestrul I 

2018 

DIE a IGP 

DJ a IGP 

DMO a IGP 

2.5 Delimitarea 

competențelor între 

Serviciul Protecție Internă și 

Anticorupție al MAI și 

Direcția inspectare efectiv a 

IGP privind efectuarea 

anchetelor de serviciu 

2.5.1 Înaintarea unei inițiative în adresa MAI, privind 

delimitarea competențelor, de efectuare a anchetelor de serviciu 

de către SPIA a MAI și DIE a IGP. 

 

2.5.2 Urmare a aprobării actului departamental, IGP va elabora 

și aproba Procedurile standard de operare privind efectuarea 

anchetelor de serviciu.  

1.Analiză efectuată, 

inițiativă înaintată. 

 

 

2.PSO elaborate și 

aprobate. 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

DIE a IGP 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul nr. 3 Îmbunătățirea cadrului departamental, excluderea  concurenței normelor de drept și aducerea în 

concordanță cu cadrul normativ național 

3.1. Elaboarea  Procedurilor 

Standard de Operare, care 

ar reglementa integral 

activitatea angajaților 

Inspectoratului național de 

patrulare al Inspectoratului 

General al Poliției 

3.1.1 Reanalizarea procedurilor operaționale standart aprobate 

în vederea identificării domeniilor de activitate neacoperite prin 

proceduri și inițierea procesului de elaborare a procedurilor 

necesare. 

 

3.1.2. Reglementarea mecanismului de ,,ridicare, predare a 

plăcuțelor de înmatriculare” în contextul ajustării Ordinului IGP 

1. Proceduri elaborate 

și aprobate. 

 

 

 

2. Registru de 

evidență a numerelor 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

DSTCR a 

INP 



 6 

 nr.32/2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind 

ridicarea, înregistrarea, predarea, păstrarea, și evidența plăcilor 

cu numărul de înmatriculare și a rezultatelor examinării 

cauzelor contravenționale la prevederile art.439 Cod 

contravențional și Regulamentul circulației rutiere cu 

delimitarea expresă a competențelor subdiviziunilor 

responsabile, inclusiv prin, cu reglementarea următoarelor 

compartimente: 

a. Ridicarea în temeiul art.439 Cod contravențional; 

b. Ridicarea în temeiul pct.122 Regulamentul circulației 

rutiere. 

ridicate instituit. 

 

3.Ordin emis, 

mecanism 

implementat și 

aprobat. 

 

4.Control instituit 

prin procedură. 

 

5. Ordin ajustat. 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

 

3.2. Revizuirea întregii 

proceduri contravenţionale 

şi a mecanismului de 

eliberare, evidenţă şi control 

asupra actelor de strictă 

evidenţă utilizate de agenţii 

constatatori ai 

Inspectoratului național de 

patrulare din toate 

subdiviziunile 

3.2.1 Înaintarea propunerilor către Ministerul Afacerilor 

Interne, în vederea examinării tuturor actelor procesuale 

utilizate în cadrul procesului contravențional prevăzute în 

Ordinul MAI nr.347/2010. 

 

3.2.2 Aprobarea unor acte juridice suplimentare, PSO, în cadrul 

IGP pentru asigurarea evidenței asupra tuturor acțiunilor 

agenților de patrulare (act de ridicare a plăcuţelor de 

înmatriculare cu indicarea expresă a motivului ridicării, act de 

restituire a plăcuţelor de înmatriculare conducătorului auto, act 

privind confirmarea dreptului conducătorului auto de a-şi ridica 

autovehiculul de la parcarea specială, etc), inclusiv modul de 

primire, utilizare, predare şi evidenţă a actelor de strictă 

evidenţă, utilizate de agenţii de patrulare  în cadrul procesului 

de control exercitat zilnic. 

 

3.2.3 Instituirea controlului intern managerial prin întocmirea 

rapoartelor lunare ale conducătorilor nemijlociți în adresa 

conducerii INP asupra modului de întocmire și utilizare în 

vederea asigurării evidenţei asupra întregii proceduri 

contravenţionale, a modului de utilizare a actelor de strictă 

evidenţă de către agenţii constatatori aflaţi în subordine. 

 

3.2.4 Instituirea registrelor de evidență a actelor procesuale la 

fiecare agent constatator. 

 

3.2.5 Încheierea unui Acord de cooperare între ANTA și INP, 

1.Analiză efectuată, 

propuneri înaintate. 

 

 

2.PSO elaborate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Control instituit 

prin procedura 

prezentării 

rapoartelor interne 

(controlorilor). 

4. Numărul 

rapoartelor întocmite. 

 

5. Registre instituite. 

 

 

6. Acord elaborat și 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

DSTCR a 

INP 

DRU a INP 

CUMC a 

INP 

Secția 

procedură 

contravențion

ală a BP a INP 
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privind realizarea activităților în comun pe domeniul de 

competență. 

semnat. 

Obiectivul nr. 4 Eficientizarea proceselor operaționale și sporirea controlului managerial 

4.1. Examinarea 

oportunității privind 

dotarea cu tehnică specială 

a automobilelor de serviciu 

din gestiunea INP-ului și 

echipament polițienesc. 

4.1.1 Efectuarea unui studiu de fezabilitate (intern cu implicarea 

specialiștilor din cadrul Poliției) privind dotarea cu tehnică 

specială a automobilelor de serviciu din gestiunea INP-ului și 

echipament polițienesc bazat pe experiența anterioară în 

utilizarea acestor echipamente și experiența instituțiilor similare 

din alte state. 

 

4.1.2 Identificarea resurselor și dotarea automobilelor de 

serviciu/angajaților cu mijloace tehnice certificate sau mijloace 

tehnice omologate şi verificate metrologic. 

 

4.1.3 Elaborarea PSO privind utilizarea mijloacelor tehnice 

certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate 

metrologic în activitatea de serviciu a agenților de patrulare. 

 

4.1.4 Asigurarea monitorizării modului cum sunt utilizate 

echipamentele tehnice speciale din dotarea agenților de 

patrulare și a autovehiculelor de serviciu ale INP. 

 

 

 

1. Studiu elaborat 

 

 

 

 

 

 

2. Identificarea 

surselor financiare 

3.Automobile/dotări 

asigurate 

4. Rapoarte 

trimestriale ale SAL a 

IGP. 

 

5. Numărul 

controalelor 

întreprinse de către 

IGP și INP. 

Semestrul II 

2017 

Semestrul I 

2018 

 

 

 

Semestrul I 

2018 

Semestrul I 

2018 

 

Semestrul I 

2018 

 

Semestrul I 

2018 

 

SAL a IGP 

SDAL a INP 

SC a INP 

DF a IGP 

4.2. Intensificarea 

controlului intern 

managerial, din partea 

persoanelor cu funcție de 

conducere a INP-ului și a 

DIE a IGP 

 

 

4.2.1 Efectuarea controalelor inopinate în teritoriu a activității 

serviciilor de patrulare de către INP. 

4.2.2 Instituirea obligativităţii deţinerii de către fiecare agent 

public a registrelor de evidenţă a încălcărilor şi sancţiunilor 

aplicate în cursul programului de muncă, consemnarea 

activităţilor desfăşurate zilnic, în rapoarte întocmite la finele 

programului de muncă. 

4.2.3 Efectuarea analizelor trimestriale/semestriale de către INP 

asupra activităţii subalternilor, a rezultatelor înregistrate de 

1.Numărul 

controalelor inopinate 

realizate. 

2. Lista registrelor 

înregistate 

 

 

3. Nereguli constatate 

și măsuri dispuse 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

DIE a IGP 

DSTCR a INP 

DMO a INP 

DRU a INP 

CUMC a INP 
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aceştia ca urmare a sancţiunilor aplicate executate şi/sau 

neexecutate. O asemenea măsură va reprezenta un indicator în 

plus pentru persoanele cu funcţii de conducere la aprecierea 

activității trimestriale a angajaților.     

 

 

 

 

 

 

4.3.Evaluarea mecanismului 

de atragere la răspundere 

contravențională a 

cetățenilor străini 

 

4.3.1 Elaborarea și aprobarea reglementărilor în domeniu, ca 

rezultat a implementării mecanismului aprobat, prin asigurarea 

respectării drepturilor cetățeanului străin, dar și obligația 

acestuia de a răspunde contravenţional dacă a comis o abatere 

pe teritoriul RM. 

 

4.3.2 Semnarea unui acord inter-instituţional dintre IGP şi 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, pentru prevenirea 

eschivării cetăţenilor străini de la răspundere contravenţională şi 

asigurării executării sancţiunilor aplicate în RM. 

 

4.3.3 Sesizarea MAI și MAE în vederea asigurării implementării 

unui mecanism similar recunoaşterii sancţiunilor pecuniare între 

statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Deciziei – cadru 

2005/214/JAI din 24.02.2005 a Consiliului Uniunii 

Europene,inclusiv prin implementarea prevederilor Acordului de 

cooperare între IGP și BMA nr. 12/5/1-9611 din 28.12.2016. 

 

1. Grup de lucru 

format, proiect 

elaborat. 
 

 

2. Întruniri organizate,  

subiecte abordate, 

soluţii stabilite 

3.Acord semnat la 

decizia grupului de 

lucru 

4. Sesizare înaintată. 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017  

 

 

 

 Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul I 

2018 

 

DSTCR a INP  

CUMC a INP 

Obiectivul nr. 5 Optimizarea activității Centrului Unic de Monitorizare al Inspectoratului național de patrulare al IGP 

5.1.Elaborarea unei 

proceduri complete privind 

„crearea, funcţionarea, 

dreptul de acces şi de 

gestionare” a sistemului 

informaţional E-DATA 

5.1.1 Elaborarea și aprobarea unui act departamental privind 

aprobarea Regulamentului privind funcționarea Modulului E-

Data al Sistemului informațional automatizat „Evidența 

contravențiilor din domeniul circulației rutiere, a persoanelor 

care le-au săvîrşit și a punctelor de penalizare aplicate” al 

Sistemului informațional automatizat ,,Registrul informaţiei 

criminalistice şi criminologice”, care să insituie mecanismul și 

persoanele cu drept de acces, introducere, modificare, 

vizualizare, evidență. 

 

 

5.1.2 Identificarea și implementarea mecanismului de evidență 

și control asupra informației înregistrate și stocate cu ajutorul 

1.Act elaborat și 

aprobat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Procedura elaborată 

și aprobată. 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

CUMC a INP 

DSTCR a INP 
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mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice 

omologate şi verificate metrologic a INP-ului. 

 

5.1.3 Efectuarea monitorizării şi verificării accesărilor și 

modificărilor operate în sistem, la sesizare sau autosesizare. 

 

 

 

 

3.Mecanism 

implementat. 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

Obiectivul nr. 6 Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public și mijloacelor financiare în cadrul 

IGP și INP 

6.1.Ajustarea procedurii de 

achiziții publicedin cadrul 

INP, la actele legislative și 

normative din domeniu. 

6.1.1 Întocmirea, coordonarea și aprobarea planului de achiziții 

din cadrul INP-ului cu subdiviziunile de resort a IGP. 

 

6.1.2 Asigurarea de către subdiviziunea de profil INP în 

vederea respectării procedurii de depunere a declaraţiilor de 

confidenţialitate şi imparţialitate, de către toţii membrii grupului 

de lucru, inclusiv cei supleanţi, prin instituirea unui registru de 

evidență a declarațiilor. 

 

6.1.3 Elaborarea şi instituirea tuturor registrelor de evidenţă 

obligatorii procedurii de achiziţii, conform prevederilor art. 27 a 

Legii nr. 71/2007 cu privire la registre. 

 

6.1.4 Desemnarea persoanelor responsabile de publicarea pe 

pagina web a INP-ului a planului de achiziții al INP, a 

documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii, conform 

prevederilor actelor normative. 

 

6.1.5 Respectarea procedurii de înregistrare a agenţilor 

economici participanţi, prin eliberarea recipiselor, potrivit pct. 

21 din Hotărîrea de Guvern nr. 667 din 27.05.2016 şi de 

semnare a tuturor proceselor verbale de membrii participant. 

 

6.1.6 Publicarea pe pagina Web a INP a documentației de 

atribuire, potrivit pct. 21 a Hotărîrii de Guvern nr. 667 din 

27.05.2016. 

 

6.1.7 Întocmirea semestrială/anuală a Rapoartelor privind 

 1.Plan elaborat, 

aprobat și coordonat. 

 

 

2. Ordin elaborat și 

aprobat. 

 

 

 

3. Registre instituite  și 

completate. 

 

 

4.Ordin elaborat și 

aprobat, persoană 

desemnată. 

 

 

5.Procese-verbale 

semnate, procedura 

respectată 

 

 

6.Documentație 

publicată. 

 

 

7. Rapoarte întocmite 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

Semestrial 

 

 

 

 

Semestrial 

 

 

 

Semestrial 

SDAL a INP 

 



 10 

procedura de achiziții desfășurată de către INP și prezentarea 

acestora către IGP , conform prevederilor pct. 34 din Hotărîrea 

de Guvern nr. 667 din 27.05.2016. 

 

 

 

 

și prezentate 

 

 

 

 

 

6.2. Revizuirea actelor  

departamentale ale IGP din 

domeniul achiziţiilor publice 

în conformitate cu 

prevederile legale în 

vigoare. 

6.2.1 Revizuirea actelor departamentale care reglementează 

procedura de achiziții la prevederile actelor legislative și 

normative de călăuză, prin  stabilirea exhaustivă a atribuțiilor și 

responsabilităților membrilor grupului de lucru în dependență 

de domeniul de competență (Ordinul IGP nr. 208/2017 și anexa 

acestuia) . 

 

6.2.2 Monitorizarea încheierii și executării contractelor de 

achiziţii de către INP și alte subdiviziuni din subordinea IGP, 

conform prevederilor pct. 34 din Hotărîrea de Guvern nr. 667 

din 27.05.2016. 

 

6.2.3 Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale, potrivit pct. 

21 a Hotărîrii de Guvern nr. 667 din 27.05.2016. 

 

6.2.4 Publicare pe pagina Web a IGP, a planului de achiziții și a 

documentației de atribuire potrivit pct. 21 a Hotărîrii de Guvern 

nr. 667 din 27.05.2016. 

 

6.2.5 Instituirea registrelor de înregistrare a reprezentanților 

societății civile, conform prevederilor pct.10 din Hotărîrea de 

Guvern nr. 667 din 27.05.2016. 

 

6.2.6 Reglementarea expresă în actele departamentale ale IGP, 

privind depunerea declarațiilor de confidențiolitate și 

imparțialitate inclusiv și pentru membrii suplianți participanți la 

procedura de achiziții (Ordinul IGP nr. 208/2017 și anexa 

acestuia). 

1. Acte revizuit și 

completat. 

 

 

 

 

 

2.  Mecanism 

implementat. 

 

 

 

3. Rapoarte întocmite 

 

 

4. Plan, documemtație  

publicată 

 

 

5.Registre instituite 

 

 

 

6. Acte revizuite și 

completate 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

Semestrial 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

 

 

SAL a IGP 
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Obiectivul nr. 7 Perfecționarea profesionalismului și imaginei poliției 

7.1. Revizuirea fişelor de 

post a tuturor angajaţilor 

INP (în special a agenţilor 

de patrulare, angajaţilor 

Secţiei contravenţionale şi 

Centrului Unic de 

Monitorizare), prin 

excluderea atribuţiilor şi 

împuternicirilor arbitrare, 

exhaustiv formulate şi 

abuzive. 

7.1.1 Revizuirea cerințelor de angajare din fișele de post. 

 

7.1.2. Revizuirea fișelor de post în vederea stabilirii cu claritate 

a atribuțiilor funcționale a angajaților în dependență de 

domeniul de activitate a funcțiilor din cadrul:  

a. Inspector inferior de patrulare a BP, RP Nord, BP 

SUD; 

b. Ofițeri de patrulare BP, RP Nord, BP SUD; 

c. Angajaților CUMC, CEMS secția procedură 

contravențională. 

 

 

1. Fişe de post 

reviziute, elaborate şi 

aprobate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 - 

Semestrul I 

2018 

 

 

 

 

DRU a INP 

7.2.Elaborarea și realizarea 

unui plan tematic de 

instruiri 

7.2.1 Elaborarea unui plan tematic de instruire cu subiecte 

vizînd activități specifice al angajaților INP. 

 

7.2.2 Selecționarea formatorilor în domeniul pregătirii continue 

a angajaților INP din serviciile de patrulare. 

 

7.2.3 Realizarea de activități de instruire profesională a 

angajaților din serviciile de patrulare de către formatorii 

selectați. 

 

7.2.4 Instruirea angajaților din cadrul INP-ului privind 

respectarea prevederilor legale în vigoare și disciplinei de 

serviciu. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plan  elaborat, 

aprobat și coordonat. 

 

2. Numărul  de 

instruire organizate şi 

desfăşurate. 

3. Campanii 

organizate și 

desfășurate 

 

4. Numărul 

persoanelor instruite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

 

Semestrul II 

2017 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRU a INP 

 

 

 

DIE a IGP 
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Lista acronime: 

 
MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

IGP – Inspectoratul General al Poliției 

DJ – Direcția juridică  

DMO – Direcția management operațional  

DF – Direcția finanțe  

DRU – Direcția resurse umane  

DIE – Direcția inspectare efectiv  

SAL – Serviciul achiziții și logistică  

INP – Inspectoratul național de patrulare  

DSTCR – Direcția supraveghere transport și circulație rutieră  

SC – Secția contabilitate  

SAJ – Serviciului asistență juridică  

SDAL – Secția dotări și asigurare logistică  

CUMC – Centrul Unic de Monitorizare și Coordonare  

SP – Serviciul de Presă  

BP – Brigada de Patrulare a INP 

RP Nord – Regimentul de Patrulare Nord  

BP SUD – Batalionul de Patrulare SUD  

CEMS – Compania de Escortă și Misiuni Speciale 

PSO – Procedura Standard de Operare 

ANTA – Agenția Națională Transport Auto 

 

 

 


