
 

 

 
Anexă  

la ord.IGP nr.228 

din 03 mai 2018 
 

Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2018 

 
Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

Obiectivul I : 

CONSOLIDAREA RESPONSABILITĂȚII, EFICIENȚEI, TRANSPARENȚEI ȘI PROFESIONALISMULUI POLIȚIEI 

Riscuri asociate acțiunilor: 

- Depășirea costurilor estimative planificate; 

- 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 2018-2020; 

- Incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul de reorganizare a Poliției; 

- 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; 

- Neatingerea tuturor indicatorilor prin respectarea condiţiilor stabilite de actele normative/legislative în domeniul carierei poliţistului, precum şi refuzul poliţistelor de a 

avansa; 

- Nerealizarea proceselor premergătoare care tergiversează realizarea acţiunilor, care rezultă implicit din respectivele, 

1. 

Implementarea în 

continuare a 

principiilor de 

selectare și 

promovare 

transparentă a 

personalului, bazat 

pe concurs şi 

criterii clare de 

selectare, evaluare 

și promovare a 

personalului, 

inclusiv prin 

respectarea 

principiului 

egalității de gen 

 

 

  1) Promovarea unei politici 

de cadre eficiente, bazate pe 

concurs public, 

perfecționarea continuă cu 

suportul specialiștilor din 

străinătate (VI.10) 

(pct.108 din PA al MAI) 

Numărul concursurilor 

organizate 

(încadrare/promovare 

la funcții de 

conducere); 

Numărul bărbaților și 

femeilor care s-au 

înscris/au aplicat și 

promovat concursul; 

Practică avansată 

aplicată; 

Raportul Grupului 

coordonator în 

domeniul gender 

elaborat 

Număr de programe de 

pregătire și de personal 

format cu suportul 

 
trimestrial 

 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

Grup coordonator în 

domeniul gender 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

specialiștilor străini 

  2) Elaborarea, avizarea 

și/sau ajustarea fișelor 

postului ale angajaților 

Poliției în contextul 

reorganizării instituționale 

(2.1.7) 

Fișele postului 

elaborate 

/ajustate/aprobate 

pentru 100% structuri 

create/reorganizate 

septembrie 

sau 2 luni 

după 

reorganizar

e 

trimestrial 

HG nr.966 

din 

09.08.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

Subdiviziunile 

IGP/Poliției 

  3) Creșterea progresivă a 

ponderii subofițerilor în 

cadrul Poliției în 

conformitate cu prevederile 

Matricei de politici privind 

reforma Poliției şi a 

Metodologiei de inversare a 

piramidei posturilor(1.1.5) 

670 unități de personal 

inversate; 

Dinamica pozitivă a 

ponderii subofițerilor 

Acte 

legislative/normative 

modificate 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

2. 

Consolidarea 

capacităţilor în 

domeniul 

prevenirii 

stresului la muncă 

(pct.3 din PA al 

MAI) 

  1) Formarea profesională a 

psihologilor din cadrul 

unităților Poliției, inclusiv în 

domeniul prevenirii și 

diminuării arderii 

emoționale și a stresului 

profesional (5.2.1) 

Numărul instruirilor 

organizate; 

Numărul psihologilor 

instruiți; 

Numărul ședințelor de 

consiliere organizate 

 trimestrial 

HG nr.748 

din 

20.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

subdiviziunile 

teritoriale 

  2) Organizarea seminarelor 

de instruire a efectivului  

subdiviziunilor 

Inspectoratului General al 

Poliției privind diminuarea 

arderii emoționale și a 

stresului profesional (5.2.2) 

Numărul instruirilor 

organizate; 

Numărul participanților 

 trimestrial 

HG nr.748 

din 

20.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

3. 

Asigurarea 

egalităţii  între 

femei şi bărbaţi, 

inclusiv prin 

creșterea 

oportunităților și 

sporirii 

participării 

femeilor în Poliție 

(1.1.4, 4.1, 4.2) 

  1) Realizarea Planului de 

acțiuni al IGP privind 

creșterea ponderii și rolului 

femeilor în Poliție pentru 

perioada 2018-2020 (1.1.8, 

4.1.1, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 

4.2.5, 4.2.2, 4.2.4) (2.2.10, 

3.2.1.4)  
(pct.9 din PA al MAI) 

16% din angajații 

Poliției sunt femei; 

Ponderea femeilor 

angajate, inclusiv în 

funcții de conducere în 

dinamica pozitivă; 

Numărul femeilor care 

au aplicat la cursuri 

manageriale, în 

creștere; 

Programe de mentorat 

elaborate şi aprobate; 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

Ordinul IGP 

nr.521 din 

21.12.2017 

HG nr.259 

din 

28.04.2017 

HG. nr736 

din 

13.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

Echipa de proiect 

Grup coordonator în 

domeniul gender 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

Acțiuni realizate 

conform calendarului 

aprobat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea 

principiilor de 

transparență, 

inclusiv  în 

procesul 

managementului 

decizional (1.3) 

  1)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) (pct.44 din PA 

al MAI) 

Pagina web revizuită 

conform propunerilor 

înaintate; 

Dinamica pozitivă 

privind imaginea 

instituțională 

Rapoarte analitice  

interne realizate 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.966 

din 

09.08.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SRP 

DMO a IGP 

 

  2) Eficientizarea activității 

Consiliului strategic al 

Inspectoratului General al 

Poliției (1.3.1)(4.2.)(1.5.3) 

(pct.44 din PA al MAI) 

Regulamentul 

Consiliului revizuit şi 

modificat; 

şedinţele Consiliului 

organizate trimestrial; 

Ponderea ședințelor 

realizate cu participarea 

ONG 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

HG nr.736 

din 

13.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare  

DMO a IGP 

 

  3)Stabilirea de noi 

parteneriate cu asociațiile 

obștești de profil pentru 

aplicarea unor instrumente 

suplimentare de control 

asupra acțiunilor Poliției 

(1.3.3) (4.2.2, 

4.2.3)(4.6.1)(1.5.3)  

(pct.3, 9, 44 din PA al MAI) 

Parteneriate stabilite 

Rapoarte elaborate și 

publicate 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

HG nr.748 

din 

20.09.2017 

HG nr.736 

din 

13.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO a IGP 

Echipa de proiect 

Subdiviziunile IGP și 

specializate ale 

Poliției 

  4) Dezvoltarea sistemului 

Intranet la nivelul 

structurilor teritoriale și de 

suport ale Poliției (4.2.10) 

Proiectarea rețelelor 

Intranet în toate 

subdiviziunile Poliției 

Sistem Intranet 

implementat și 

operațional în sediul 

IGP și INI 

decembrie trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Grup de lucru 

Echipa de proiect 

SAL 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

  5)Îmbunătățirea 

comunicării interne, inclusiv 

prin abordarea/identificarea, 

examinarea  și soluționarea 

problemelor actuale și de 

importanță majoră în 

activitatea Poliției 

Ședințe cu șefii 

subdiviziunilor 

teritoriale organizate 

trimestrial; 

Rata problemelor 

soluționate, inclusiv la 

nivel teritorial 

 trimestrial 
Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO a IGP 

Subdiviziunile 

specializate și 

teritoriale ale Poliției 

  6) Evaluarea percepției 

angajaților Poliției asupra 

practicilor și experiențelor 

de comunicare internă, 

inclusiv prin aplicare de 

chestionare, sondaje (4.1.1) 

(pct.44 din PA al MAI) 

Grup de lucru creat; 

Evaluarea organizată; 

Raportul elaborat și 

aprobat; 

Recomandări formulate 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

SS 

SRP 

5. 

Dezvoltarea 

capacităţilor de 

comunicare ale 

Poliţiei 

 

  1) Implementarea Planului 

de dezvoltare a comunicării 

Poliției pentru anii 2017-

2020 (1.3.4)(4.1.1, 

4.1.9)(1.5.3) (pct.44 din PA 

al MAI) 

Acțiuni realizate 

conform calendarului 

aprobat; 

Raportul privind 

impactul activităților 

de comunicare externă, 

informarea publicului 

elaborat și publicat pe 

pagina web a Poliției; 

Recomandări (măsuri 

de corecție) formulate 

și realizate 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

HG nr.736 

din 

13.09.2017 

Ord. IGP 

nr.396 din 

03.10.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SRP 

Subdiviziunile 

specializate și 

teritoriale ale Poliţiei 

 

  2) Dezvoltarea capacităţilor 

subdiviziunilor de relaţii cu 

publicul, inclusiv prin 

organizarea, realizarea și 

participarea la seminare de 

informare, cursuri de 

instruire, vizite de studiu etc. 

pe domeniul 

comunicării/relaționării cu 

publicul (4.1.6) (pct.44 din 

PA al MAI) 

Numărul de seminare 

vizite de studiu, cursuri 

etc. organizate și 

realizate 

Numărul participanților 

la 

instruiri 

 trimestrial 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SRP 

DRU 

  3) Identificarea 

oportunităţilor de instruire a 

formatorilor pentru 

Oportunităţi de 

instruire identificate; 

Numărul formatorilor 

semestrul I trimestrial 
Ord.MAI 

nr.351 din 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

DRIAE 

DMO 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

dezvoltarea capacităţilor de 

comunicare a personalului 

antrenat în dispecerizarea şi 

reacţionarea operativă la 

apelurile de urgenţă, în 

contextul acordurilor 

bilaterale semnate cu 

structuri omoloage din alte 

ţări (4.1) 

instruiţi pe domeniul 

dispecerizare şi 

comunicare 

24.11.2017 INP 

DP mun.Chișinău 

  4) Elaborarea cadrului 

normativ privind instruirea 

şi perfecţionarea 

personalului dispeceratelor  

în domeniul comunicării cu 

cetăţenii (4.2) 

Metodologie elaborată 

şi aprobată 

 

 trimestrial 

Ord.MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO a IGP 

DRU 

INP 

 

  5) 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) 

Numărul instruirilor 

organizate; 

Numărul dispecerilor 

instruiţi; 

Numărul angajaţilor 

serviciilor de patrulare 

şi reacţionare operativă 

instruiţi; 

Numărul ofițerilor de 

sector instruiți 

 trimestrial 

Ord.MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

DMO a IGP 

INP 

DGSP 

DRIAE 

 

6. 

Creșterea 

eficienței 

activităţii prin 

aplicarea 

conceptului de 

performanță 

egală a Poliţiei 

(1.6) (1.3.5) 

  1) Elaborarea procedurilor 

operaționale standard pe 

domeniile de activitate a 

Poliției (1.4.6, 1.6.2) (1.2.3) 

(4.2) (pct.44 din PA al MAI) 

Domenii de intervenție 

prioritare identificate; 

Proceduri aprobate, 

inclusiv în domenii de 

intervenție/reacționare; 

Proceduri 

revizuite/modificate; 

Manual PSO pentru 

personalul 

dispeceratelor editat  

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Ord.MAI 

nr.351 din 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO a IGP 

INP 

INI 

Subdiviziunile IGP, 

specializate ale 

Poliției 

  2)Îmbunătățirea 

infrastructurii și capacităților 

logistice ale Poliției (1.6.1) 

Documentația de 

proiect și deviz pentru 

obiective noi realizate; 

Obiective supuse 

lucrărilor de reparație 

capitală  

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SAL 

Subdiviziunile 

teritoriale 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

7. 

Optimizarea 

serviciilor 

publice pentru 

populație (1.3, 

1.3.6) 

  1)Actualizarea 

pașapoartelor tehnice ce 

vizează serviciile prestate de 

către subdiviziunile Poliției, 

inclusiv pentru serviciile noi 

create, precum și actele 

permisive eliberate (2) (3.37, 

3.1) (pct.44, 64 din PA al 

MAI) 

Fișele serviciilor 

publice prestate 

actualizate 

 

septembrie 

(pentru 

servicii 

existente) 

2 luni de la 

crearea 

noilor 

servicii 

 

trimestrial 

Ordinul 

MAI nr.404 

din 

29.12.2017 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

HG nr.966 

din 

09.08.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DGSP 

DMO 

BPDS ”FULGER” 

  2) Revizuirea registrelor și 

sistemelor informaționale 

utilizate pentru eliberarea și 

gestionarea actelor 

permisive (3) 

Raportul cu privire la 

situația actuală a 

registrelor și sistemelor 

existente elaborat; 

Propuneri de 

îmbunătățire înaintate; 

ianuarie  

Ordinul 

MAI nr.404 

din 

29.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DGSP 

  3) Descrierea business 

proceselor aferente eliberării 

și gestionării actelor 

permisive (4) 

Procese descrise iunie trimestrial 

Ordinul 

MAI nr.404 

din 

29.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DGSP 

DRIAE 

  4) Revizuirea proceselor 

operaționale de eliberare a 

actelor permisive prin 

prisma platformei ghișeului 

unic (5) 

Propuneri de ajustare a 

proceselor operaționale 

existente, elaborate 

iulie trimestrial 

Ordinul 

MAI nr.404 

din 

29.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DGSP 

DRIAE 

  5) Perfectarea registrelor 

primare 
Registrele perfectate  trimestrial 

Ordinul 

MAI nr.404 

din 

29.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DGSP 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustarea 

structurilor 

Poliției în raport 

cu evoluția 

standardelor 

europene și 

tendințele 

fenomenului 

infracțional (1.4) 

  1)Reorganizarea 

structurilor Poliției conform 

necesităților funcționale 

actuale (1.6.4) (4.3.1) (4.2.3, 

4.2.4)(24.2) (2.2, 2.3) 

 

Acte normative emise; 

Structuri reorganizate; 

Structuri dedicate 

pentru patrulare şi 

reacţionare operativă 

constituite; 

Regulamente aprobate 

semestrul I 

pentru 

structuri de 

patrulare şi 

reacţionare 

operativă 

trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

Ord.MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

Echipa de proiect 

DMO a IGP 

INP 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.6.6) (1.6.4, 

1.6.5)(1.3.5) ) 

(pct.47, 125 din PA 

al MAI) 

2) Realizarea activităților 

orientate spre 

desconcentrarea activităţilor 

de menţinere şi asigurare a 

ordinii publice la nivelul 

subdiviziunilor teritoriale ale 

Poliţiei (1.4.3) (VI.12) 

(pct.125 din PA al MAI) 

Structura 

organizațională 

revizuită; 

Cadrul normativ de 

funcționare modificat; 

Capacități dezvoltate 

de menținere și 

asigurare a ordinii 

publice în profil 

teritorial 

septembrie lunar 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

INP 

DJ 

  3) Regionalizarea activității 

Poliției conform Viziunii de 

concept aprobate (1.6.5, 

4.3.1) (3.2.5)(3.2.9) 

(VI.10.2) (pct.44, 125 din 

PA al MAI) Structuri regionalizate 

conform calendarului 

aprobat 

septembrie trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

Viziunea de 

concept nr. 

34/1265 din 

23.10.2017 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

  4) Elaborarea actelor 

normative subsecvente 

privind organizarea și 

funcționarea structurilor 

regionale, cu stabilirea 

standardelor comune în acest 

sens 

Reglementări-cadru 

privind organizarea și 

funcționarea 

structurilor regionale 

aprobate; 

Standarde comune de 

organizare și 

funcționare, inclusiv 

dotare logistică a 

structurilor regionale 

aprobate 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

DJ 

Subdiviziunile 

IGP/Poliției 

  5) Organizarea sesiunilor 

de instruire a personalului 

structurilor regionale pe 

domenii specifice 

regionalizării. 

Ponderea personalului 

structurilor regionale 

instruit 

 semestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

  6) Crearea condițiilor 

adecvate pentru instruirea 

Infrastructură 

dezvoltată; 
 trimestrial 

HG nr.587 

din 

În limita 

alocațiilor 

DRU 

SAL 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

continuă a efectivului 

unităților specializate în 

menținerea ordinii publice 

(1.4.7) (pct.42 din PA al 

MAI) 

Exerciții de simulare 

privind acționarea în 

diferite situații 

12.05.2016 bugetare INP 

BPDS ”Fulger” 

  7)Consolidarea 

capacităților de intervenție 

prin dotarea cu echipament 

și tehnică specială a 

subdiviziunilor Poliției 

responsabile de menținerea 

și asigurarea ordinii publice 

(1.4.8) (VI.13.2) 

Unități de transport 

achiziționate; 

Echipament de 

intervenție procurat; 
septembrie lunar 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

 HG nr.890 

din 

20.07.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect; 

SAL 

 INP 

BPDS ”Fulger” 

9. 

Dezvoltarea 

capacităților de  

acordare a 

asistenței medicale 

de urgență 

  1) Fortificarea/ 

perfecționarea capacităţilor 

de intervenţie şi acordarea 

primului ajutor medical de 

urgenţă în caz de accidente, 

dezastre (1.8) (2.2)(2.4)(3.3) 

Numărul instruirilor 

desfășurate; 

Numărul polițiștilor 

instruiți în acordarea 

primului ajutor 

 trimestrial 

HG nr.1238 

din 

11.11.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

INP 

Subdiviziuni 

teritoriale 

  2) Participarea la cursurile 

de instruire în utilizarea 

tehnologiilor de descarcerare 

şi acordarea primului ajutor 

medical de urgenţă (3.4) 

Numărul instruirilor 

desfășurate; 

Numărul polițiștilor 

instruiți 

 trimestrial 

HG nr.1238 

din 

11.11.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

10. 

Dezvoltarea 

managementului 

operațional  

(pct.44 din PA al 

MAI)  

  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 

(2.4.6) (2.4.7) (3.1.3) 

Numărul planurilor 

verificate 

și amendate 

Numărul planurilor 

aprobate 

și implementate; 

Planuri de cooperare 

aprobate; 

Interoperabilitate şi 

schimb eficient de 

informaţii asigurat 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

HG nr.357 

din 

31.05.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO a IGP 

INP 

Subdiviziunile 

specializate și 

teritoriale 

11. 

Dezvoltarea 

abilităților 

angajaților Poliției 

de apărare pentru 

diferite situații 

1) Planificarea și 

organizarea cursurilor 

specializate de intervenţie 

profesională pentru 

funcționarii Poliției, inclusiv 

Numărul sesiunilor 

realizate; 

Numărul instruirilor 

realizate în cadrul 

subdiviziunilor Poliției 

 trimestrial 

Ord. MAI 

nr.309 din 

05.10.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

BPDS ”Fulger” 

INP 

INI 

DIE 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

prin implicarea specialiștilor 

în materie din cadrul altor 

structuri (15) (pct.17 din PA 

al MAI) 

Numărul specialiștilor 

din exterior implicați; 

Numărul polițiștilor 

formați; 

Numărul cazurilor de 

ultragiere în 

descreștere 

11
1
. 

Consolidarea 

capacităților 

angajaților Poliției 

în 

examinarea/investi

garea cazurilor de 

violenţă în familie, 

violenţă faţă de 

femei, 

infracţiunilor 

privind viaţa 

sexuală 

1) Testarea abordărilor 

inovative în răspunsul 

poliţiştilor la examinarea 

cazurilor de violenţă în 

familie şi violenţă faţă de 

femei (2.1.6) 

Număr de poliţişti 

instruiţi în domeniul 

aplicării inovaţiilor 
 trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

Resurse 

financiare din 

contul 

donatorului 

DGSP 

DGUP 

INI 

DRU 

2) Organizarea cursurilor de 

instruire în domeniul 

investigării şi examinării 

infracţiunilor privind viaţa 

sexuală (3.2.5) 

Numărul instruirilor 

organizate; 

Numărul polițiștilor 

instruiți 

 trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

Resurse 

financiare din 

contul 

donatorului 

DGSP 

DGUP 

INI 

DRU 

3)Elaborarea curriculumului, 

a suportului de curs şi a 

glosarului pentru instruirea 

continuă a specialiştilor 

privind abordarea 

multidisciplinară şi 

intervenţia în cazurile de 

violenţă în familie şi 

violenţă sexuală (4.3.2) 

Curriculum elaborat, 

pilotat 
 trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DRU 

DGUP 

INI 

Obiectivul II: 

ARMONIZAREA CADRULUI JURIDIC ȘI DE POLITICI PE DOMENIILE DE INCIDENȚĂ ALE POLIȚIEI 

12. 

Eficientizarea 

cadrului juridic pe 

domeniul siguranței 

rutiere 

(pct.44 din PA al 

MAI) 

 

  1) Înaintarea propunerilor 

privind elaborarea 

proiectului actului legislativ 

privind modificarea cadrului 

legislativ aferent prin 

introducerea constatului 

amiabil al accidentelor 

rutiere și a cadrului normativ 

subsecvent (1.5.3)(1.5.7) 

(pct.120 din PA al MAI) 

Domeniu juridic de 

intervenție identificat; 

Persoane responsabile 

desemnate; 

Propuneri de amendare 

a cadrului normativ 

înaintate în adresa MAI 

 

iunie iulie 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Grupul de lucru 

instituit 

INP 

DP mun. Chișinău  

DJ 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

  2) Transferarea 

competențelor improprii 

Poliției prevăzute de HG 

nr.415 din 08.04.2013 

despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

supravegherea tehnică 

exercitată de Poliția rutieră 

(1.5.4)(1.1) 

Grup de lucru instituit; 

Proiect de HG elaborat, 

consultat,  promovat; 

Competențe, structuri, 

echipamente, mijloace 

speciale transmise 

autorităților 

competente 

iunie trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Ord.IGP 

nr.366 din 

11.09.2017  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

  3) Revizuirea procedurii de 

introducere în reparații a 

unităților de transport 

accidentate (1.5.8) 

Domeniu juridic de 

intervenție identificat; 

Persoane responsabile 

desemnate; 

Propuneri de amendare 

a cadrului normativ 

înaintate în adresa MAI 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

 

  4) Înaintarea propunerilor 

de modificare a 

Regulamentului circulației 

rutiere în sensul excluderii 

graduale a obligativității 

prezentării unor acte la 

solicitarea angajaților de 

poliție, astfel încât acestea să 

fie realizate prin intermediul 

platformei de 

interoperabilitate instituită 

de Guvern (1.5.9) 

Persoane responsabile 

desemnate; 

Propuneri de amendare 

a cadrului normativ 

înaintate în adresa MAI 

100% din numărul de 

acte prevăzute la 

pct.10, subpct.2 din 

Regulamentul 

circulației rutiere 

excluse; 

Aplicații IT elaborate și 

dezvoltate; 

Agenți de circulație 

rutieră instruiți și 

asigurați cu echipament 

necesar 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DJ 

13. 

Revizuirea 

cadrului normativ 

care vizează 

înregistrarea și 

evidența 

contravențiilor 

  1) Elaborarea proiectului 

ordinului de modificare și 

completare a ordinului MAI 

nr. 347 din 01.11.2010 cu 

privire la modul de 

înregistrare şi evidenţă a 

contravenţiilor, a 

persoanelor care le-au 

Proiect elaborat, 

consultat și remis 

pentru aprobare 

aprilie aprilie 
Propunere 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DGSP 

DMO 

DJ 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

săvârşit şi a rezultatelor 

examinării cauzelor 

contravenţionale 

14. 

Armonizarea 

cadrului normativ 

pe domeniul 

escortării 

persoanelor aflate 

în custodia Poliției 

(2.1) 

(pct.122 din PA al 

MAI) 

  1) Modificarea cadrului 

normativ de reglementare a 

raporturilor de muncă pentru 

personalul care realizează 

misiuni de escortă și pază a 

persoanelor deținute și 

armonizarea acestora cu 

reglementările aplicate 

angajaților altor instituții ce 

execută atribuții analoage 

(1.1.3) 

Domeniu juridic de 

intervenție identificat; 

Persoane responsabile 

desemnate; 

Propuneri de amendare 

a cadrului normativ 

înaintate în adresa 

MAI; 

Grup de lucru pentru 

modificarea cadrului 

normativ intern  

creat; 

Proiect de act normativ 

elaborat și aprobat; 

Cadru normativ 

armonizat 

septembrie trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.748 

din 

20.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DJ 

15. 

Armonizarea 

cadrului normativ 

şi legislativ pe 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

criminalităţii 

organizate, 

traficului de 

droguri (23.1, 31) 

(3.1) 

  1) Revizuirea şi înaintarea 

propunerilor de modificare a 

Listei substanțelor 

stupefiante, psihotrope și a 

plantelor care conțin astfel 

de substanțe depistate în 

trafic ilicit, precum și 

cantităților acestora, 

aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 79 din 23 

ianuarie 2006 (31.1) 

Domeniu juridic de 

intervenție identificat; 

Persoane responsabile 

desemnate; 

Propuneri de amendare 

a cadrului normativ 

înaintate în adresa MAI 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

CTCEJ 

2) Revizuirea şi înaintarea 

propunerilor de modificare a 

Legii nr.50 din 22.03.2012 

privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii 

organizate şi a cadrului 

juridic aferent (3.1.3) 

(pct.137 din PA al MAI) 

Domeniu juridic de 

intervenție identificat; 

Propuneri de amendare 

a cadrului normativ 

înaintate în adresa MAI 

 

 

 trimestrial 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

16. 

Revizuirea 

cadrului normativ 

pe domeniul 

asigurării 

regimului secret 

  1) Revizuirea și 

modificarea cadrului 

normativ care reglementează 

procedura de acordare a 

accesului la secretul de stat 

și funcțiile care necesită 

acces la secretul de stat în 

cadrulIGP și subdivziunile 

subordonate (pct. pct. 95, 96 

din HG nr. 1176 din 

22.12.2010). 

Grup de lucru instituit; 

Act normativ elaborat, 

consultat și aprobat 

iunie trimestrial 
Propunerea 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Serviciul protecție a 

informației 

Obiectivul III: 

APLICAREA ECHITABILĂ, EFICIENTĂ ȘI EFICACE A LEGISLAȚIEI BAZATE PE DREPTURILE OMULUI ÎN ACTIVITATEA POLIȚIEI 

Riscuri asociate acțiunilor: 

- Depășirea costurilor estimative planificate; 

- 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 2018-2020; 

- Incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul de reorganizare a Poliției;  

- 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. 

17. 

Eliminarea 

tuturor formelor 

de rele tratamente, 

abuz și 

discriminare în 

activitatea Poliției 

(2.1)(1.7)(1.2.2.3) 

(pct.3,9,44, 122, 

131 din PA al MAI) 

 

  1) Realizarea Planului de 

acțiuni privind reducerea 

relelor tratamente, abuzului 

și discriminării față de 

persoanele aflate în custodia 

Poliției pentru anii 2017-

2020 (4.2.3)(1.7.1)(2.1.1) 

Acțiuni realizate 

conform calendarului 

aprobat; 

Dinamica numărului 

plângerilor referitoare 

la acțiunile de abuz din 

partea polițiștilor; 

Raport de evaluare 

privind respectarea 

standardelor 

internaționale în 

domeniul drepturilor 

omului 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.748 

din 

20.09.2017 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

HG nr.736 

din 

13.09.2017 

49 251,4 mii lei 

(suport bugetar) 

Echipa de proiect 

DMO 

DIE 

DGUP 

 

  2) Organizarea exercițiilor 

practice privind modul și 

condițiile de aplicare a forței 

și a mijloacelor speciale din 

dotarea Poliției în privința 

persoanelor reținute (5.1.5) 

2 exerciții practice 

organizate; 

minimum 100 

participanți; 

ponderea angajaților 

IDP și Serviciul escortă  

instruiți  

 trimestrial 

HG nr.748 

din 

20.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

  3) Consilierea psihologică a 

polițiștilor care sunt în 

contact frecvent cu 

persoanele reținute (5.2.3) 

Număr de consilieri 

realizate; 

Raport anual de 

evaluare psihologică 

realizat 

 semestrial 

HG nr.748 

din 

20.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

subdiviziunile 

teritoriale 

18. 

Dezvoltarea 

standardelor 

ocupaționale 

pentru ofițerii și 

subofițerii de 

Poliție (2.2.2) 
(pct.107 din PA al 

MAI) 

 

Standarde validate și 

aprobate   
semestrul I lunar 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

19. 

Realizarea 

acţiunilor 

orientate spre 

asigurarea 

respectării 

drepturilor omului 

în regiunea 

transnistreană şi a 

liberei circulaţii a 

persoanelor, a 

bunurilor şi a 

serviciilor între 

cele două maluri 

ale Nistrului 

  1) Monitorizarea situaţiei 

drepturilor omului şi 

acordarea asistenţei 

locuitorilor din regiunea 

transnistreană pentru a 

asigura respectarea 

drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale acestora 

(III.4.2.) 

Grad de respectare a 

drepturilor omului în 

regiune crescut; 

Rapoarte şi sesizări 

redactate, număr de 

cazuri soluţionate, 

planuri de acţiuni 

elaborate 

septembrie trimestrial 

HG nr. 890 

din 

20.07.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DMO 

 

  2) Asigurarea protecţiei 

dreptului de proprietate şi a 

prevenirii tentativelor de 

preluare abuzivă a afacerilor 

(IV.4.)  

Numărul sesizărilor 

recepționate și 

examinate; 

Cauze penale pornite; 

Sesizări înainte în 

adresa autorităților 

statului responsabile de 

proces; 

septembrie 

 
trimestrial 

HG nr. 890 

din 

20.07.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

INI 

20. 

Consolidarea 

capacităţilor în 

domeniul 

protecţiei 

drepturilor 

minorităţilor 

naţionale 

  1) Organizarea cursurilor 

de consolidare a capacităţilor 

poliţiştilor în domeniul 

protecţiei drepturilor omului, 

în special ale minorităţilor 

naţionale (1.2.8) 

Numărul cursurilor 

organizate; 

Numărul poliţiştilor 

instruiţi 

 trimestrial 

HG nr.734 

din 

09.06.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

DGSP 

  2) Organizarea campaniilor 

de informare şi 

conştientizare pentru 

comunitatea romă cu privire 

la oportunităţile de angajare 

Numărul campaniilor 

organizate; 

Ponderea angajaților de 

etnie romă 

 trimestrial 

HG nr.734 

din 

09.06.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

 DGSP 

Subdiviziuni 

specializate şi 

teritoriale ale Poliției 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

în serviciile de asigurare a 

ordinii publice (2.2.2) 

21. 

Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

respectării 

drepturilor și 

libertăților 

fundamentale ale 

persoanelor cu 

dizabilități 

  1) Organizarea cursurilor 

de instruire în domeniul 

respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale 

persoanelor cu dizabilităţi 

(61.7.6) 

Numărul cursurilor 

organizate; 

Numărul poliţiştilor 

instruiţi 

 trimestrial 

HG nr. 723 

din 

08.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

  2) Asigurarea accesibilităţii 

la infrastructură, la 

informaţie şi comunicare 

pentru persoanele cu diferite 

tipuri de dizabilităţi prin 

elaborarea, aprobarea şi 

punerea în aplicare a unor 

programe instituţionale în 

cadrul instituţiilor de poliție  

(61.7.5) 

Infrastructura ajustată; 

Cadrul normativ 

revizuit/elaborat, după 

caz; 

Numărul persoanelor cu 

dizabilități care s-au 

adresat instituției 

 

 trimestrial 

HG nr. 723 

din 

08.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SAL 

SS 

DGUP 

DJ 

DIE 

Subdiviziunile 

Poliției 

22. 

Evaluarea anuală 

a respectării de 

către personalul 

Poliției a 

standardelor 

internaţionale 

privind drepturile 

omului, asigurarea 

eliminării 

măsurilor şi 

practicilor de abuz 

şi rele tratamente, 

inclusiv a 

acţiunilor 

discriminatorii 

faţă de minorităţi 

sau persoane cu 

nevoi speciale 

(1.3.3) (pct.44 din 

PA al MAI) 

 

Raport de evaluare 

realizat și plasat pe 

pagina web a Poliției 

ianuarie 

2019 
semestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 

DMO 

SS 

SRP 

subdiviziunile 

teritoriale ale Poliției 

OBIECTIVUL IV: 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR 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 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

ARMAMENT, FALSIFICAREA ȘI SPĂLAREA BANILOR 

  Riscuri 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; 

- 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 2018-2020; 

- Incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul de reorganizare a Poliției;  

- 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; 

-Suprapunere de proiecte; 

-Lipsa de capacităţi organizatorice în desfăşurarea acţiunilor de prevenire. 

23. 

Consolidarea 

parteneriatului 

între instituţiile 

abilitate în 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

violenţei în 

familie(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; 

Numărul angajaţilor 

instruiţi 

Acorduri/memorandum

uri de colaborare 

încheiate, inclusiv per 

 trimestrial 

HG nr.259 

din 

28.04.2017 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

unitate teritorială 

2) Analiza anuală, în comun  

instituții 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) 

Număr de victime sub 

protecţie;  

Rapoarte publicate pe 

pagina web oficială a 

Poliţiei 

ianuarie  

2019 

ianuarie 

2019 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DGUP 

3) 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) 

Numărul participărilor; 

Numărul campaniilor 

organizate; 

Numărul activităților 

de informare 

desfășurate; 

Numărul persoanelor 

informate 

 trimestrial 

HG nr.259 

din 

28.04.2017 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare; 

resurse 

financiare din 

contul 

donatorului 

DGSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

4) Elaborarea mecanismelor 

care vizează intervenţia în 

temeiul comunicării despre 

încălcarea de către agresor a 

măsurilor de protecţie și 

monitorizarea/evaluarea 

rezultatului soluţionării 

sesizărilor despre actele de 

violenţă (3.1.8, 3.1.9) 

Mecanismele stabilite   decembrie trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DGUP 

5)Elaborarea, în comun cu 

autoritățile competente, a 

mecanismului de asigurare a 

expertizelor extrajudiciare şi 

judiciare gratuite, la 

solicitarea victimelor 

infracţiunilor de violenţă în 

familie şi infracţiunilor 

privind viaţa sexuală (3.3.7) 

Grup de lucru creat; 

Propuneri înaintate; 

Proiectul actului 

normativ de stabilire a 

mecanismului elaborat; 

 trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DGUP 

6) Elaborarea, în comun cu 

autoritățile competente, a 

mecanismului intersectorial 

de intervenţie în cazurile de 

Mecanism 

intersectorial elaborat 
decembrie trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DGUP 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

violenţă în familie (4.1.1) 

7) Acordarea asistenţei 

metodologice autorităţilor 

administraţiei publice 

deţinătoare de date statistice 

administrative privind 

acumularea suplimentară şi 

modul de prezentare a 

datelor, în scopul utilizării 

lor ulterioare la producerea 

informaţiei statistice în 

domeniul violenţei faţă de 

femei şi violenţei în familie 

(4.4.1) 

Propuneri/recomandări 

înaintate privind 

îmbunătăţirea 

sistemului de colectare 

a datelor 

 trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DGUP 

23
1
. 

Dezvoltarea 

capacităților de 

intervenție în 

domeniul violenței 

față de femei și 

violenței în familie 

1) Ajustarea metodologiei 

de evaluare a riscurilor 

pentru victimele violenţei în 

familie (3.1.1) 

Metodologie 

modificată şi aprobată 
decembrie trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DGUP 

2) Revizuirea și modificarea 

procedurilor standard de 

operare privind identificarea 

şi excluderea de la evidenţă 

a agresorilor familiali, 

precum și de supraveghere a 

executării măsurilor de 

protecţie (3.1.2, 3.1.7) 

PSO modificate; 

Condiţii de excludere 

de la evidenţă a 

agresorilor familiali 

expres stabilite; 

Ponderea comparativă 

a ordonanţelor de 

protecţie executate 

decembrie trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

3) Ajustarea ghidului practic 

privind intervenţia poliţiei 

în cazurile de violenţă în 

familie (3.2.3) 

Ghid ajustat decembrie trimestrial 

HG nr.281 

din 

03.04.2018 

Resurse 

financiare din 

contul 

donatorului 

DGSP 

DGUP 

24. 

Dezvoltarea 

capacităţilor în 

desfăşurarea 

investigaţiilor 

  1) Sporirea capacităţilor 

profesionale a ofiţerilor de 

investigaţii, urmărire penală, 

expertiză a documentelor, 

inclusiv prin instruiri, 

schimburi de 

experienţă/vizite de studiu  

Numărul cursurilor 

realizate 

Numărul de personal 

instruit 

Numărul de formatori 

instruiţi 

 semestrial 
Iniţiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DGUP 

  2) Organizarea cursurilor 

de instruire în domeniul 

protecției, administrării şi 

utilizării sistemelor 

Sesiuni de instruiri 

realizate în profil 

teritorial; 

Angajați instruiți; 

decembrie trimestrial 

Ord. MAI 

nr.309 din 

05.10.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

informaționale operative, 

pentru ofițerii biroului "C" 

ale IP şi INI (82.3.2) (pct.17 

din PA al MAI) 

25. 

Consolidarea 

cooperării 

interinstituţionale 

la investigarea 

infracţiunilor, în 

special a celor de 

criminalitate 

organizată, 

terorism, trafic de 

droguri şi 

persoane, 

organizarea 

migraţiei ilegale, 

infracţiunilor 

cibernetice, 

inclusiv a celor cu 

caracter 

transnaţional 

(pct.9, 137 din PA 

al MAI) 

  1) Participarea la nivel 

naţional şi internaţional în 

cadrul echipelor comune de 

investigaţii/acţiunilor/ 

operaţiunilor comune de 

prevenire şi combatere a 

infracţiunilor 

transfrontaliere, 

criminalităţii organizate, 

inclusiv a terorismului 

(1.2.3.5) (1.1.2, 1.5.1, 4.1.2, 

5.3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

naţional/ internaţional 

anihilate în comun cu 

alte organe de drept 

naţionale 

Număr de echipe mixte 

pentru combaterea 

criminalităţii 

Număr de şedinţe ale 

Consiliului naţional de 

prevenire şi combatere 

a criminalităţii, 

Consiliului operațional-

executiv de coordonare 

permanentă  a 

activităților de 

prevenire și combatere 

a criminalității 

organizate şi 

desfășurate 

 trimestrial 

HG nr.736 

din 

13.09.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DGUP 

CCPI 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA TUTUROR FORMELOR DE EXPLOATARE (INCLUSIV MUNCA PRESTATĂ DE COPII), A ABUZURILOR, A 

NEGLIJENȚEI ȘI A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR 

26. 

Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

  1) Specializarea actorilor 

din justiţie responsabili 

pentru lucrul cu minorii prin 

Angajați specializați în 

lucrul cu minorii 
septembrie lunar 

HG nr..890 

din 

20.07.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

DGSP 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

camerelor de 

audiere a 

minorilor, inclusiv 

a instituţiei 

intervievatorilor 

realizarea de instruiri. 

(V.C.9.)  

INP 

27. 

Organizarea, în 

comun cu 

instituțiile 

abilitate, a 

activităţilor de 

prevenire a 

comportamentului 

antisocial al 

copiilor 

  1) Realizarea, în comun cu 

Ministerul Justiției, a 

activităților de prevenire și 

profilaxie  a 

comportamentelor 

antisociale a copiilor și a 

implicării copiilor în acțiuni 

criminale în vederea 

promovării parentalității 

pozitive și asigurarea 

protecții drepturilor 

copilului (78) 

Activități comune 

desfășurate; 

Numărul copiilor 

informați; 

Numărul părinților 

informați 

 trimestrial 

HG nr.1106 

din 

03.10.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

  2) Implicarea activă în 

realizarea studiilor și 

cercetărilor în domeniul 

educației parentale(79) 

Informații statistice 

colectate și expuse în 

rapoartele analitice; 

Date diseminate către 

alte autorități 

 trimestrial 

HG nr.1106 

din 

03.10.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DRU 

28. 

Activități de 

sensibilizare 

privind 

importanţa 

raportării 

cazurilor de 

violenţă, neglijare, 

exploatare şi trafic 

al copiilor 

  1) Realizarea campaniilor 

de  sensibilizare privind 

prevenirea abuzului sexual 

faţă de copii, violenței, 

neglijării, exploatării şi 

traficul copiilor, inclusiv 

privind importanţa raportării 

acestora (2.1.23) (2.2.19) 

Campanii realizate, 

Număr de cazuri 

raportate în creştere 

 trimestrial 

HG nr.835 

din 

04.07.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DGSP 

SRP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

29. 

Promovarea 

siguranței copiilor 

internauți (pct.126 

din PA al MAI) 

  1) Înaintarea propunerilor 

în procesul de elaborare a 

cadrului normativ privind 

funcționarea platformei web 

pentru raportarea 

conţinutului ilegal din 

Internet (1.1)(2.1.16) 

Propuneri înaintate; 

Cadrul de reglemenatre 

elaborat 

martie aprilie 

HG nr.212 

din 

05.04.2017 

HG nr.835 

din 

04.07.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DJ 

 

  2) Dezvoltarea modulului 

de raportare în cadrul 

platformei 

Modulul de raportare în 

cadrul platformei 

dezvoltat; 

septembrie trimestrial 

HG nr.212 

din 

05.04.2017 

Din resursele 

partenerilor de 

dezvoltare  

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

http://www.internetsigur.md

/ (1.2)(2.1.16) 

Numărul proceselor 

penale şi 

contravenţionale 

iniţiate în baza 

raportărilor parvenite 

pe platformă 

HG nr.835 

din 

04.07.2016 

3) Promovarea unui internet 

mai sigur pentru copii, 

inclusiv prin intermediul 

consilierilor on-line, 

încurajarea raportărilor prin 

portalul informaţional 

www.siguronline.md (3.3.1) 

(pct.137 din PA al MAI) 

Număr de consilieri 

 on-line; 

Numărul raportărilor în 

dinamica pozitivă 

 semestrial 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

  4) Sistematizarea şi analiza 

datelor statistice privind 

criminalitatea informatică 

cu implicarea copiilor şi 

adolescenţilor şi măsurile 

întreprinse (12.1) 

Datele statistice 

sistematizate şi plasate 

pe pagina web a 

Poliţiei; 

Rapoarte de analiză 

elaborate şi publicate 

 trimestrial 

HG nr.212 

din 

05.04.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

30. 

Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

investigării 

infracţiunilor 

săvârşite asupra 

copiilor cu 

utilizarea 

tehnologiilor 

informaţionale 

(pct.126 din PA al 

MAI) 

  1) Elaborarea şi 

implementarea modulelor 

specializate de instruire în 

domeniul identificării, 

investigării infracţiunilor 

săvârşite asupra copiilor cu 

utilizarea tehnologiilor 

informaţionale (4.2)(4.3) 

Modulele de instruire 

elaborate 
martie aprilie 

HG nr.212 

din 

05.04.2017 

Din resursele 

partenerilor de 

dezvoltare 

INI 

DRU 

DGUP 

Număr de instruiri 

efectuate; 

Subiecte de instruire; 

număr de persoane 

instruite 

 trimestrial 

HG nr.212 

din 

05.04.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DRU 

DGUP 

  2) Eficientizarea activității 

Secției Protecția Copilului 

în cadrul Centrului pentru 

combaterea crimelor 

informatice(3.2) 

Numărul de cazuri 

investigate; 

Tipul cazurilor 

investigate; 

Numărul de cazuri 

referite către 

autoritățile de protecție 

a drepturilor copiilor 

 trimestrial 

HG nr.212 

din 

05.04.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

31. 

Realizarea 

campaniilor de 

sensibilizare, 

prevenire şi 

combatere a 

 Minimum 4 campanii 

desfășurate 

Numărul copiilor 

informați, inclusiv în 

profil teritorial 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

HG nr. 337 

din 

Programul 

„Poliţia şi 

Comunitatea”, 

finanţat de către 

Ministerul 

DGSP 

http://www.internetsigur.md/
http://www.internetsigur.md/
http://www.siguronline.md/


Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

violenţei împotriva 

copiilor, cazurilor 

de suicid, precum 

şi pentru protecţia 

drepturilor 

copiilor implicaţi 

în sistemul de 

justiţie penală şi 

prevenirea 

delincvenţei 

juvenile (1.4.1) 
(pct.44 din PA al 

MAI) 

Numărul copiilor 

protejați, precum și 

celor care beneficiază 

de asistență; 

 

26.05.2017 Federal de 

Interne al 

Germaniei; 

Programul 

privind violenţa 

în familie, 

finanţat de către 

Organizaţia 

pentru 

Securitate şi 

Cooperare în 

Europa şi 

Centrul de 

Drept al 

Femeilor din 

Republica 

Moldova etc.) 

32. 

Dezvoltarea 

capacităţilor care 

vizează protecţia 

copiilor, 

diminuarea 

abandonului 

şcolar, 

criminalităţii 

juvenile şi a 

victimizării 

copiilor, protecţia 

victimelor şi 

persoanelor 

vulnerabile, 

combaterea 

abuzurilor, 

violenţei sexuale şi 

familiale (1.4.1) 
(pct.44 din PA al 

MAI) 

 

 

Numărul participărilor 

la cursuri; 

Numărul Centrelor 

mobile de prevenire a 

criminalității lansate; 

 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

 

Programul 

„Poliţia şi 

Comunitatea”, 

finanţat de către 

Ministerul 

Federal de 

Interne al 

Germaniei; 

Programul 

privind violenţa 

în familie, 

finanţat de către 

Organizaţia 

pentru 

Securitate şi 

Cooperare în 

Europa şi 

Centrul de 

Drept al 

Femeilor din 

Republica 

Moldova 

DGSP  

DRU 

DRIAE 

 

SIGURANȚA SOCIETALĂ 

33. Implementarea   1) Operaționalizarea SIA Servicii achiziționate;  trimestrial HG nr.587 12.000 euro Echipa de proiect 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

sistemului 

informațional 

automatizat 

Registrul de stat al 

armelor și al 

munițiilor cu 

destinație civilă 

(3.1.5, 4.16) 

”Registrul de stat al armelor 

și al munițiilor cu destinație 

civilă” (2.1.2, 2.1.4) 

Softul elaborat; 

SIA ”RSA” 

implementat 

din 

12.05.2016 

HG nr. 1472 

din 

30.12.2016 

Ord.MAI 

nr.219 din 

19.07.2017 

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 

DGSP 

34. 

Organizarea și 

desfășurarea 

campaniilor de 

mediatizare 

privind predarea 

benevolă a 

armelor (1.6.9) 
(pct.44 din PA al 

MAI) 

 Numărul de campanii 

organizate și 

desfășurate 

Numărul de arme 

predate 

benevol 

 semestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare  

Din suportul 

financiar de la 

partenerii de 

dezvoltare 

(SEESAC), 

100  000 lei 

DGSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) Supravegherea 

respectării restricțiilor 

privind fumatul în spațiile 

publice închise și 

semiînchise (12) 

Numărul de încălcări 

depistate; 

Persoane sancționate; 

Cercetări de serviciu 

inițiate; 

 trimestrial 

HG nr. 1015 

din 

23.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

DIE 

Subdiviziunile 

teritoriale 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

Implementarea 

Programului 

național privind 

controlul 

tutunului pentru 

anii 2017 - 2021 

Propuneri de remediere 

a situațiilor constatate 

în subdiviziunile 

Poliției 

  2)Interzicerea 

comercializării produselor 

din tutun în incinta şi în 

vecinătatea instituţiilor 

educaţionale şi de sănătate 

(13) 

Numărul de încălcări; 

Persoane 

(fizice/juridice) 

sancționate; 

Sesizări expediate; 

Numărul și valoarea 

produselor scoase din 

circuit; 

Cazuri mediatizate; 

 trimestrial 

HG nr. 1015 

din 

23.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

(generaliarea 

informației) 

Subdiviziunile 

teritoriale 

  3) Organizarea activităților 

relevante documentării 

încălcărilor interdicţiilor 

pentru publicitatea, 

promovarea, sponsorizarea 

şi comercializarea articolelor 

din tutun (29,46) 

Număr de 

neconformităţi 

constatate şi 

sancţionate; 
Ponderea 

neconformităţilor în 
totalul controalelor 

efectuate 

 trimestrial 

HG nr. 1015 

din 

23.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI  

DGSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

  4) Analiza statisticilor și 

tendințelor dinamice ale 

importului, exportului și 

tranzitului de articole din 

tutun 

(43) 

Numărul cazurilor 

relevate, investigate şi 

documentate de către 

Poliţie 

 trimestrial 

HG nr. 1015 

din 

23.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

36. 

Consolidarea 

capacităţilor în 

combaterea 

comerţului stradal 

  1) Elaborarea și 

implementarea unui plan de 

acțiuni pentru combaterea 

comerțului stradal, inclusiv a 

procedurilor pentru 

nimicirea produselor 

confiscate (3.7) 

(pct.67 din PA al MAI) 

Grup de lucru creat; 

Planul elaborat, aprobat 

şi   implementat; 

Numărul de cazuri 

combătute; 

Proceduri de nimicire a 

produselor elaborate, 

avizate şi aprobate; 

Cantitatea de produse 

distruse 

 trimestrial 

HG nr.1150 

din 

20.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

INI 

DGSP 

DJ 

Subdiviziuni 

teritoriale ale Poliției 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMINALITĂȚII INFORMATICE 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

combaterii 

criminalității 

informatice (1.9.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) Instruirea specialiştilor 

cu atribuții în domeniul 

securităţii cibernetice 

privind depistarea, 

investigarea, urmărirea 

penală a infracţiunilor 

informatice, legătura dintre 

criminalitatea informatică, 

crima organizată, 

infracţiunile economice şi 

alte categorii de infracţiuni 

(4.2) (pct.44 din PA al MAI) 

Număr de instruiri 

efectuate; 

Număr de persoane 

instruite 

 

 trimestrial 

HG nr.811 

din 

29.10.2015 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare; 

Resursele 

partenerilor de 

dezvoltare 

INI 

DRU 

DRIAE 

DGUP 

  2) Instruirea angajaților din 

cadrul subdiviziunii 

specializate privind 

combaterea crimelor 

informatice în cadrul 

Facultății de profil din 

cadrul UTM (82.3.3) (pct.17 

din PA al MAI) 

Persoane desemnate; 

Ponderea persoanelor 

instruite și certificate 

 semestrial 

Ord.MAI 

nr.309 din 

05.10.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

  3) Stabilirea exhaustivă a 

responsabilităților și 

modului de colaborare a 

instituțiilor implicate în 

combaterea criminalității 

informatice prin elaborarea 

procedurilor privind 

colectarea și analizarea 

probelor digitale (1.9.3) 

(pct.44 din PA al MAI) 

PSO elaborate 

3 luni de la 

intrare în 

vigoare a 

amendame

ntelor 

trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

  4)Organizarea programelor 

comune de formare 

profesională, schimb de 

experiență etc. interne și 

internaționale,participarea la 

operațiuni internaționale, 

pentru personalul entităților 

cu responsabilități privind 

combaterea criminalității 

informatice, exploatării 

sexuale on-line (1.9.4) 

Numărul de programe 

aprobate și realizate 

Minimum 35% de 

personal instruit din 

cadrul CCCI; 

Numărul de persoanl 

instruit în cadrul 

cursurilor de durată 

scurtă (1-5 zile) și 

medie (6-30 zile) 

Numărul de operațiuni, 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

(pct.44, 117 din PA al MAI) inclusiv 

internaționale 

desfășurate; 

Dinamica pozitivă a 

procesului de 

dezvoltare a 

capacităților în 

domeniu 

  5) Participarea, în comun 

cu alte instituții, inclusiv cu 

cu competențe în domeniul 

securității cibernetice, la 

activități comune organizate 

la nivel național, regional și 

internațional (1.6.2.3, 

1.6.2.5, 1.6.2.8) (3.3.4, 

3.3.7) 

(pct.9, 137 din PA al MAI) 

Parteneriate încheiate, 

inclusiv cu societatea 

civilă; 

Competențe delimitate 

între instituțiile 

abilitate; 

Cadru comun privind 

modalităţile de 

cooperare stabilit; 

Numărul şedinţelor 

organizate cu 

reprezentanţii 

instituţiilor bancare şi 

propuneri/soluţii 

înaintate; 

Exerciții de răspuns 

operațional la atacuri 

cibernetice organizate 

 trimestrial 

HG nr.736 

din 

13.09.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

38. 

Consolidarea 

capacităților pe 

domeniul evidenței 

și păstrării 

corpurilor delicte 

(pct.17 din PA al 

MAI) 

  1) Evaluarea și 

modificarea cadrului 

normativ pe domeniul 

evidenței și păstrării 

corpurilor delicte, prin 

prisma proceselor de 

reorganizare structurală 

demarate în cadrul 

Poliției(83.7.1) 

Grupul de lucru 

interinstituțional creat; 

Proiectul de modificare 

a cadrului normativ 

elaborat, consultat și 

înaintat spre aprobare; 

 lunar 

Ord.MAI 

nr.309 din 

05.10.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE, TRAFICULUI DE DROGURI 

SPĂLĂRII/FALSIFICĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI 

 

 

 

 

Eficientizarea 

procesului de 

cooperare 

națională și 

  1) Consolidarea cooperării 

interinstituţionale la 

investigarea infracţiunilor, 

în special a celor de 

Mecanism îmbunătățit; 

Număr de acţiuni 

comune realizate, 

număr de cazuri de 

 trimestrial 

HG nr. 463 

din 

02.07.2013 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

 

 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internațională în 

vederea creşterii 

eficienţei 

activităţii de 

prevenire şi 

combatere a 

criminalităţii, prin 

sporirea 

parteneriatului și 

preluarea/implem

entarea celor mai 

bune practici 

 

 

 

 

 

 

 

criminalitate organizată 

(terorism, trafic de droguri şi 

persoane, organizarea 

migraţiei ilegale, infracţiuni 

cibernetice, inclusiv cu 

caracter transnaţional) 

(47.3.) 

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, număr de 

şedinţe ale Consiliului 

naţional de prevenire şi 

combatere a 

criminalităţii 

organizate desfăşurate 

2) Desfăşurarea activităţilor 

de informare a societăţii 

civile privind efectele 

criminalității organizate, 

inclusiv prin mediatizarea 

celor mai relevante cazuri 

(1.4.1) 

Numărul acţiunilor de 

informare desfăşurate; 

Numărul cazurilor cu 

rezonanţă socială 

mediatizate 

 semestrial 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

3) Efectuarea, în comun cu 

organele/instituţiile abilitate, 

a analizei cauzelor şi 

condiţiilor ce favorizează 

crearea şi activitatea 

grupurilor şi organizaţiilor 

criminale (3.1.5) 

Analiza efectuată; 

Cauzele şi condiţiile 

identificate 

 semestrial 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

 

 

 

 

40. 

 

 

 

 

Realizarea Planului 

de acţiuni privind 

consolidarea 

capacităţilor 

Poliţiei de a lupta 

împotriva 

criminalităţii 

organizate şi celei 

transfrontaliere 

 

Raport de progres 

elaborat; 

Acţiuni realizate 

conform calendarului 

aprobat 

 trimestrial 

Ordinul 

MAI nr. 219 

din  

19.07. 2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

(pct.137 din PA al 

MAI) 

41. 

Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

combaterii 

criminalității 

organizate, 

prevenirii şi 

combaterii spălării 

banilor, 

terorismului, 

precum și a 

traficului de 

droguri (1.1) 

  1) Organizarea sesiunilor 

de instruire pe domeniul 

investigații (3.1.8)(2.1.2) Formatori instruiți; 

Numărul instruirilor 

organizate; 

Numărul angajaților 

instruiți 

 semestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr. 791 

din  

11.10.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DRU 

DGUP 

  2) Organizarea instruirilor 

privind tipologiile de 

spălare ai banilor şi 

aplicarea măsurilor speciale 

de investigaţie, combaterea  

terorismului, traficului de 

droguri (3.2.3)(1.1, 2.5) 
(pct.117 din PA al MAI) 

Numărul instruirilor, 

Numărul participanților 

instruiţi 

Numărul de persoanl 

instruit în cadrul 

cursurilor de durată 

scurtă (1-5 zile) și 

medie (6-30 zile) 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr. 791 

din 

11.10.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare; 

surse externe 

INI 

  3)Instruirea 

reprezentanților organului 

de urmărire penală  în 

vederea eficientizării 

procesului de identificare a 

bunurilor provenite din 

activitatea infracțională care 

pot fi supuse sechestrului și 

confiscării (1.1) 

Numărul instruirilor, 

Numărul participanților 

instruiţi 

 trimestrial 

HG nr. 791 

din 

11.10.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare, 

surse externe 

DGUP 

  4) Consolidarea 

performanţelor profesionale 

în domeniul antidrog prin 

participarea la ateliere de 

lucru, reuniuni, conferinţe, 

exerciţii etc.(65.1) 

Numărul de participări 

la nivel național și 

internațional; 

Exerciții comune 

realizate 

 trimestrial 

HG nr. 463 

din 

02.07.2013 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DRIAE 

42. 

Optimizarea 

regimului de 

combatere a 

spălării banilor și 

finanțării 

terorismului 

  1) Realizarea 

investigaţiilor comune cu 

alte state în baza 

acordurilor, cu suportul 

Financiar al Europol şi 

Eurojust, în scopul 

optimizării şi accelerării 

Acorduri semnate; 

Investigații cu suportul 

Eurojust și Europol 

realizate; 

Echipe de investigaţii; 

Schimbul de date 

asigurat; 

 trimestrial 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

HG nr. 791 

din 

11.10.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

CCPI 

 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

investigaţiilor pe cazurile 

complexe de spălare a 

banilor, inclusiv în vederea 

facilitării procesului de 

obţinere a probelor în cadrul 

cauzelor penale  

(IV.C.13.5)(3.6) 

43. 

Dezvoltarea 

capacităților 

structurilor 

responsabile de 

combaterea 

criminalității 

organizate, 

prevenirii şi 

combaterii spălării 

banilor, 

terorismului, 

precum și a 

traficului de 

droguri (1.6.5)(1.1, 

2.5) (1.2.1) (pct.44, 

137 din PA al MAI) 

 

Echipament 

achiziţionat;  

condiţii de activitate 

create în conformitate 

cu standardele Uniunii 

Europene;  

instruiri organizate; 

infrastructură creată şi 

dezvoltată; formatori 

identificaţi şi instruiţi 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

HG nr. 791 

din 

11.10.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

SAL 

DRU 

CTCEJ 

44. 

 

Prevenirea şi 

combaterea 

infracţiunilor din 

domeniul 

criminalităţii 

economice (3.2) 
(pct.137 din PA al 

MAI) 

Organizarea activităţilor de 

prevenire şi combatere a 

fabricării şi punerii în 

circulaţie a semnelor băneşti 

şi a altor mijloace de plată 

false, a contrafacerii 

mărfurilor, evaziunii fiscale, 

traficului ilicit de mărfuri. 

Numărul activităţilor 

de prevenire 

desfăşurate; 

Numărul cazurilor 

relevate şi documentate 

 semestrial 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

subdiziunile 

teritoriale ale Poliţiei 

 

45. 

Fortificarea 

rolului Poliției în 

asigurarea 

accesului 

consumatorilor de 

droguri la servicii 

de reducere a 

riscurilor (15) 

  1) 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 (15.1)(15.1.4) 

Instrucțiunea plasată pe 

pagina web oficială a 

Poliției; 

Planuri de instruiri 

aprobate; 

Număr de polițiști 

instruiți, inclusiv din 

cadrul IP; 

număr de seturi de 

protecție achiziționate; 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare; 

Parțial din 

resursele 

Fondului Global 

pentru 

Combaterea 

HIV/SIDA, 

Tuberculozei și 

INI 

DRU 

SAL 

SRP 

Subdiviziuni 

teritoriale 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

Numărul IP dotate cu 

seturi de protecţie; 

Planuri de acţiuni 

privind implementarea 

acţiunilor de profilaxie 

HIV elaborate, 

aprobate şi 

implementate  

Malariei 

 

 

46. 

Organizarea 

activităţilor de 

prevenire a 

consumului de 

droguri  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) (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.4, 3.1) 

(65.2) 

 Numărul activităţilor 

de prevenire 

organizate; 

Numărul activităţilor 

de prevenire 

desfășurate în 

instituțiile de 

învățământ; 

Numărul activităţilor 

de informare 

organizate, inclusiv în 

contextul marcării Zilei 

internaționale de luptă 

împotriva traficului și 

consumului ilicit de 

droguri; 

Materialele informative 

distribuite 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare  

INI 

DGSP 

SRP 

Subdiviziuni 

teritoriale 

  1) Desfășurarea unei 

activități proactive de 

mediatizare corectă a 

activităţilor desfăşurate şi a 

rezultatelor obţinute, prin 

expunerea informațiilor în 

sursele de informare în 

masă, inclusiv prin 

participarea la emisiunile  

televizate despre dauna 

drogurilor în societate (65.2) 

(3.1.2) 

Comunicate de presă 

realizate; 

Materiale expuse în 

presa scrisă, radio/tv, 

pagina web a instituției 

și rețele sociale;  

Numărul participărilor 

în cadrul emisiunilor 

radio și TV 

 trimestrial 

HG nr. 463 

din 

02.07.2013 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare  

INI 

SRP 

47. 

Dezvoltarea/consol

idarea cooperării 

în domeniul 

  1) Completarea în cadrul 

autorităților administrației 

publice locale de nivelul al 

Echipe 

multidisciplinare 

completate și 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare  

INI 

subdiviziunile 

teritoriale  



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

aplicării legii și 

luptei împotriva 

drogurilor (pct.137 

din PA al MAI) 

doilea a echipelor 

multidisciplinare 

specializate în lucrul cu 

consumatorii de droguri 

(12.1) 

funcționale în cadrul 

fiecărei autorități 

publice locale de 

nivelul al doilea 

 

  2) Realizarea activităţilor 

comune cu organele/ 

instituții abilitate cu atribuții 

în domeniul prevenirii, 

combaterii și descoperirii 

infracțiunilor legate de 

circulaţia ilegală a 

drogurilor, precursorilor, 

etnobotanicelor și analogilor 

acestora(29)(3.5.2, 4.2.1, 

4.2.2) 

Planuri comune de 

acţiuni pentru 

instituţiile şi organele 

abilitate cu atribuţii de 

reducere a ofertei de 

droguri, aprobate; 

Număr de activităţi 

realizate 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

  3) Determinarea 

dimensiunii ofertei de 

droguri în RM, cu 

elaborarea procedurilor  

comune de lucru în 

domeniul reducerii ofertei 

de droguri, inclusiv în ceea 

ce privește bunurile 

confiscate (ca urmare a 

săvârșirii de infracțiuni în 

domeniul drogurilor) 

(22)(24.1)(3.5.2) 

Minimum două 

raportări și două 

informări efectuate în 

domeniul reducerii 

ofertei de droguri 

Domenii/necesităţi 

identificate; 

Proceduri comune 

de lucru elaborate, 

adoptate și 

implementate 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

48. 

Eficientizarea 

activităților 

specifice de 

combatere a 

ofertei de droguri, 

a deturnării și a 

traficului de 

precursori, 

precum și de 

control al 

domeniilor 

conexe  

 

  1) Intensificarea folosirii 

tehnicilor speciale de 

investigații precum 

investigatori sub 

acoperire și livrări 

supravegheate, precum şi  

aplicarea 

mecanismelor de 

identificare și punere sub 

sechestru a bunurilor și 

valorilor rezultate ca urmare 

a săvârșirii de infracțiuni la 

regimul drogurilor (25.4) 

Număr de activități 

operative/livrări 

supravegheate 

desfășurate; 

Sume și bunuri 

indisponibilizate 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

(25.1)(3.5.3) 

  2) Organizarea de întâniri 

la nivel interinstituțional 

pentru 

implementarea 

coordonată a politicilor 

antidrog sectoriale (25.3) 

Număr de întâlniri 

desfășurate; 

grupuri constituite; 

număr de analize 

elaborate; 

Număr de 

propuneri 

implementate 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE  ȘI  MIGRAȚIA ILEGALĂ 

49. 

Consolidarea 

cooperării în 

domeniul 

combaterii 

migrației ilegale 

(pct.9 din PA al 

MAI) 

  1) Implementarea 

Acordului de cooperare 

între IGP și BMA nr.12 din 

28.12.2016 și a Planului de 

acțiuni privind organizarea 

și desfășurarea măsurilor 

comune orientate la 

combaterea faptelor ilegale 

comise împotriva și de către 

cetățenii străini pentru 

perioada anului 2017 (3.2, 

24.5, 24.6) (1.2.4) 

Măsuri întreprinse și 

raportate 

Schimbul de informații 

realizat; 

Accesul subdiviziunilor 

specializate și teritoriale 

ale Poliției la SIAMA, 

acordat; 

 semestrial 

HG nr.736 

din 

10.06.2016 

HG nr.736 

din 

13.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

DMO 

Subdiviziunile 

specializate și 

teritoriale 

 

50. 

Asigurarea unui 

mecanism eficient 

de prevenire şi 

combatere a 

traficului de fiinţe 

umane, de 

protecţie a 

victimelor acestui 

fenomen şi de 

stabilire a unui 

dialog activ cu 

societatea civilă 

(64) 

  2) Consolidarea colaborării 

cu societatea civilă şi 

organizaţiile 

nonguvernamentale 

implicate prin 

implementarea acordurilor 

de colaborare semnate cu 

acestea(64.1) 

Numărul 

reprezentanților 

societății civile și ONG 

implicați; 

Acțiuni comune 

desfășurate; 

Nivelul sporit al 

eficienței activităților 

realizate 

 trimestrial 

HG nr.463 

din 

02.07.2013 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

CAPACITĂŢI SPORITE ÎN DOMENIUL COLECTĂRII ŞI EVALUĂRII PROBELOR 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

capacităților 

subdiviziunilor 

tehnico-

criminalistice și de 

 17 laboratoare 

criminalistice mobile 

pentru cercetarea 

locului infracțiunii 

achiziționate; 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

CTCEJ 

SAL 

 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investigații, 

inclusiv la nivel 

regional (3.1.1, 

3.1.3)(1.3.5, 

1.6.6)(2.2.3 e), f) 
(pct.44, 132 din PA 

al MAI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipament și tehnica 

specială achiziționate 

31.05.2017 

Ord.MAI 

219 din 

19.07.2017 

  2) Instruirea funcționarilor 

publici cu statut special 

(ofițeri de investigații, ofițeri 

criminaliști și experți 

criminaliști, ofițeri de 

urmărire penală) în 

domeniul cercetării la fața 

locului (3.1.2) 

Numărul instruirilor 

organizate; 

Numărul angajaților 

instruiți 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Ord.MAI 

219 din 

19.07.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

DRU 

INI 

DGUP 

DGSP 

  3) Organizarea instruirilor 

specialiştilor-criminalişti, 

ofițerilor de urmărire penală 

şi de investigaţii, ofițerilor 

de sector/şefilor de post, 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) 

Numărul instruirilor 

organizate; 

Minimum 120  angajaţi 

instruiţi 

 trimestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Ord.MAI 

nr.45 din 

15.02.2017 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

DRU 

DRIAE 

CTCEJ 

  4) Consolidarea 

capacităţilor pentru 

prevenirea şi combaterea 

criminalităţii prin 

dezvoltarea laboratoarelor 

criminalistice și de 

expertizare judiciară (4.7) 

Seminare de instruire 

organizate; 

Numărul angajaților 

instruiți 

 trimestrial 

HG nr.811 

din 

29.10.2015 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

CTCEJ 

  5) Formarea profesională 

continuă a specialiștilor, 

inclusiv prin efectuarea 

schimbului de experienţă în 

domeniul consolidării 

capacităţilor  în domeniul 

colectării şi evaluării 

probelor, prin preluarea 

celor mai bune practici în 

Vizite de studii 

întreprinse; 

Bune practici preluate 

și implementate 

raportate la profilurile 

instituției 

 trimestrial 

HG nr. 463 

din 

02.07.2013 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

CTCEJ 

DRU 

DRIAE 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

domeniu(70.1) 

52. 

Acreditarea 

subdiviziunilor 

tehnico-

criminalistice 

conform 

standardelor 

internaționale în 

domeniu(3.1.2) 

(1.6.6)(2.1.3) 
(pct.44 din PA al 

MAI) 

 

Laboratoare acreditate  trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

Ord.MAI 

219 din 

19.07.2017 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de priect 

CTCEJ 

 

 

 

 

 

 

53. 

 

 

 

 

 

 

Crearea 

laboratorului de 

expertiză genetico-

judiciară (ADN)  

(VI.15, 

VI.15.3)(1.6.7) 

(4.I.8) (pct.44, 133 

din PA al MAI) 

1)Elaborarea documentaţiei 

de proiect şi deviz pentru 

construcţia sediului  

laboratorului ADN 

 

Proiectul construcţiei 

capitale elaborat şi 

aprobat; 

Lucrări de construcţie a 

sediului demarate 

 

 lunar 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Ordinul 

MAI nr.45 

din 

15.02.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SAL 

DF 

CTCEJ 

2)Elaborarea cadrului juridic 

subsecvent de punere în 

aplicare a  Legii cu privire la 

înregistrarea genetica 

judiciară (VI.15) 

Proiectul  elaborat, 

consultat şi promovat 

spre aprobare 

 lunar 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

Ord.MAI 

nr.45  

din 

15.02.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

CTCEJ 

Obiectivul V: 

CREAREA UNUI SERVICIU POLIȚIENESC MODERN, ÎN CONFORMITATE CU CELE MAI BUNE STANDARDE ȘI PRACTICI ALE UNIUNII EUROPENE 

ȘI INTERNAȚIONALE, ÎN MĂSURĂ SĂ RĂSPUNDĂ PROACTIV ȘI ÎN MOD EGAL  LA NEVOILE CETĂȚENILOR ȘI ALE SOCIETĂȚII ÎN ANSAMBLU 

  Riscuri 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; 

- 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 2018-2020; 

- Incertitudinea existentă privind perioada de aprobare a structurii noi a IGP, precum și procesul de reorganizare a Poliției;  

- Implicarea prioritară a resurselor umane și financiare în organizarea măsurilor organizatorico-practice orientate la asigurarea ordinii publice şi securităţii cetățenilor în 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

perioada premergătoare și în ziua desfășurării alegerilor parlamentare; 

- Nerealizarea proceselor premergătoare care tergiversează realizarea acţiunilor, care rezultă implicit din respectivele; 

- Suprapunere de proiecte; 

- Lipsa de capacităţi organizatorice în desfăşurarea acţiunilor de prevenire; 

- Identificarea algoritmelor  ineficiente; 

- Acţiunile realizate nu vor avea, imediat, rezultatul scontat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea 

Conceptului de 

poliție comunitară 

în cadrul 

structurilor 

Inspectoratului 

General al Poliţiei 

(4.1) (VI.13) 

(VI.12)(1.3.4, 1.3.5) 

(pct.125 din PA al 

MAI) 

  1)Realizarea modernizării 

infrastructurii sectoarelor de 

poliție (VI.13)(VI.8.3) 

(pct.44, 121, 129 din PA al 

MAI) 

20 sectoare de poliţie 

reparate capital; 

Documentația de 

proiect pentru 35 

sectoare de poliție 

elaborată; 

Mobilier și alte 

echipamente pentru 

dotarea sectoarelor de 

poliție construite, 

renovate achiziționate; 

decembrie lunar 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

HG nr.100 

din 

30.01.2018 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

22000,00 

Echipa de proiect 

SAL 

DGSP 

  2) Pilotarea activității 

polițienești comunitare în 5 

sectoare de poliție (1.5, II.6) 

APC pilotată; 

Cel puțin 30% din 

numărul angajaților 

sectoarelor de poliție-

pilot instruiți; 

100 angajați instruiți în 

domeniul APC 

decembrie  lunar 

HG nr.100 

din 

30.01.2018 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

400.000,00 

Echipa de proiect 

DRIAE 

DRU 

DGSP 

  3) Formarea formatorilor 

în domeniul activității 

polițienești comunitare 

(II.6) 

Formatori instruiți  
Semestrul 

II 
trimestrial 

HG nr.100 

din 

30.01.2018 

Buget al 

programului de 

Suport Suedez 

pentru reforma 

Poliţiei 

Echipa de proiect 

DRIAE 

DRU 

DGSP 

  4) Realizarea 

parteneriatelor cu 

comunitatea (organizațiile 

neguvernamentale, 

autoritățile administrației 

publice locale etc.) pentru 

crearea unui mediu sigur 

(IV.10) 

Numărul de acorduri de 

cooperare încheiate 
 semestrial 

HG nr.100 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

INP 

Subdiviziuni 

specializate și 

teritoriale ale Poliției 

  5) Revizuirea cadrului 

normativ intern în sensul 

delimitării stricte a 

Domeniul de 

intervenție juridică 

stabilit; 

iunie trimestrial 

HG nr.100 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

DGSP 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

competențelor între 

structurile de investigații și 

cele de prevenire a 

criminalității și securitate 

publică, pe profil 

transversal.(1.2) 

Numărul actelor 

revizuite; 

Competențe clar 

determinate 

  6) Continuarea activităților 

de prevenție prin crearea 

unui nou Centru mobil de 

prevenire și informare 

(1.4.1) (pct.44 din PA al 

MAI) 

Centrul mobil 

achiziționat, echipat 

corespunzător; 

Numărul campaniilor 

desfășurate cu 

implicarea Centrului 

 semestrial 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Proiect finanțat 

de către 

Ambasada 

Germaniei în 

Republica 

Moldova 

DRIAE 

DGSP 

SAL 

55. 

Organizarea 

activităților/măsur

ilor de prevenire 

în conformitate cu 

riscurile și 

tendințele 

criminalității 

(4.1.7) 

  1) Organizarea activităților 

de prevenire a criminalității 

adaptate la specificul local 

(7.2) 

Măsuri de prevenire 

desfășurate în profil 

teritorial și caracterul 

acestora; 

Sectoare supraveghere 

de vecinătate deschise; 

Rapoarte de analiză a 

riscurilor elaborate 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.100 

din  

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

INP 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

56. 

Dezvoltarea 

Conceptului de 

activitate 

polițienească 

bazată pe 

informații 

(Inteligence-led 

policing) și 

extinderea 

acestuia pe întreg 

teritoriul 

republicii(4.2) 

(1.3.4)(4.2.4) 
(pct.44 din PA al 

MAI) 

  1) Realizarea Planului de 

acțiuni privind 

implementarea Conceptului 

ILP (4.2.5)(1.2.5)(1.2.3, 

1.2.4) 

Acțiuni realizate 

conform calendarului 

aprobat; 

Echipament 

achiziționat; 

aplicații informaționale 

implementate; 

Rapoarte analitice 

periodice întocmite și 

diseminate 

 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Ordinul 

MAI nr.324 

din 

27.07.2017 

Ord.MAI 

nr.219 din 

19.07.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

 2) Elaborarea procedurilor 

operaționale standard pe 

domeniul analizei riscurilor 

și ILP (4.2.5)(1.2.4, 1.3.4, 

1.2.3) 

Activități identificate; 

proceduri standard de 

operare privind 

colectarea informațiilor 

elaborate 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Ord.MAI 

nr.219 din 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

19.07.2017 

 3) 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 

 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DRU 

 4) Participarea la 

implementarea proiectelor 

twinning (înfrățire 

instituțională), privind 

implementarea Conceptului 

de activitate polițienească 

bazată pe informații (4.2.2) 

Proiecte elaborate și 

implementate  
 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipă de proiect 

DRIAE 

INI 

 

 

 

 

 

57. 

 

 

 

 

Implementarea 

Programului 

naţional privind 

controlul 

alcoolului pentru 

anii 2012-2020 

 1) Întreprinderea măsurilor 

privind relevarea, 

investigarea și 

documentarea încălcărilor 

legislației cu privire la 

publicitatea băuturilor 

alcoolice (33,34) 

Numărul 

neconformităţilor 

depistate; 

Numărul sancţiunilor 

aplicate 

 trimestrial 

HG nr.360 

din 

06.06.2012 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 2) Întreprinderea măsurilor 

privind relevarea, 

investigarea și 

documentarea încălcărilor 

legislației cu privire la 

consumul și comercializarea 

băuturilor alcoolice(35) 

Numărul încălcărilor 

depistate 
 trimestrial 

HG nr.360 

din 

06.06.2012 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGSP 

INI 

INP Subdiviziunile 

teritoriale 

 3)Organizarea/participarea, 

în contextul mărcării 

evenimentelor internaţionale 

privind controlul 

consumului de alcool, a  

activităților/campaniilor 

privind controlul 

consumului de alcool şi  

maladiile care apar urmare 

consumului de alcool(43.16) 

Numărul 

activităților/campaniilo

r desfășurate 

 trimestrial 

HG nr.360 

din 

06.06.2012 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

 

 4) Sporirea și eficientizarea 

activităților de control al 

Numărul 

neconformităţilor cu 
 trimestrial 

HG nr.360 

din 

În limita 

alocațiilor 

INI Subdiviziunile 

teritoriale 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

respectării cerinţelor faţă de 

informaţia şi marcarea 

produselor alcoolice, de 

conţinutul substanţelor 

nocive, publicităţii şi 

restricţiilor privind 

comercializarea produselor 

alcoolice în teritoriile 

deservite(47) 

legislaţia în vigoare 

depistate şi sancţionate 

(cauze 

penale/contravenționale)

; 

Tipul și valoare 

sancțiunilor aplicate; 

Timbre de acciz 

falsificate ridicate din 

circuit; 

Băuturi alcoolice 

contrafăcute marcate cu 

timbru de acciz scoase 

din circuit (volumul, 

valoarea); 

Linii clandestine de 

contrafacere a băuturilor 

depistate și 

documentate; 

Echipament tehnic de 

marcare și îmbuteliere 

ridicat; 

06.06.2012 bugetare 

SIGURANȚA RUTIERĂ 

 

 

 

 

 

 

 

58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

capacităților 

Poliției în 

domeniul 

securității rutiere 

(1.5) (pct.44, 124 

din PA al MAI) 

 

 

 1) Îmbunătățirea 

managementului 

documentării accidentelor 

rutiere prin implementarea 

tehnologiilor informaționale 

și achiziționarea de unități 

de transport, echipamente și 

mijloace speciale, pentru 

structura de accidente 

rutiere din cadrul DP mun. 

Chișinău, 

(1.5.2, 1.5.5, 

1.5.6)(1.5.2,1.5.3 ) 

Echipament necesar 

achiziționat; 

Grad de mobilitate 

sporit; 

Timp de intervenție 

diminuat; 

Date statistice privind 

calitatea documentării 

accidentelor rutiere în 

dinamica pozitivă; 

Management al 

documentării 

accidentelor rutiere 

asigurat prin 

intermediul TI 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DP mun.Chișinău 

CTCEJ 

 2) Realizarea analizei de 

risc pe domeniul siguranţei 

rutiere, în conformitate cu 

Rapoarte de siguranţa 

rutieră  

elaborate, aprobate şi 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

INI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

(1.5.1)(43, 65) 

plasate pe pagina web a 

Poliţiei; 

Sectoarele de drum cu 

risc sporit de producere 

a accidentelor rutiere 

identificate 

Ordinul 

MAI nr.376 

din 

14.12.2017 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

 

 3) Organizarea cursurilor 

de instruire a polițiștilor 

implicați în asigurarea 

traficului rutier, inclusiv 

prin instituirea poligoanelor, 

tehnicilor și materialelor de 

instrucție (3.5.6) 

Numărul cursurilor 

organizate; 

Numărul angajaților 

instruiți 

 trimestrial 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

DRU 

DRIAE 

 4) Creşterea calităţii 

serviciilor de urgenţă şi 

posttraumatice “ora de aur” 

(30) 

Programe performante 

de pregătire şi instruire 

a angajaţilor din 

poliţie, serviciul 

protecţiei civile şi 

situaţiilor excepţionale, 

precum şi a 

conducătorilor de 

vehicule în problemele 

ce ţin de acordarea 

asistenţei medicale de 

urgenţă, inclusiv 

dezvoltarea serviciilor 

de descarcerare 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

În limita 

alocațiilor 

bugetare și surse 

externe 

DRU 

INP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea şi 

educarea 

comportamentului 

participanţilor la 

trafic (obiectivul 

3) 

 1) Organizarea, inclusiv în 

cooperare cu ONG-urile de 

profil, a  campaniilor de 

informare, 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 

Campanii de informare 

a conducătorilor auto 

cu privire la necesitatea 

respectării măsurilor de 

siguranţă desfășurate; 

Acțiuni de aplicare a 

legii realizate; 

Raporturi de cooperare 

realizate și rezultatele 

comune; 

Numărul cazurilor de 

reflectare în media; 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

  

HG nr. 827 

din 

28.10.2013 

  

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare și surse 

externe 

INP 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) (pct.44 din PA al 

MAI) 

Disciplina în trafic 

îmbunătățită; 

 2) Editarea şi distribuirea 

rapoartelor privind situaţia 

accidentelor rutiere  

Rapoarte privind 

situaţia accidentelor 

rutiere întocmite și 

publicate 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

SRP 

 3) Participarea în cadrul 

emisiunilor TV şi radio 

pentru informarea largă a 

populaţiei privind 

necesitatea respectării 

regulilor de circulaţie rutieră 

Participări la 

emisiunile TV şi radio 

desfăşurate 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

SRP 

 4) Organizarea activităţilor 

tematice pentru elevi, pentru 

cultivarea deprinderilor de 

respectare a regulilor de 

circulaţie rutieră 

Numărul activități lor 

tematice organizate în 

instituții de învățământ, 

instituțiile de odihnă și 

întremare, etc.; 

Numărul elevilor 

informați; 

Numărul activităților 

realizate cu implicarea 

Centrului mobil de 

prevenire; 

Diminuarea numărului 

accidentelor rutiere cu 

implicarea copiilor 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

 

 

 

60. 

 

 

 

 

Protecţia 

participanţilor cei 

mai vulnerabili la 

trafic – pietoni, 

copii şi biciclişti 

(4) 

  1) 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 

Analize efectuate de 

comun cu autoritățile 

din domeniul 

transportului; 

Sectoare noi cu risc 

sporit de producere a 

accidentelor 

identificate; Sesizări 

înaintate; 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

acestora(18) Măsuri pentru 

diminuarea  

accidentelor pe 

sectoarele cu risc sporit 

realizate 

  2) Crearea, în raionul 

Rezina, a unui nou orășel 

pentru copii în domeniul 

siguranței rutiere 

(1.4.1) (pct.44 din PA al 

MAI) 

Infrastructură 

dezvoltată; 

Centru operațional 

 trimestrial 

HG nr. 354 

din 

31.05.2017 

 

60.000 euro 
DRIAE 

INP 

61. 

Organizarea 

măsurilor 

proactive orientate 

spre diminuarea 

numărului 

accidentelor 

rutiere la nivel 

național, pentru 

diminuare 

acestora cu 50% 

către anul 2020 în 

raport cu 2010. 

(18) 

 

Numărul  accidentelor 

rutiere în descreștere cu 

12% în raport cu 2017; 

Numărul de accidente 

soldate cu deces în 

descreștere cu 7 % în 

raport cu 2017; 

Numărul persoanelor  

traumatizate și decedate 

în scădere 

 semestrial 

HG nr. 827 

din 

28.10.2013 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

62. 

Întărirea 

controlului asupra 

aplicării normelor 

rutiere 

  1) 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) 

Numărul operațiunilor 

desfășurate; 

Persoane verificate; 

Persoane documentate; 

Numărul abaterilor de la 

prevederile legislaţiei 

rutiere documentate; 

Numărul punctelor de 

control al abstinenţei de 

băuturi alcoolice 

organizate 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

  

HG nr.360 

din 

06.06.2012 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

SRP 

  2) Eficientizarea 

mecanismului de aplicare a 

legislaţiei rutiere prin 

revizuirea permanentă a 

Mecanism revizuit; 

Sancțiuni pasibile 

aplicării adaptat 
 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

sancțiunilor (10) 

 

 

 

 

 

 

 

63. 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea unei 

infrastructuri 

rutiere mai sigure  

  1) Participarea în cadrul 

grupurilor mixte pe lîngă 

MTID pentru evaluarea 

stării drumurilor şi a 

condiţiilor de siguranţă 

rutieră (21) 

Numărul de inspectări 

sezoniere în comun cu 

alte autorități efectuate; 

Numărul recomandărilor 

înaintate pentru studiile 

de fezabilitate a reţelei 

de drumuri, proiectelor 

de reabilitare, lungimea 

totală a drumurilor 

propuse a fi supuse 

lucrărilor de reabilitare 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

  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; 

 trimestrial 

HG nr. 972 

din 

21.12.2011 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INP 

 

 

 

 

 

 

 

64. 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

capacităților de 

patrulare, 

reacționare și 

intervenție ale 

Poliției la apelurile 

cetățenilor 

(4.3)(1.4.2) 

 1) Pilotarea SIGAU la 

nivelul subdiviziunilor  

Poliției (2.1) (pct.44 din PA 

al MAI) 

Structuri actuale de 

patrulare şi reacţionare 

consolidate(state 

aprobate); 

Proiect pilot în 

mun.Chişinău,Bălţi 

(mediul urban) şi 

UTAG (mediul rural) 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

Ordinul 

MAI nr.351 

din 

24.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

DMO a IGP 

DRU 

INP 

DP mun.Chișinău 

IP mun.Bălți 

DP UTA Găgăuzia 

 2) Dezvoltarea sistemului 

de management integrat al 

apelurilor de urgenţă din 

competenţa Poliţiei (2.4) 

Instrucţiuni, PSO 

elaborate şi aprobate; 

Norme de dotare 

aprobate; 

Iniţiative de modificare 

 trimestrial 

ord. MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

DMO a IGP 

DRU 

INP 

SAL 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cadrului normativ şi 

legislativ înaintate 

 3) Constituirea la nivel 

naţional a echipelor de 

reacţionare operativă la 

apelurile de urgenţă ale 

cetăţenilor (2.5) 

Minimum 5 echipe de 

reacţionare operativă 

constituite în fiecare 

sector administrativ al 

mun.Chişinău; 

2 echipe de patrulare şi 

reacţionare operativă în 

IP din afara 

mun.Chişinău 

 trimestrial 

ord. MAI 

nr.351 

 din 

24.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

DMO a IGP 

DRU 

INP 

SAL 

 4) Asigurarea bunei 

funcţionări a serviciilor de 

patrulare şi reacţionare 

operativă prin echiparea 

acestora (VI.8.1, VI.8.2) 

(2.6) 

(pct.127, 128, 129 din PA al 

MAI) 

32 unități de transport 

pentru echipele de 

intervenție/patrulare, 

dotate cu sisteme de 

supraveghere/IT 

necesare, achiziționate; 

Echipament special 

procurat 

Dinamica pozitivă a 

timpului de reacţie 

septembrie lunar 

HG nr.890 

din 

20.07.2016 

ord. MAI 

nr.351  

din 

24.11.2017 

28000,00 

Echipa de proiect 

DMO a IGP 

INP 

SAL 

 5) Implementarea 

aplicaţiilor pentru 

organizarea şi eficientizarea 

activităţii de patrulare şi 

reacţionare operativă în 

domeniul planificării 

forţelor, legitimării 

persoanelor şi transportului, 

semnalării urgenţe, orientări, 

procedura contravenţională   

(2.7) 

Produse de program şi 

mijloace tehnice 

achiziţionate; 

 

iunie trimestrial 

ord. MAI 

nr.351  

din 

24.11.2017 

 

2,800 

Echipa de proiect 

DMO a IGP 

INP 

SAL 

 6) Evaluarea activităţii 

Grupelor operative de 

urmărire penală pentru 

optimizarea domeniului de  

reacţionare la apelurile 

cetăţenilor (2.9) 

 

 

Grup de lucru 

constituit; 

Propuneri de 

modificare a cadrului 

normativ înaintate 

 trimestrial 

ord. MAI 

nr.351  

din 

24.11.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

DMO a IGP 

DGUP 

DGSP 

INI 

CTCEJ 

INP 

 Îmbunătățirea  1) Testarea aplicației de Proiect pilotat în iunie trimestrial ord. MAI 1.800 Echipa de proiect 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

65. 

 

 

 

 

 

 

sistemului de 

comunicații și 

implementarea de 

aplicații 

electronice 

dedicate pentru 

managementul 

integrat al 

apelurilor de 

urgență(4.3)(1.4.2) 

 

management integrat al 

resurselor Poliției la 

apelurile de urgență 

(1.1) 

mun.Chișinău, Bălți și 

UTAG 

nr.351 din 

24.11.2017 

DMO a IGP 

 

 2) 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 semestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

ord. MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

DMO a IGP 

DRU a IGP 

 3) Configurarea stațiilor de 

lucru ale Poliției pentru 

dispeceratele ”Nord” și 

”Sud”(1.3) 

Spații de lucru 

amenajate în cadrul a 3 

dispecerate regionale 

(5 locații) 

iunie trimestrial 

ord. MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

3,500 
Echipa de proiect 

SAL 

 4) Operaționalizarea la 

nivel național al sistemului 

de management integrat al 

resurselor Poliției la 

apelurile de urgență(1.4) 

Sistem operațional la 

nivel național 
decembrie trimestrial 

ord. MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

5,000 

Echipa de proiect 

SAL 

DMO a IGP 

 5) Preluarea bunelor 

practici privind 

dispecerizarea şi 

reacţionarea operativă la 

apeluri de urgenţă (4.4) 

Vizite de studiu 

realizate 
 trimestrial 

ord. MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO a IGP 

DRIAE 

66. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sediilor centrale şi 

teritoriale ale 

Poliţiei de 

dispecerizare şi 

monitorizare a 

forţelor de 

reacţionare 

operativă la 

apelurile de 

urgenţă ale 

cetăţenilor 

 1) Reparaţia/reconstrucţia şi 

dotarea clădirilor sediului 

centrului de Coordonare 

Misiuni al IGP (3.1, 3.2, 3.3) 

Proiect tehnic întocmit; 

Lucrări de 

reparaţie/contrucţie 

demarate; 

Tehnica de calcul şi 

echipament de 

comunicaţii 

achiziţionate; 

Mobilier procurat; 

Mijloace tehnice 

procurate 

 trimestrial 

ord. MAI 

nr.351 din 

24.11.2017 

5,250 

Echipa de proiect 

SAL 

DMO a IGP 

  2) Integrarea serviciilor de 

urgenţă 902 şi 903 în CDIO 

“NORD”, CDIO “SUD”, 

CADO, astfel ca raioanele 

deservite să fie identice cu 

Servicii integrate în 

CDIO “NORD”, CDIO 

“SUD”, CADO; 

Infrastructura 

dezvoltată; 

 trimestrial 

Ord. MAI 

nr.309 din 

05.10.2016 

HG nr.1238 

din 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO (Dispecerat) 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

cele deservite de către IGSU 

la telefonul de urgenţă 901 

(63.2) (1.5) (pct.17 din PA al 

MAI) 

Capacități de 

reacționare sporite 

11.11.2016 

  3)Crearea/operaționalizarea 

dispeceratelor regionale 

”NORD”, ”SUD” și 

”CENTRU” 

Dispecerate 

funcționale; 

Regulament-cadru 

aprobat; 

Proceduri de operare 

aprobate 

iulie trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

Legea nr.174 

din 

25.07.2014 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

DMO 

 

Obiectivul VI: 

PROMOVAREA ȘI IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI  TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE, DISCRIMINARE ȘI RELE TRATAMENTE ÎN 

ACTIVITATEA POLIȚIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea și 

implementarea 

principiului 

toleranță zero față 

de corupție în 

activitatea Poliției 
(pct.44 din PA al 

MAI) 

 

 

  1) Realizarea Planului de 

integritate al Inspectoratului 

național de patrulare pentru 

semestrul II al anului 2017-

semestrul I al anului 2018 

(3.6.1) 

Raport de 

implementare elaborat; 

 Acțiuni realizate 

conform calendarului 

aprobat; 

 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

ord.IGP 

nr.366 din 

11.09.2017 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 

INP 

DJ 

DRU 

DF 

SRP 

  2) Realizarea Planului de 

acțiuni al MAI privind 

prevenirea și combaterea 

corupției în cadrul IGP 

(3.6.1) 

Acțiuni realizate 

conform calendarului 

aprobat; 

Raportul de analiză a 

riscurilor de corupție 

cu reflectarea activității 

DGUP elaborat; 

Planului de integritate 

pentru excluderea sau 

diminuarea efectelor 

riscurilor de corupție în 

activitatea DGUP 

elaborat și aprobat 

 trimestrial 

Ordinul 

MAI nr.387 

din 

21.12.2017 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Echipa de proiect 

Secția anticorupție 

DGUP 

  3) Elaborarea procedurilor 

operaționale standard pentru 

activitățile vulnerabile din 

perspectiva comiterii 

infracțiunilor de corupție 

(5.1.1)(3.6.1) 

Activități identificate; 

Proceduri aprobate 
 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4) Organizarea campaniilor 

de prevenire a 

comportamentului 

corupțional al polițiștilor, 

îndeosebi în domeniile 

vulnerabile (5.1.2) (4.1.8) 

Campanii desfășurate 

Comunicate de presă 

mediatizate 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE/Secția anticopție  

SRP 

  5) Organizarea sesiunilor 

de instruire a funcționarilor 

publici cu statut special din 

cadrul Poliției în materie de 

politici anticorupție 

(5.2.3)(57.1)(3.6.3) 

  trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016  

HG nr.463 

din 

02.07.2013 

HG nr.354 

din 

31.05.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 

Secția anticopție 

DRU 

68. 

Dezvoltarea unei 

culturi de 

integritate și 

transparență prin 

consolidarea 

sistemului de 

valori și principii 

la nivelul Poliției 

  1) Dezvoltarea fluxului de 

raportare, informare şi 

popularizare a 

performanţelor, dar şi a 

cazurilor de conduită 

inadecvată a personalului. 

Informație statistică 

semestrială  cu date 

dezagregate plasată pe 

pagina web;   

 

  semestrial 

HG nr. 573 

din 

06.08.2013 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 

Secția anticorupție 

DRU 

SRP 

Obiectivul VII: 

COLABORAREA ȘI COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 

69. 

Promovarea 

intereselor 

naţionale de 

securitate 

cibernetică în 

formatele 

internaţionale de 

cooperare la care 

participă 

Republica 

Moldova (7.4) 

  1) Participarea în cadrul 

operațiunilor comune, 

grupurilor de lucru, altor 

activități care vizează 

preluarea bunelor practici și 

schimbul de experiență  

Numărul și tematica 

evenimentelor; 

Subiectele abordate; 

 

 trimestrial 

HG nr.811 

din 

29.10.2015 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

INI 

CCPI 

DRIAE 

70. 

Dezvoltarea 

cooperării 

regionale şi 

internaţionale în 

  1) Dezvoltarea cooperării 

cu organele de 

drept/autoritățile abilitate la 

nivel regional și/sau 

Grup de lucru creat; 

Numărul de cazuri 

referite; 

Numărul cazurilor în 

iunie iulie 

HG nr.212 

din 

05.04.2017 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

INI 

DRIAE 

 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

domeniul 

combaterii 

conţinutului ilegal 

din Internet 

(pct.126 din PA al 

MAI) 

internațional în vederea 

contracarării producerii şi 

distribuirii conţinutului 

ilegal din Internet, a 

acostării şi hărţuirii online, 

inclusiv prin crearea 

grupului de lucru (5.1, 5.2) 

care s-a colaborat 

 

  

  2) Organizarea, în comun 

cu instituțiile abilitate, în 

cadrul „Lunii securității 

cibernetice”, a campaniilor 

de sensibilizare și informare 

(8.2, 10.2)(1.6.2.8) (3.3.3) 

(pct.9 din PA al MAI) 

Numărul activităților 

organizate; 

Numărul persoanelor 

participante, 

octombrie octombire 

HG nr.212 

din 

05.04.2017 

HG nr.736 

din 

13.09.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

INI 

71. 

Întărirea 

mecanismelor 

de cooperare 

polițienească 

internaţională în 

domeniul 

reducerii 

ofertei de droguri 

(Europol, 

Eurojust, 

Eurocustoms, 

Interpol, Agenția 

Națiunilor Unite 

pentru 

Combaterea 

Drogurilor și 

Criminalității etc.)  

1)  Asigurarea realizării 

analizei şi schimbului de 

informaţii cu statele 

semnatare ale Programului 

UNODC – Întărirea 

Capacităţii de Colectare şi 

Analiză a Informaţiilor în 

Europa de Sud-Est şialte 

state (5.2.1) 

PSO elaborate şi 

aprobate prin ordinul 

comun al autorităţilor 

de aplicare a legii 

 semestrial 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

INI 

  2) Participarea la diferite 

evenimente internaţionale în 

scopul preluării de know-

how şi bunelor practici în 

domeniul reducerii ofertei de 

droguri în conformitate cu 

standardele și procedurile 

europene și 

internaționale în materie 

(26.1, 26.2)(5.3.2) 

Număr de participări la 

reuniuni; 

Număr de 

participanți la 

reuniuni; 

Număr de echipe 

comune de 

investigații 

care au participat; 

Număr de activități  

comune desfășurate 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

HG nr.98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DRIAE 

  3) Valorificarea 

mecanismelor de cooperare 

polițienească și judiciară în 

domeniul reducerii ofertei de 

droguri (minimum un 

Număr de activități 

comune desfășurate; 

număr de informații 

solicitate/primite 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DRIAE 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

mecanism valorificat) 

(26.3.1) 

  4) Intensificarea 

schimbului de date și 

informații operative prin 

intermediul ofițerilor de 

legătură (26.4)(5.3.3) 

Număr de solicitări 

transmise; 

număr de solicitări 

primite; 

date și informații 

valorificate 

 trimestrial 

HG nr.1087 

din 

18.12.2017 

HG nr. 98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

CCPI 

DRIAE 

72. 

Consolidarea 

cooperării în 

cadrul 

subdiviziunilor 

mixte existente 

(SELEC/GUAM, 

Centrul Comun de 

la Galaţi, 

INTERPOL, 

EUROPOL (EC3)) 

(49) 

  1)Participarea la 

operaţiuni/investigaţii 

comune (49.1) (1.5.1, 3.3.5) Numărul misiunilor 

comune realizate 
 trimestrial 

HG nr. 463 

din 

02.07.2013 

HG nr. 98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

CCPI 

INI 

  2) Schimbul eficient de 

informaţii şi 

practici(49.2)(3.3.6) 

Numărul mesajelor 

operative primite şi 

transmise 

corespondenţilor 

interni şi externi 

 trimestrial 

HG nr. 463 

din 

02.07.2013 

HG nr. 98 

din 

30.01.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

CCPI 

INI 

73. 

Cooperarea în 

domeniul 

promovării 

(re)integrării 

cetăţenilor 

Republicii 

Moldova reîntorşi 

de peste hotare 

  1) Organizarea activităţilor 

de informare (în diasporă şi 

în ţară, inclusiv la nivel 

local) privind avantajele 

reîntoarcerii şi posibilităţile 

de reintegrare şi oportunităţi 

de angajare în cîmpul muncii 

(1.1.1, 1.1.4) 

Număr de activităţi 

organizate; 

număr de materiale 

elaborate şi distribuite 

 semestrial 

HG nr.724 

din 

08.09.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRU 

DRIAE 

Subdiviziunile IGP; 

Subdiviziunile 

specializate şi 

teritoriale ale Poliţiei 

74. 

Perfecționarea 

cooperării 

internaționale în 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii spălării 

banilor, 

terorismului 

  1) Consolidarea 

performanţelor profesionale 

în domeniul prevenirii și 

combaterii spălării banilor și 

terorismului, inclusiv prin 

participarea la ateliere de 

lucru, reuniuni, vizite de 

studiu, conferinţe, exerciţii 

etc.(3.2.4) (2.5, 3.6) 

Schimbul de date 

asigurat; 

Numărul de participări 

la nivel național și 

internațional 

 trimestrial 

HG nr.587 

din 

12.05.2016 

HG nr.791 

din 

11.10.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DGUP 

CCPI 

DRIAE 

Obiectivul VIII: MANAGEMENT, CONTROL FINANCIAR ȘI AUDIT 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

Riscuri asociate acțiunilor: 

-Unităţi de personal insuficient pentru evaluarea complexă a SMFC; 

-Concentrarea puţin eficientă a eforturilor de audit; 

-Viziuni diferite în privinţa procesului şi competenţelor în implementarea controlului financiar public intern. 

75. 

Asigurarea 

dezvoltării 

sistemului 

financiar public 

intern  
 

 

  1) Actualizarea periodică a 

paginii web cu plasarea 

informaţiei oportune privind 

aprobarea şi executarea 

bugetului (5.2.2) 

Informație statistică 

plasată; 
 semestrial 

HG nr. 573 

din 

06.08.2013 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DF 

SRP 

  2) Raportarea activității de 

audit intern și 

funcționalității sistemului de 

management financiar şi 

control (II.16) 

SMFC evaluat; 

Raportul activității de 

audit intern și 

funcționalității 

managementului 

financiar şi controlului, 

elaborat şi aprobat 

 

iunie 

 

ianuarie, 

2019 

trimestrial 

HG nr.124 

din 

02.02.2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DCAI 

76. 

Elaborarea și 

înaintarea 

propunerilor 

argumentate 

pentru proiectul 

de buget, precum 

și elaborarea 

Strategiei 

Sectoriale de 

Cheltuieli (SSC), 

Cadrul Bugetar pe 

Termen Mediu 

(CBTM) pentru 

suplinirea 

deficitului de 

resurse necesare 

asigurării la nivel 

optim al 

funcționalității 

entității/subdiviziu

nii (32) 

(pct.17 din PA al 

MAI) 

 

Propuneri înaintate 

conform formularelor 

stabilite; 

Documente actualizate 

 semestrial 

Ord MAI 

nr.309 din 

05.10.2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DF 

DMO 

77. 
Autoevaluarea, 

raportarea a 

 Raportul privind 

organizarea şi 

ianuarie-

februarie 
 

HG nr.124 

din 

În limita 

alocațiilor 

DMO 

DCAI 



Nr/

ord 

Acțiuni subacțiuni 
Indicator 

de progres 

Termen de 

Actul din 

care derivă 

Costurile 

aferente 

implementării 

(şi sursele de 

finanţare) mii 

lei 

Responsabil 
realizare raportare 

sistemului de 

management 

financiar şi 

control, precum şi 

emiterea 

declaraţiei privind 

buna guvernare 

(II.15) 

funcţionalitatea 

sistemului de 

management financiar 

și control elaborat şi 

aprobat; 

Declaraţia privind buna 

guvernare emisă şi 

publicată 

02.02.2018 bugetare  Subdiviziunile 

Poliţiei 

78. 

Implementarea 

hotărârilor Curții 

de Conturi în care 

sunt formulate 

recomandări față 

de IGP și 

structurile din 

subordine  

 

Ponderea 

recomandărilor 

implementate 

 trimestrial 
Propunerea 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare  

DCAI 

Subdiviziunile IGP 

 

 



 

 

Anexa nr.1 

la Planul de acțiuni al Poliției  

 

LISTA 

documentelor de politici/actelor normative/legislative de referinţă 

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.124 din 02.02.2018 
Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru 

anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia. 

HG nr. 98 din 30.01.2018 
pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2018-2019 cu privire la implementarea Strategiei 

naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-2019. 

HG nr.100 din 30.01.2018 
Pentru aprobarea Concepţiei şi a Planului de acţiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea 

poliţienească comunitară. 

HG nr.1087 din 18.12.2017 
Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului. Planul 

naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2017-2018. 

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. 791 din 11.10.2017 
Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor 

şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019. 

HG nr.748 din 20.09.2017 
Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului şi 

discriminării faţă de persoanele aflate în custodia Poliţiei pentru anii 2017-2020. 

HG nr. 736 din 13.09.2017 
Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – 

NATO pentru anii 2017-2019. 

HG nr.724 din 08.09.2017 
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea 

cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare. 

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

dizabilităţi pentru anii 2017-2022. 

HG nr.357 din 31.05.2017 
Cu privire la aprobarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-

2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia. 

HG nr.354 din 31.05.2017 
Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi securitate publică pentru anii 2017-

2020 şi a Planului de acţiuni privind 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.212 din 05.04.2017 
Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi 

adolescenţilor pentru anii 2017-2020. 

HG nr.1238 din 11.11.2016 
Privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru 

anii 2016-2020. 

HG nr.1106 din 03.10.2016 
Cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor 

parentale pentru anii 2016-2022. 

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

HG  nr.890 din 20.07.2016 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018. 

HG nr.835 din 04.07.2016 
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea 

Strategiei pentru protecţia copilului. 

HG nr.736 din 10.06.2016 
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea 

Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020). 

HG nr.734 din 09.06.2016 
Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 

2016-2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG nr.587 din 12.05.2016 
Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 şi a Planului de 

acţiuni privind implementarea acesteia. 

HG nr.811 din 29.10.2015 
Cu privire la Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 

2016-2020. 

Legea nr.174 din 25.07.2014 
Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 

112. 

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

HG nr. 573 din 06.08.2013 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului  finanţelor publice 2013-2020. 

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.360 din 06.06.2012 Pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020. 

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

siguranţă rutieră. 

Ord. MAI nr.309 din 05.10.2016 Cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru anii 2016-2018, pentru implementarea 

recomandărilor analizei funcționale a MAI.  

Ord. IGP nr.521 din 21.12.2017 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind creșterea ponderii și rolului femeilor în 

Poliție pentru perioada 2018-2020 

Ord.IGP nr.396 din 03.10.2017 Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a comunicării Poliției pentru anii 2017-2020 

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 

Ord. MAI nr.404 din 29.12.2017 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI pentru anul 2018 privind implementarea 

SIA de gestionare și eliberare a actelor permisive 

Viziunea de concept nr. 34/1265 

din 23.10.2017 

Viziunea de concept privind regionalizarea activității Poliției 

Ord. IGP nr.366 din 11.09.2017 Cu privire la aprobarea Planului de integritate al Inspectoratului național de patrulare pentru 

semestrul II al anului 2017-semestrul I al anului 2018 

Ord.MAI nr.219 din 19.07.2017 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind consolidarea capacităților Poliției de a lupta 

împotriva criminalității organizate și celei transfrontaliere pentru anii 2017-2020 

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.324 din 27.07.2017 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Conceptului de activitate 

polițienească bazată pe informații Intelligence Led Policing 

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. MAI nr.387 din 21.12.2017 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI privind prevenirea și combaterea corupției 

în cadrul IGP (2017-2020) 

Ord. MAI nr. 101 din 23.03.2018 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI pentru anul 2018 



 

 
Anexa nr.2 

la Planul de acțiuni al Poliției  

 

GLOSAR DE ACRONIME 

 

 

APC - Activitatea Polițienească comunitară 

CTCEJ - Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare 

DMO - Direcţia management operaţional 

DJ   - Direcţia juridică 

DRU - Direcţia resurse umane 

DIE - Direcția inspectare efectiv 

DCAI - Direcţia control şi audit intern 

DGSP - Direcţia generală securitate publică 

DGUP - Direcția generală urmărire penală 

DF - Direcţia finanţe 

DRIAE - Direcția relații internaționale și asistență externă 

IDP - Izolator de detenție provizorie 

IGP - Inspectoratul General al Poliţiei 

ILP  Intelligence Led Policing 

INI - Inspectoratul naţional de investigaţii 

INP - Inspectoratul naţional de patrulare 

IP - Inspectorate de poliţie 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

ONG - Organizaţie neguvernamentală 

PSO - Procedura standard de operare 

RM - Republica Moldova 

SS - Secţia secretariat 

SAL - Serviciul achiziții și logistică 

SIA - Sistemul informațional automatizat 

SIGAU  Sistemul integrat de gestionare a apelurilor de urgență 

SRP - Secţia relaţii publice 

STI - Serviciul tehnologii informaţionale 

SUA - Statele Unite ale Americii 

TI - Tehnologii informaţionale 

UE - Uniunea Europeană 



  



 


