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CAPITOLUL 1  

Fenomenul infracțional 

1.1 Tendințe în evoluția fenomenului infracțional 

Subdiviziunile Poliției în perioada 9 luni ale anului 2022 au înregistrat 17949 

infracțiuni, dintre care 33,79% revenind municipiului Chișinău.  

Fenomenul infracțional a înregistrat o creștere cu 1,32%, comparativ cu perioada 

analogică a anului precedent.  

Din numărul total, au fost trimise procurorului 11674 cauze penale (65,04%), pe 

9652 cauze penale UP a fost terminată (53,77%), dintre care 7414 trimise în judecată 

(41,31%). 

 

Fenomenul infracţional pe teritoriul 

Republicii Moldova se caracterizează prin 

forme de abateri penale ușoare și mai 

puțin grave, ponderea acestor fapte pe 

fondul infracțional general fiind de 84%. 

 

În perioada 9 luni ale anului 2022 criminalitatea a înregistrat diminuare a 

infracțiunilor din categoriile celor grave cu -12,3% (2325/2650). 

Creștere au înregistrat infracțiunile din categoria celor excepțional de grave cu 

+16,13% (144/124), deosebit de grave cu +7,97% (298/276), mai puțin grave cu 

+5,37% (9979/9470) și ușoare cu +0,15% (5203/5195). 

 

 

Din numărul total de infracțiuni, 46% revin infracțiunilor patrimoniale, 22% 

infracțiunilor în domeniul transporturilor, 5% infracțiunilor contra securității publice, 

4% infracțiunilor contra familiei și minorilor, 4% contra sănătății publice și 

conviețuirii sociale. 
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În cadrul activităților de urmărire penală și investigare a infracțiunilor, Poliţia a 

reușit stabilirea autorilor în proporţie de:  

- 93,12 % pe cauzele în domeniul transporturilor;  

- 80,82% pe cauzele penale contra vieţii şi sănătăţii persoanelor; 

- 80,55% pe cauzele contra familiei și minorilor; 

- 76,82% pe cauzele contra drepturilor politice; 

- 78,78% pe cauzele contra sănătății publice;  

- 71,74% pe cauzele contra securității publice; 

- 63,78% pe cauzele penale contra justiției;  

- 61,6% pe cauzele penale privind viaţa sexuală;  

O atenţie deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul infracţiunilor 

grave, deosebit de grave şi excepţional de grave contra persoanei. Prin urmare, din 

totalul de: 

- 103 omucideri, 3 cazuri rămân nedescoperite; 

- 109 cazuri de vătămări grave a integrităţii corporale, au fost identificați toți 

autorii;  

- 52 atacuri tâlhăreşti, 4 cazuri rămân nedescoperite. 

Genurile de infracțiuni în care există cele mai multe fapte cu autori neidentificați: 

- infracțiuni contra patrimoniului (48,23%); 

- infracțiuni contra libertății (43,68)%; 

- infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică (39,47%); 

- infracțiuni economice (23,29%); 

- infracțiuni ecologice (12,5%). 

- infracțiuni informatice (11,11%); 

Totodată, au fost identificaţi făptuitorii pe 3588 cauze penale din cele comise în 

anii precedenţi.  
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În perioada 9 luni ale anului 2022 se atestă creșteri la unele genuri de infracțiuni, 

comparativ cu perioada analogică a anului 2021:  

- contra bunei desfășurări a activității în sfera publică cu 123,5%; 

- infracțiuni informatice cu 107,7%; 

- infracțiuni economice cu 37,74%;  

- contra sănătății publice cu 20,52%;  

- contra libertății cu 14,47%; 

- contra drepturilor politice cu 13,43%; 

- contra securității publice cu 2,31%. 

- contra patrimoniului cu 2,08%; 

Infracțiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanelor, privind viața sexuală, contra 

familiei și minorului, în domeniul transporturilor au înregistrat diminuări care 

oscilează între 4 – 6%.  

Conform criteriului de divizare regională a infracționalității, se atestă că 

fenomenul infracțional este concentrat în mediul urban, în proporție de 60%. 

 
Pe criteriul regional, cele mai multe infracțiuni au fost înregistrate în mun. 

Chișinău – 6066, urmat de subdiviziunile regiunii Nord – 4461, Centru – 3925, Sud – 

2237, DP UTA Găgăuzia – 767 și mun. Bender – 147 infracțiuni.  
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Rata criminalităţii la nivel naţional în perioada analizată, conform 

Recensământului Populației și al Locuințelor 2014, constituie 53,36 infracțiuni la 10 

mii locuitori. 

 

 
Cele mai afectate unități administrativ-teritoriale din punct de vedere a ratei 

criminalității sunt municipiile Chișinău, Bălți, precum și raioanele Dondușeni, Edineț,  

Drochia, Cahul, Comrat, Ialoveni, Căușeni, Glodeni. 

Conform informațiilor extrase din Sistemul informațional automatizat, în 

perioada de raport în comiterea infracțiunilor au fost stabilite 9 672 persoane.  

Din numărul total de persoane care au săvârșit infracţiuni, 249 nu sunt la prima 

abatere. Totodată 182 persoane sunt străini şi/sau persoane fără cetăţenie. 

La compartimentul combaterii criminalității organizate, au fost documentate 34 

grupări criminale organizate și 2 organizații criminale, în temeiul a 52 cauze penale pe 

care au fost identificați 160 membri. 

  

1.2. Infracțiuni informatice și siguranța datelor informaționale 

În perioada 9 luni ale anului 2022, pentru săvârșirea infracțiunilor informatice și 

infracțiunilor din domeniul comunicațiilor electronice, au fost pornite 141 cauze 
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penale, comparativ cu 167 cauze penale înregistrate în perioada analogică a anului 

2021.  

În această perioadă, se atestă o descreștere a fraudelor cu utilizarea cardurilor 

bancare a clienților mai multor bănci din Republica Moldova, astfel că, în anul curent 

au fost înregistrate 41 cauze penale, comparative cu 107 cauze penale în aceiași 

perioadă a anului precedent.  

Pentru redresarea situației atestate, sunt necesare dotarea cu echipamente și 

instrumente moderne, armonizarea cadrului normativ ce reglementează fenomenul 

criminalității informatice inclusiv mediatizarea și sensibilizarea societății privind 

infracțiunile informatice şi celor conexe, comise prin utilizarea sistemelor 

informaționale şi a mijloacelor tehnice moderne. 

În vederea sensibilizării populației cu privire la fenomenul criminalității 

informatice, pe parcursul a 9 luni ale anului 2022, de către Direcția investigații 

infracțiuni informatice au fost mediatizate 11 comunicate, petrecute 6 interviuri, 3 

participări la emisiuni și 1 lecție de informare a populației privind metodele de 

protecție asupra diferitor tipuri de fraude. 

 

1.3. Infracțiuni privind consumul și circulația ilegală a drogurilor 

În perioada de referință de către subdiviziunile Poliției au fost inițiate 679 cauze 

penale privind infracțiunile legate cu drogurile, atestându-se o creștere cu 19,54 % 

comparativ cu perioada analogică a anului 2021. Procurorului au fost trimise 566 

cauze penale (83,36%), expediate în judecată 406 cauze penale (59,79%).  

Totodată, pe teritoriul țării au fost înregistrate 51 cazuri de contrabandă cu 

droguri, dintre care 28 cazuri au fost înregistrate de către subdiviziunile Poliției. 

În procesul de documentarea circulației ilegale a drogurilor, a fost sechestrată 

următoarea cantitate de substanțe stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, 

supuse controlului:  

 
Denumirea drogului Cantitatea examinată 

2021 2022 

Subdiviziunile Poliției ale IGP 

1.  Marihuană 45 807 g 50114,595 g 

2.  Cannabis, plantă  7050 plante 8167 plante 

3.  Plantă de mac 6171 plante 2350 plante 

4.  Rășină de cannabis 120,1 g 98,597 g 

5.  Pai de mac 4 160 g 1591,593 g 

6.  Amfetamin 556,8 g 924,082 g 

7.  PVP 22 751 g 33032,987 g 

8.  MDMA 2 156 g 2624,336 g 

9.  Metadon 31,96 g 20,024 g 

10.  Buprenorfin 9,89 g 19,895 g 

11.  Mephedrone 302 g 5293,937 g 

12.  Metamfetamin 22,21 g 24,995 g 

13.  Metamfetamină racemat - 0,202 g 

14.  Clonazepam  0,838 g 1,6 g 

15.  Prazepam  0,2 g 

16.  LSD 732 (doze) timbre 240 (doze) timbre 
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17.  Cocaină 203 g 378,587 g 

18.  Heroină 55,12 g 1962,521 g 

19.  Opiu brut - 0,06 g 

20.  Efedrină - 0,337 g 

21.  Hașiș 2 367 g 190,988 g 

22.  Tramadol 1,4 g 17,69 g 

23.  Diazepam 0,71 g 2,199 g 

24.  Lorazepam - 0,07 g 

25.  Brotizolam  0,1325 g 

26.  Ulei de cannabis (g) 1261,6 g  3,921 g 

27.  Alprazolam 0,653 g 0,447 g 

28.  Codeină 0,48 g 0,45 g 

29.  Triazolam - 0,01475 g 

30.  Zopiclon - 1,05 g 

31.  Zolpidem - 0,02 g 

32.  Oxazolam 0,008 g 0,46 g 

33.  Midazolam - 0,21 g 

34.  Clofelin - 0,0024 g 

35.  2C-B 14,31 g 6,774 g 

36.  DMT 1,12 g 1,81 g 

37.  Aprofen  30,20 g 

38.  Morfină    0,56 g 

39.  Extract din mac - 10,473 g 

40.  Opium acetilat 0,234 g 0,087 g 

Datele analizate au permis de a constata că în cele mai multe cazuri cele mai 

traficate tipuri de substanțe stupefiante, psihotrope și precursorii acestora sunt: 

Marihuana, PVP, mephedrone, MDMA, heroina, plantele de cannabis și mac. 

Totodată, 1952 procese-verbale au fost întocmite pentru procurarea ori păstrarea 

ilegală de droguri în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului 

(art. 85 alin. 1 Cod contravențional). 

 

1.4. Traficul de ființe umane 

În perioada 9 luni ale anului 2022 la nivelul Poliției, au fost pornite 17 cauze 

penale privind traficul de persoane (art.165 CP) și 15 cauze penale privind traficul de 

copii (art.206 CP). 

În cadrul cauzelor penale investigate, au fost identificate 112 victime, 90 fiind 

identificate nemijlocit de către Centrul pentru combaterea traficului de persoane. 

Nemijlocit de către Secția de urmărire penală a Centrului pentru combaterea 

traficului de persoane au fost pornite 80 cauze penale, comparativ cu 45 cauze penale 

pornite în perioada analogică a anului 2021. 

 

1.5. Căutarea infractorilor și a altor categorii de persoane  

La începutul anului 2022 au fost declaraţi în căutare 8521 infractori. De la 

începutul anului curent în căutare au fost anunțați 4055 infractori, în total fiind 

declarați în căutare 12576 persoane.  



   

   9 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 

www. politia.md 

 

În perioada de raport au fost reținuți 3593 infractori aflați în căutare, dintre care 

2118 din cei anunțați în anul curent și 1475 din cei anunțați în perioada anilor 

precedenți, iar 654 persoane se află în proces de extrădare.  

La 01.10.2022 rămân în căutare 8129 infractori, din ei, pentru următoarele 

infracțiuni:  

- contra vieții și sănătății persoanei (art. 145 – 150 CP) – 149;  

- vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale (art. 151 CP) – 110;  

- infracțiuni privind viața sexuală (art. 171 – 175 CP) – 230;  

- tâlhăria (art. 188 CP) – 137. 

În scopul intensificării activităţii de căutare a infractorilor care se eschivează de 

la organele de urmărire penală, judecată, dezertorilor, condamnaților evadaţi sau care 

se sustrag de la executarea pedepsei penale, căutării persoanelor dispărute fără veste şi 

identificarea cadavrelor cu identitatea necunoscută, pe întreg teritoriul republicii, cu 

implicarea tuturor forţelor şi serviciilor inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei, a fost 

declanșată operaţiunea de tip „Căutare”, în rezultatul căreia au fost reținuți 499 

infractori. Totodată, operațiunea „Căutare” a fost declanșată la nivel internațional, 

fiind stabiliți și reținuți 175 infractori. 

Din 100 persoane anunțate dispărute fără urmă (79 din anii precedenți și 21 din 

anul curent), au fost stabilite 7 persoane, iar 5 dosare au fost clasate din alte temeiuri.  

La 01.10.2022 au rămas în căutare 73 persoane dispărute fără urmă. 

 

1.6. Fluxul de persoane deținute în instituțiile de detenție și escortă 

În perioada a 9 luni ale anului 2022, în Izolatoarele de detenţie provizorie din 

cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei au fost reţinute şi plasate 3632 persoane. 

Din ele, 3558 persoane au fost reţinute penal (3338 bărbaţi, 181 femei, 39 minori), iar 

74 de persoane au fost reţinute contravenţional (73 bărbaţi și 1 femeie). 

Pe un termen de până la 72 ore au fost reținute 2745 persoane, iar pentru un 

termen ce depășește 72 ore au fost reținute 887 persoane. 

Totodată, au fost efectuate escortări/transportări în număr total de 12355 

persoane, din ele, 2704 în penitenciare, 8137 în instanţe judecătoreşti, 109 întru 

executarea unor acţiunilor procesual penale la procuratură şi 1405 organului de 

urmărire penală. 

 

CAPITOLUL 2 

Rezultatele activității operaționale 

 

2.1. Reacționarea operativă  

În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept în perioada de raport au 

fost înregistrate 275 624 informaţii cu privire la infracțiuni şi alte incidente şi 30 086 

sesizări cu privire la infracţiuni.  

Totodată, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate 203 753 apeluri prin 

care a fost solicitat intervenția Poliției.  
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Ponderea categoriilor de solicitări 112 de competența Poliției 

 
 

Conform informațiilor furnizate de Serviciul Național Unic Pentru Apelurile de 

Urgență 112, durata medie de prelucrare a apelurilor solicitanților constituie circa 

00:01:54 minute, media de reacționare la apelurile cetățenilor constituie circa 00:25:40 

minute, ce constituie o diminuare cu cca 2 minute comparativ cu anul precedent. 

Media zilnică de apeluri de urgență 112 de competența Poliției este de 747 cazuri.  

 

2.2. Chemarea intenționat falsă a serviciilor specializate 

Conform datelor statistice, în perioada 9 luni ale anului 2022, Poliţia a constatat 

711 contravenţii în baza art. 342 Cod Contravenţional privind „Chemarea intenţionat 

falsă a serviciilor specializate”. Ca rezultat, în judecată au fost expediate 689 cazuri 

spre examinare conform domeniului de competenţă, unde au fost aplicate 240 amenzi 

în sumă de 380 000 lei, 8 cazuri au fost clasate, iar 14 cazuri se află în procedura de 

examinare judecătorească.  

 

2.3. Menținerea și asigurarea ordinii publice  

 

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova au fost 

organizate şi desfăşurate 12 834 întruniri (comparativ cu perioada analogică a anului 

2021 – 11 717), la care au participat circa 2 891 188 persoane, iar la menţinerea ordinii 

publice şi asigurarea securităţii circulaţiei rutiere au fost implicate 40 191 forțe din 

cadrul Poliţiei.  
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2.4. Siguranța în trafic 

În perioada a 9 luni ale anului 2022 au fost înregistrate 1664 (-10,34%) accidente 

în traficul rutier, în care 141 (-14,55%) persoane au decedat și 1892 (-10,88%) au fost 

traumatizate.  

Comparativ cu perioada analogică a anilor 2019 – 2021, evoluția înregistrează o 

scădere a numărului de persoane decedate în urma accidentelor rutiere.   

 
În mun. Chișinău au fost înregistrate 725 accidente rutiere sau 43,56% din 

numărul total de accidente rutiere înregistrate.  

Pe traseele naţionale au fost comise 389 accidente rutiere, soldate cu 69 persoane 

decedate şi 501 traumatizate. Cu risc sporit de producerea accidentelor rutiere şi 

consecinţele acestora s-a dovedit a fi traseul republican R3 Chișinău – Hâncești – 

Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, care a înregistrat 44 accidente soldate 

cu 8 persoane decedate și 62 persoane traumatizate; 

Cauzele principale a accidentelor rutiere rămân a fi viteza neadecvată vizibilității 

și condiţiile situației rutiere, constituind 29,86% din numărul total al accidentelor, care 

a dus la decesul a 64 de persoane şi traumatizarea a altor 587 persoane.  

 
În accidentele rutiere au fost implicați 348 minori (17,11% din numărul total de 

victime), din ele 11 minori au decedat, 235 traumatizați ușor, 79 traumatizați grav, iar 

23 nu au suferit careva traumatisme. Din ei, 112 minori au fost calificați ca culpabili 

de producerea accidentelor rutiere. 

La nivel naţional s-a intervenit în 4757 situaţii, în care conducătorii de vehicule 

au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, astfel înregistrând o creștere cu 

2,2% comparativ cu perioada analogică a anului 2021. Din ele, 3378 cazuri au fost 

calificate drept infracțiuni și respectiv, 1379 contravenții.  

Totodată, din vina conducătorilor auto în stare de ebrietate s-au produs 238 

accidente în traficul rutier, atestându-se descreștere cu -6,67% comparativ cu perioada 

analogică a anului precedent, iar cele soldate cu consecințe ușoare și grave au crescut 

Stare de ebrietate alcoolică, adormire la volan

Traversarea neregulamentară a pietonilor

Neacordarea priorității altor vehicole 

Neacordarea priorității pietonilor 

Viteza neadecvată condițiilor rutiere 

105 

65 

256 

300 

665 

115 

101 

211 

260 

497 

2021 2022
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cu 9,52%, fiind înregistrate 115 cazuri, cu decesul a 16 persoane și 119 persoane 

traumatizate.  

Accent sporit s-a pus pe investigarea și stabilirea persoanelor care au părăsit locul 

accidentului rutier. Astfel, din 199 accidente rutiere cu părăsirea locului, soldate cu 

consecințe ușoare și grave, 12 cazuri s-au soldat cu persoane decedate, iar autorii 

acestora au fost stabiliți în proporție de 100%.  

 

2.5. Prevenirea fenomenului accidentar 

În cadrul activităților de aplicare a legii, pe parcursul a 9 luni ale anului 2022 au 

fost constatate 319 945 contravenții din domeniul Regulamentului circulației rutiere, 

fiind aplicate 312 502 amenzi în valoare de 205 427 480 lei și 873 522 puncte de 

penalizare ca sancțiune complimentară.  

În scopul asigurării siguranţei rutiere, au fost puse în aplicare operațiuni după 

cum urmează: „Umbriș”, „Motociclistul”, „Pietonul”, „Taxi”,„Autobuzul”, „Nopți 

albe”, „Pasaj feroviar”.  

Concomitent, au fost desfăşurate 47 operaţiuni de sensibilizare (filtre) a 

conducătorilor de vehicule asupra necesităţii respectării regulamentului circulaţiei 

rutiere. Ca rezultat, au fost întocmite 5 358 procese-verbale contravenționale, 

înmânate 223 citații, au fost dezumbrite 60 vehicule, iar la 30 mijloace de transport au 

fost ridicate plăcuțele de înmatriculare. Totodată, au fost reținute 11 vehicule anunțate 

în căutare, ridicate 6 permise de conducere.  

 

2.6. Prevenirea și combaterea fenomenului infracțional  

Prevenirea criminalității constituie o prioritate pentru toate subdiviziunile 

subordonate Inspectoratului General al Poliției.  

Dezvoltarea bunelor practici, a parteneriatelor la nivelul comunităţii, organizarea 

şi coordonarea unor proiecte și campanii de informare la nivel naţional, sunt doar 

câteva dintre obiectivele Poliției.  

În perioada a 9 luni a anului 2022, au fost continuate proiectul „Școala + Poliția = 

Siguranță”, programul „Supraveghere de Vecinătate”, conceptul „Aleea Siguranţei”. 

Au fost desfășurate 8 campanii și acțiuni de sensibilizare precum, „Ajung acasă 

în siguranță”, „Stop furturilor de biciclete!”, „Pentru a fi în siguranţă, Poliţia te 

informează”, „Denunță! Atitudinea ta contează”, „Integritate pentru societate”, „Ziua 

siguranței”, „Donează sânge, susține ritmul vieții pe pământ”, „Fereastra deschisă-

pericol pentru copil”.  

Totodată, la nivel local de către Inspectoratele teritoriale ale Poliției au fost 

inițiate 122 campanii de informare populaţiei cu privire la măsurile de securitate 

necesare pentru preîntâmpinarea săvârșirii infracțiunilor. 

În scopul intensificării activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului 

infracţional, au fost puse în aplicare operaţiunile speciale „Căutarea”, „Cascada”. 

Pentru prevenirea comportamentului deviant/delincvent al minorilor, precum și 

întru prevenirea victimizării acestora pe perioada vacanțelor, a fost realizată 

operațiunea specială „Grija”. 

Pentru consolidarea parteneriatului comunitate-poliție au fost semnate 6 

declarații comune a Inspectoratului General al Poliției, Consiliilor Raionale Ștefan-

Vodă, Căușeni, Drochia, Nisporeni, Soroca, Călărași și Oficiilor teritoriale al 
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Cancelariei de Stat privind promovarea Conceptului de activitate polițienească 

comunitară. 

 

2.6.1. Violența în familie 

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2022 în adresa Poliției au parvenit 11 700 adresări 

ce vizează conflictele în cadrul relațiilor familiale. Din ele, au fost calificate ca 

infracțiuni 665 cazuri ce atentează la valorile familiale, iar 1232 cazuri au întrunit 

elementele constitutive ale componenței de contravenţie.  

Din numărul total de agresori în cadrul relațiilor de familie, aflați la evidența 

organelor de poliție, 5 203 persoane sunt de gen masculin şi 348 persoane sunt de gen 

feminin. 

Ca măsură preventivă, în vederea asigurării protecţiei victimelor violenţei în 

familie, au fost emise de către instanţele judecătoreşti şi supravegheate de către 

organul de Poliţie 590 ordonanţe de protecţie.  

 

2.6.2. Delicvenţa juvenilă 

Delicvența juvenilă este o componentă a fenomenului criminalității. Din numărul 

total de infracțiuni înregistrate de subdiviziunile Poliției, 2,6% sunt infracțiuni 

săvârșite de către minori sau cu participarea acestora. 

Astfel, de către minori şi cu participarea acestora au fost săvârşite 460 infracţiuni 

înregistrând o descreştere cu -15,6% faţă de perioada analogică a anului 2021, iar la 

comiterea infracțiunilor au participat 716 de minori, dintre care 666 băieți și 50 fete. 

Urmărirea penală a fost finisată în 409 cauze, dintre care, 319 au fost trimise spre 

examinare în instanţa de judecată, 87 au fost încetate, iar 3 cauze au fost clasate. 

După aspectul de vârstă al copiilor care au participat la comiterea infracţiunilor 

distingem că cele mai multe infracțiuni au fost săvârșite de către minorii cu vârsta de 

16 ani. 

 

2.6.3. Controlul asupra circulaţiei armelor  
 

La 31.05.2022, evidența posesorilor de armă și operațiunile cu arme și muniții se 

efectuează prin intermediul Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al 

armelor, care acordă suport prin: 

1) evidenţa şi controlul unic centralizat asupra circulaţiei armelor; 

2) colectarea şi actualizarea informaţiei despre arme, starea lor tehnică, dreptul 

de proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra lor şi despre modificările acestor 

drepturi, despre titularii de drept şi documentele ce stabilesc un drept, sub forma 

creării unei bănci de date de informaţii integrate, destinate organizării accesului 

operativ la aceasta; 

7 

35 

79 

115 

251 

229 

până la 10 ani

11 - 13 ani

14 ani

15 ani

16 ani

17 ani

Vârst a minorilor care au comis infracțiuni 
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3) ajutor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi 

autorităţilor administraţiei publice locale în eficientizarea realizării politicii de stat în 

domeniul evidenţei şi controlului asupra circulaţiei armelor; 

4) prevenirea şi contribuirea la descoperirea operativă a infracţiunilor şi altor 

încălcări săvârșite cu utilizarea armelor; 

5) sporirea calităţii asigurării informaţionale a activităţii organelor de drept; 

6) oferirea posibilităţii de interacţiune informaţională şi de colaborare în cadrul 

schimbului informaţional interstatal şi internaţional; 

7) asigurarea identificării operative şi depline a armelor care se află în circulaţie 

pe teritoriul Republicii Moldova, prin organizarea accesului la banca de date integrată 

prin canalele de legătură în timp real şi interpelare amânată (poşta electronică); 

La evidenţa Poliţiei se află 61 436 persoane fizice, care deţin în posesie 75 159 

arme, dintre care 22 659 cu ţeava ghintuită, 46 940 cu ţeava lisă și 5 560 neletale. 

În perioada de raport au fost efectuate 61 238 verificări privind respectarea 

condiţiilor de păstrare a armelor.  

În cadrul măsurilor întreprinse de către Poliție la depistarea încălcărilor cu privire 

la circuitul armelor cu destinație civilă, au fost depistate 174 arme deținute ilegal.   

Ține de menționat că, în perioada anului curent, au fost predate benevol 90 arme 

deținute ilegal.   

Comparativ cu perioada analogică a anului precedent, s-a redus cu 2 numărul 

incidentelor care presupune implicarea sau folosirea armei de foc, fiind înregistrate 

140 cazuri, cu 20 numărul de infracțiuni săvârșite cu aplicarea sau folosirea armelor de 

foc, fiind înregistrate 46 cazuri.  

Din numărul total de infracţiuni comise cu aplicarea sau folosirea armei de foc, 

au fost stabiliţi 38 infractori, toți fiind de genul masculin.  

 

2.6.4 Consumul abuziv de alcool şi controlul tutunului  

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2022 au fost documentate 16 951 încălcări 

conform prevederilor Codului Contravenţional, privind consumul abuziv de alcool în 

în locuri publice, precum şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de 

alcool (art. 355 alin. 1 și 2 Cod contravențional).  

Către Comisiile sociale pe lângă consiliile locale ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru iniţierea procedurilor de trimitere la tratament  forţat a 

persoanelor bolnave de alcoolism, au fost expediate 944 demersuri (836 bărbaţi şi 108 

femei).  

De către angajaţii Poliţiei au fost documentate 32 cazuri de comercializare a 

băuturilor alcoolice în perioada de timp 22:00 – 08:00 (Interzicerea comercializării cu 

amănuntul a producţiei alcoolice, în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerț 

cu amănuntul între orele 22.00–8.00 (art.30, lit.l) din Legea nr. 1100/2000). 

Pentru încălcările legislaţiei privind controlul tutunului, s-a constatat creștere cu 

19,08% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, fiind documentate 5 169 

contravenții conform prevederilor art. 91
1
 Cod Contravenţional.  

 

2.7. Fenomenul contravențional  

În perioada a 9 luni ale anului 2022, fenomenul contravenţional a înregistrat o 

creștere cu 15,13% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, fiind 
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constatate 518 014 contravenții. Din totalul de contravenții constatate, de către 

angajaţii Poliţiei au fost întocmite 26 421 procese-verbale contravenționale pe cazurile 

de huliganism nu prea grav (art. 354 Cod contravențional), 7 497 procese-verbale pe 

cazurile de tulburare a liniștii (art. 357 alin. 1 și 2 Cod contravențional), 2991 

procese-verbale pe cazurile de vătămare a integrității corporale (art. 78 Cod 

contravențional).   

 

CAPITOLUL 3 

Managementul personalului 

 

3.1. Politica de resurse umane  

Conform statelor de personal, 

efectivul limită al Poliției constituie 9 156 

funcţii, dintre care 5 492 funcţii 

poliţieneşti de ofiţeri, 3 428 funcţii 

poliţieneşti de subofiţeri și 236 salariaţi 

civili.   

Conform listei, efectivul constituie   

7 846 angajați, inclusiv 7 629 angajaţi 

atestați (4 760 funcţii poliţieneşti de 

ofiţeri, 2 869 funcţii poliţieneşti de 

subofiţeri) și 217 salariaţi civili. 
 

În total, funcțiile de conducere sunt ocupate de 792 bărbați și 97 femei. Din 

numărul total al angajaților Poliţiei, ponderea femeilor este de 21,92 % sau 1 720 

angajați (1 090 ofiţeri, 451 subofiţeri, 179 salariați civili).  

În perioada de referință au fost angajați în serviciu 576 persoane, inclusiv 140 

femei și 436 bărbați.   

Totodată, Inspectoratul General al Poliției a încetat raportul de serviciu cu 920 

angajaţi, dintre care 123 femei și 797 bărbaţi, inclusiv prin demisie – 555, la 

împlinirea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie – 230, încălcări repetate ale 

disciplinei de serviciu pe parcursul unui an sau pentru comiterea unei încălcări grave – 

34, transfer în altă autoritate – 35, din alte motive – 66. 
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Totodată, la 01.10.2022 incompletul de personal reprezintă 1310 funcții (inclusiv 

funcţiile temporar vacante), dintre care, 732 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 559 funcţii 

poliţieneşti de subofiţeri și 19 civili.   

Numărul mare de funcții vacante se atestă la următoarele subdiviziuni ale Poliției: 

IP Rîşcani al DP Chişinău – 52 (26%), IP Călăraşi – 30 (24%), IP Botanica – 49 

(26,3%), IP Vulcănești – 14 (24,6%), IP Nisporeni – 24 (21,2%). 

În scopul completării funcțiilor vacante au fost realizate măsuri de informare, 

sensibilizare, familiarizare a studenților, absolvenților instituțiilor de învățământ 

gimnazial, liceal, profesional tehnice/echivalente privind posibilitatea angajării în 

cadrul Inspectoratului General al Poliției.  

Suplimentar, au fost expuse anunţuri pe pagina web a IGP, au fost plasate 

anunțuri pe rețelele de socializare, precum și au fost repartizate pliante informative 

privind avantajele și condițiile de muncă în cadrul Poliției. 

 

3.2. Pregătirea profesională 

Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului subdiviziunilor la nivel 

central şi teritorial constituie o preocupare majoră a conducerii Inspectoratului General 

al Poliției.  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate și desfășurate 95 de 

activități de dezvoltare profesională, în cadrul cărora au participat 1 471 angajați ai 

Poliției, dintre care 1 039 bărbați și 432 femei. 

Cu suportul instituţiilor/organizaţiilor din ţară sau de peste hotare au fost 

desfăşurate 54 de activităţi de formare profesională (cursuri/seminare de instruire, 

vizite de studii, ateliere de instruire, mese rotunde, etc.) în diverse domenii de 

activitate, la care au participat 706 de angajați ai Poliției. 

De asemenea, în vederea consolidării cunoștințelor teoretice și dezvoltării 

abilităților practice ale studenților instituțiilor de învățământ superior din Republica 

Moldova, au fost organizate și desfășurate stagii de practică pentru 103 studenți. 

 

3 .3. Protecția socială a angajaților 

Evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă al angajaţilor şi întocmirea 

actelor ce derivă din această activitate, reprezintă una din priorităţile de bază ale 

Instituției.  

Pe perioada stării de urgență în sănătate publică, în cadrul IGP au fost confirmate 

586 de cazuri de infecție cu COVID-19 dintre care toți sunt recuperați.  

Totodată, au fost vaccinaţi, de la începutul procesului de imunizare, 5 922 

(75,47%) angajaţi. 

 

3.4. Ultragierea / maltratarea angajaților Poliției 

În perioada a 9 luni ale anului 2022, au fost înregistrate 348 cazuri de ultragiere a 

angajaților Poliţiei (345 în timpul serviciului), în privința la 595 angajați, atestând 

descreștere cu -23,7% comparativ cu perioada analogică a anului precedent. 
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Pentru faptele de ultragiere, injuria, distrugerea sau deteriorarea bunurilor, 

nesubordonare, împiedicarea activității legitime, amenințarea sau violența săvârșită 

asupra angajaților Poliției, în privința cetățenilor culpabili au fost întocmite 438 

procese-verbale contravenţionale și inițiate 3 cauze penale.  

 La compartimentul maltratarea angajaţilor Poliţiei, se atestă creștere cu 21,9%, 

comparativ cu perioada analogică a anului 2021, fiind înregistrate 139 cazuri cu 

implicarea a 114 angajaţi, dintre care, 132 cazuri înregistrate în timpul orelor de 

serviciu. 

 

  

În privinţa cetăţenilor, pentru maltratarea angajaţilor Poliţiei au fost întocmite 18 

procese-verbale contravenţionale și inițiate 100 cauze penale.  

În perioada de raport, au fost înregistrate 69 cazuri de huliganism săvârșite în 

privința angajaţilor Poliției, comparativ cu 94 cazuri înregistrate în perioada analogică 

a anului 2021, atestându-se descreștere cu -34%.  

Prin urmare, în privința cetățenilor au fost întocmite 49 procese-verbale 

contravenționale și inițiate 15 cauze penale. 

Conform analizei, se constată că, cei mai expuşi riscului de ultragiere/maltratare 

rămân a fi angajații Poliției implicați în activitatea de reacționare operativă și măsuri 

de constatare la fața locului a încălcărilor în domeniul securității publice, securității 

circulației rutiere, reţinerea contravenienţilor şi infractorilor. 

 

3.5. Asigurarea legalității și integrității. Combaterea corupției. 

Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul poliţiştilor constituie o prioritate 

pentru conducerea IGP, care manifestă „toleranţă zero” faţă de orice faptă de acest gen 

şi care a intensificat activitatea de cooperare cu instituţiile abilitate, prin creşterea 

schimbului de date şi informaţii în acest domeniu.  

Pe parcursul perioadei a 9 luni ale anului 2022 au fost înregistrate 63 cazuri pe 

efectiv care cad sub incidența articolelor din Codul Penal al Republicii Moldova 

privind acte de corupție și conexe corupției.  

Respectiv, au fost intentate 33 cauze penale pentru corupere pasivă, 13 cauze 

penale pentru traficul de influență, 3 cauze penale pentru falsul în declarații, 3 cauze 

penale pentru îmbogățire ilicită, 3 cauze penale pentru abuzul de putere sau abuzul de 

231 
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348 

2020 2021 2022 

Trendul cazurilor de ultragiere -23,7% 
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serviciu, 8 cauze penale pentru falsul în acte publice, 2 cauze penale pentru obținerea 

frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. 

 

 
  

Totodată, s-au înregistrat 46 cazuri de denunțuri din partea a 90 angajați ai 

Poliției privind tentativele de corupere, fiind intentate 40 cauze penale în privința 

cetățenilor. 

Prin intermediul telefonului „Linia anticorupție” au fost recepţionate 396 apeluri, 

fiind depuse 35 rapoarte de autosesizare.  

 

3.6. Sancțiuni disciplinare aplicate angajaților Poliției 

În scopul verificării disciplinei de serviciu a angajaților poliției, au fost inițiate 7 

controale / verificări / monitorizări inopinate, în baza actelor administrative, orientate 

la supravegherea disciplinei de serviciu. 

Pentru comportamentul necorespunzător al poliţiştilor în îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu şi relaţia cu cetăţenii, au fost aplicate sancţiuni disciplinare față de 198 

angajați ai Poliției, ce constituie creștere cu 24,5% faţă de perioada analogică a anului 

2021.  

Respectiv, au fost sancţionaţi disciplinar cu avertisment 76 angajaţi, mustrare 46 

angajaţi, mustrare aspră 24 angajaţi, concedierea din organele de drept 35 angajaţi, 

retrogradați cu un grad special 9 angajați, retrogradaţi în funcţie 8 angajați. 

În aceeaşi perioadă, în privinţa a 128 de angajaţi ai Poliției au fost pornite 109 

cauze penale (față de 116 cauze penale în perioada analogică a anului 2021). Din 

numărul total, 12 cauze penale au fost trimise în judecată, iar 5 cauze au fost clasate. 

 

CAPITOLUL 4 

 Consolidarea cadrului instituţional şi funcțional al Poliției 

4.1. Reprezentarea intereselor Instituției în instanța de judecată 

În perioada de raport, Inspectoratul General al Poliției a fost acționat în 

instanțele judecătorești naționale în contextul a 228 acțiuni civile. Totodată, au fost 

înaintate 52 acțiuni civile. 

În decursul perioadei de raport, au fost finisate 216 dosare civile, fiind 

pronunțate 6 decizii irevocabile în defavoarea instituției și 210 decizii irevocabile 

în favoare. 
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4.2 Iniţiativele instituţiei 

Pe parcursul perioadei de raport, au fost elaborate și aprobate 2 proiecte de acte 

normative, după cum urmează: 

 Proiectul hotărârii Guvernului pentru transmiterea unor bunuri imobile și 

modificarea Hotărârii Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile; 

 Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

În același context, sunt de menționat și activitățile privind: 

 aprobarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de 

audit intern a Direcției audit intern a Inspectoratului General al Poliției; 

 aprobarea Planului anual de activitate al Inspectoratului General al Poliției 

pentru anul 2022; 

 aprobarea Regulamentului privind regimul de muncă și evidența timpului de 

muncă în Poliție; 

 aprobarea Procedurii operaționale standard, cu privire la verificarea unităților 

de transport care urmează să fie înmatriculate la punctele de înregistrare a unităților de 

transport din municipiul Tiraspol și orașul Rîbnița; 

 aprobarea Instrucțiunii privind regimul de pază și control-acces în sediul IGP; 

 aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului 

electronic de evidență și control al accesului în sediul Inspectoratului General al 

Poliției; 

 aprobarea Regulamentului privind organizarea audienței cetățenilor în cadrul 

Poliției; 

 aprobarea Planului de acțiuni cu privire la egalitatea de gen în cadrul Poliției 

pentru anii 2022-2025; 

 aprobarea Registrului riscurilor al Inspectoratului General al Poliției 

consecvent planului de activitate al instituției pentru anul 2022; 

 aprobarea Ghidului privind regulile de conduită pentru angajații Poliției cu 

privire la audierea, privarea de libertate și detenția persoanelor cu dezabilități; 

 aprobarea conceptului privind crearea și funcționarea punctului național focal 

pe domeniul armelor de foc; 

 lansarea sistemului „AMBER Alert” în Moldova, în parteneriat cu Compania 

Meta, pentru localizarea copiilor dispăruți din țară; 

 aprobarea aderării Republicii Moldova la rețeaua ROADPOL, pentru acces la 

o bază de date mai complexă și la diverse programe pentru sporirea mobilității 

patrulelor Poliției.  

 

 4.3. Dezvoltarea infrastructurii Poliției  

În scopul continuării proceselor inițiate anterior, inclusiv implementarea 

documentelor strategice, au fost implementate activitățile prioritare, realizarea cărora 

asigură atingerea obiectivelor instituției cu impact major pentru activitatea Poliției.  

 În contextul îmbunătățirii infrastructurii și capacităților logistice ale Poliției, în 

perioada a 9 luni 2022 au fost posibile de implementat următoarele acțiuni: 
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- a fost deschis Sectorul de Poliție nr. 4 al Inspectoratului de poliție Cahul; 

- au fost recepționate lucrările de reconstrucție pentru 3 Sectoare de poliție (SP-1 

IP Edineț, SP-1 IP Rîșcani, SP-3 IP Taraclia) precum și pentru Centrul de Coordonare 

Misiuni al Poliției. 

- a fost creată Direcția tehnologii informaţionale şi telecomunicaţii în cadrul IGP; 

- în proces de conectare la rețeaua LAN în cadrul a 10 Inspectorate de poliție 

prevăzute în proiectul „Infrastructura de comunicații (COMINF)” pentru dezvoltarea 

sistemului intranet la nivelul structurilor teritoriale ale Poliției: IP Orhei, IP Soroca, IP 

Drochia, IP Dondușeni, IP Ocnița, IP Rezina, IP Șoldănești, IP Florești, IP Criuleni și 

IP Briceni; 

 

4.4. Managementul proiectelor internaționale 

O latură esențială în dezvoltarea instituțională constituie implementarea 

programelor și proiectelor de asistență externă. 

Pe perioada evaluată, se desfășoară activități în cadrul a 37 proiecte de asistență 

externă, dintre care 24 proiecte de asistență financiară și 13 de asistență tehnică.  

Astfel, în cadrul Acordului de Asociere al Republicii Moldova la cel de-al 9-lea 

program-cadru european de cercetare și inovare, „Orizont Europa” 2021-2027, au fost 

semnate 7 contracte de grant pentru combaterea criminalității organizate. 

În contextul implementării Planului de acțiuni privind consolidarea cooperării 

bilaterale pentru perioada 2022-2023, semnat între Inspectoratului General al Poliției 

și Departamentul de Poliție din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Lituania, 

în cadrul IGP s-a desfășurat masa rotundă privind procesul de reformă instituțională și 

managementul finanțelor.  

Au fost evaluate capacitățile Poliției Republicii Moldova pe segmentul 

investigării, combaterii traficului ilicit de arme și controlului armelor în circulație 

civilă, desfășurat de către misiunea de evaluare a experților Centrului pentru controlul 

armelor de calibru mic și armelor ușoare din Europa de Sud-Est (SEESAC). 

 

Progresele înregistrate în cadrul proiectelor internaționale în proces de 

implementare: 
 Dezvoltarea unui concept de patrulare comună a drumurilor din zona de 

frontieră dintre Republica Moldova – România, în cadrul Programului Operațional 

Comun România – Republica Moldova 2014-2020, extins până în luna mai 2022,  

valoarea proiectului - 195.020,00 Euro: 

- a fost semnat Acord de colaborare între Inspectoratul Național de Securitate 

Publică al IGP și Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui și Procedura standard 

de operare cu privire la patrularea comună a drumurilor publice din zona de frontieră 

dintre Republica Moldova – România, pe domeniul siguranței rutiere. 

 Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere prin dezvoltarea unui concept comun 

de investigare complexă a locului crimei, în cadrul Programului Operațional Comun 

România – Republica Moldova 2014-2020, extins până la 07 septembrie 2022, 

valoarea proiectului - 163.700,00 Euro:  

- a fost creat sistemul informatic de management al probelor criminalistice, de 

comun cu partenerii români; 
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- la Ungheni s-a desfășurat exercițiul comun de ridicare a probelor de la fața 

locului. 

 Reluarea activității în cadrul Proiectul privind dotarea DP a mun. Chișinău cu 

sistem de securitate internă, finanțat de SUA; 

- a fost procurat și instalat un generator electric pe combustibil; 

- în luna iunie lucrările de renovare a Dispeceratului DP a mun. Chișinău au fost 

definitivate. 

 Proiectul „Orășelul educație rutieră pentru copii”, finanțat prin intermediul 

programului „Poliția în comunitate” a Ministerului Federal de Interne din Germania: 

- a fost semnat Acordul de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției și 

Primăria mun. Chișinău privind crearea și amenajarea ,,Orășelului de educație 

rutieră pentru copii în mun. Chișinău”; 

- au fost demarate lucrările de renovare a parcului municipal din sectorul 

Rîșcani al capitalei.  

 Proiectul „Crime împotriva bunurilor culturale și siturilor” (CrimART), 

privind dezvoltarea capacității polițiștilor în combaterea criminalității organizate 

împotriva bunurilor culturale:  

- a fost semnat Ordinul IGP nr.57 din 15.02.2022 privind aprobarea 

„Regulamentului cu privire la crearea, organizarea și funcționarea echipei de 

implementare a Proiectului ,,CrimART”; 

- a fost publicată licitația publică pentru procurarea a două aparate fotografice 

profesionale cu obiectiv macro și micro și o instalație pentru relevarea urmelor 

papilare cu cyanoacrylate; 

 Proiectul „Sprijinirea  implementării Convenției de la Istanbul în Republica 

Moldova”, implementat și finanțat de Consiliul Europei; 

- a avut loc evenimentul de lansare a proiectului și ședința primului Comitet 

director; 

 Proiectul „Cooperarea regională pentru Prevenirea și Combaterea 

Criminalității Transfrontaliere România - Moldova”(THOR) în cadrul Programului 

Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, care prevede 

renovarea a 10 sectoare de poliție, construcția unui sediu pentru 3 subdiviziuni 

operative și instruirea a 250 de angajați; 

- a fost finisate lucrările de șantier la toate sectoarele, urmează ca Comisia de 

verificare a lucrărilor executate să verifice fiecare sediu în parte; 

 Consolidarea capacităților Poliției moldovenești și române în domeniul 

prevenirii criminalității, inclusiv crimelor transfrontaliere, în cadrul Programului 

Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020; 

- a fost achiziționat cel de-al 3-lea Centru Mobil de prevenire și informare; 

 

CAPITOLUL 5 

Consolidarea relaţiilor de parteneriat 
 

5.1. Cooperarea interinstituțională și cu societatea civilă 

În vederea menţinerii cooperării cu structurile şi organele de aplicare a legii, 

Poliția a asigurat schimbul reciproc de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii 
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criminalităţii și asigurării ordinii publice cu instituții și autorități ale Administrației 

publice centrale din Republica Moldova.  

Astfel, Inspectoratul General al Poliției a semnat acorduri de colaborare, cu 

instituții ale statului, precum: 

 Acord de cooperare cu Primăria mun. Chișinău; 

 Acord de colaborare cu Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru”; 

 Memorandum de colaborare cu Asociația Obștească „Uniunea pentru Echitate 

și Sănătate”; 

 Acord de colaborare cu Congresul Autorităților Locale din Moldova; 

 Acord de colaborare cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. 

În vederea consolidării obiectivelor comune de prevenire a manifestărilor 

antisociale, în perioada de raport au fost încheiate 191 acorduri de colaborare la 

nivelul IP teritoriale, majoritatea fiind încheiate între părți în cadrul constituirii a 106 

Consilii de siguranță comunitară, create la nivel local pentru soluționarea problemelor 

de siguranță a comunității. 

 

5.2. Cooperarea internațională 

O atenţie primordială a fost acordată promovării imaginii Poliției pe plan 

internaţional, prin diversificarea dialogului cu partenerii străini, participarea la diverse 

foruri internaţionale, precum şi realizarea unor obiective de ordin major, în 

conformitate cu priorităţile Planului de acțiuni al Poliției. 

Pentru angajaţii Poliţiei au fost organizate 105 deplasări. La aceste evenimente au 

participat 215 angajați ai Poliției, care au asistat la activități de instruire, schimburi de 

experiență, conferințe internaționale și reuniuni operaționale.  

În or. Budapesta, Ungaria a fost semnat Memorandumul de înțelegere dintre 

Inspectoratul General al Poliției și Poliția Națională a Ungariei, pentru dezvoltarea 

unei cooperări durabile interinstituționale și interesul reciproc în domeniul combaterii 

criminalității transfrontaliere. 

Poliţia a participat şi la desfăşurarea operaţiunilor internaţionale:  

- Operațiunea „OP FROST”, cu genericul „Traficul transfrontalier de droguri din 

Asia către UE” (perioada de desfășurare 01-02.03.2022);  

- Operațiunea ,,GRIZZLY”, anihilarea organizației criminale specializate în 

punerea în circuit a valutei false, contrabanda de aur, pietre și metale prețioase, 

precum și implicarea la diferite genuri de infracțiuni deosebit de grave (perioada de 

desfășurare 05.02.2021 - prezent); 

- Operațiunea ,,BLACKROAD II”, cooperarea DICO cu Ucraina, Germania, 

Bulgaria și Romania în vederea traficului internațional de heroină (perioada de 

desfășurare 05.10.2021 - prezent); 

- Operațiunea ,,APHRODITE IV”, combaterea traficului de produse cu încălcarea 

Proprietății intelectuale și/sau contrafăcute comercializate  prin intermediul rețelelor 

de socializare (pentru perioada 01.12.2021 – 30.04.2022); 

- Operațiunea ,,NETWORK”, identificarea mijloacelor de transport în privința 

cărora persistă bănuiala rezonabilă că au fost sustrase de pe teritoriul țărilor Uniunii 

Europene (pentru perioada15.02.2021 - prezent); 
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- Operațiunea „HOTSPOT”, depistarea și stoparea eventualelor mișcări teroriste 

și a migrației ilegale, drept urmare a verificării datelor biometrie (pentru perioada 

12.05.2022-24.05.2022); 

- Operațiunea „VEHICLES”, focusată pe combaterea criminalității referitoare la 

vehicule (pentru perioada 03.05.2022 - 06.05.2022); 

- Operațiunea „FIRST LIGHT”, combaterea fraudelor în domeniul 

telecomunicațiilor și ingineriei sociale (31 mai 2022); 

- Operațiunea „PANGEA XV”, combaterea comercializării ilicite a produselor 

medicale și farmaceutice, protejarea sănătății publice și sensibilizarea opiniei publice 

(pentru perioada 23.06.2022 - 30.06.2022); 

- Operațiunea „NĂLUCA”, documentarea unui grup criminal specializat în 

migrație ilegală (perioada ianuarie – iunie 2022);  

- Operațiunea „NARSIL”, contracararea activității web site-urilor cu conținut de 

pornografie infantilă (demarată în perioada ianuarie 2022- prezent); 

- Operațiunea comună HOT-SPOT-INTERPOL, în scopul depistării, prevenirii și 

stopării eventualelor mișcări teroriste și a migrației ilegale, (desfășurată în perioada 

12 - 24.05.2022); 

- Cea de-a 13-a ediție a acțiunii „Global Airport Action Days (GAAD)”, 

demarată de organele de aplicare a legii în parteneriat public-privat, care vizează 

depistarea infractorilor și persoanelor suspecte ce călătoresc cu bilete de avion 

cumpărate folosind detalii de card de credit furate, compromise sau false (în perioada 

12 – 13.05.2022). 

 

CAPITOLUL 6 

Activităţi cu caracter social și mediatic 

6.1. Managementul comunicării 

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2022, pe pagina oficială a Poliției au fost plasate 

590 de comunicate la rubrica „Știri” și „Poliția în acțiune”, iar pe pagina de Facebook 

„Poliția Republicii Moldova” au fost publicate 1 132 informații.  

Totodată, au fost organizate 16 conferinţe de presă și breafing-uri cu participarea 

persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Poliției.  

Au fost înregistrate 400 solicitări din partea jurnaliștilor cu privire la activitatea 

Inspectoratului Național de Securitate Publică, date statistice, etc. 

Totodată, în adresa Poliției au parvenit circa 14 056 petiții. Volumul petițiilor 

recepționate au scăzut cu 13,32% comparativ cu perioada analogică a anului 2021.  

 

6.2. Nivelul de încredere în forțele Poliției 

Conform barometrului de opinie publică, nivelul de încredere în instituţiile 

statului este unul dintre indicatorii primari care caracterizează starea generală de 

lucruri din ţară. Acest indicator oferă o privire de ansamblu despre percepţia 

cetăţenilor privind calitatea comparativă a instituţiilor statului. 

Potrivit Barometrului de opinie publică, realizat de Institutul de politici publice, 

31% constituie numărul cetăţenilor care au încredere în Poliție. Astfel, din cele 15 
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instituţii ale statului supuse evaluării, la moment Poliţia se află pe locul 7, depăşind 

Procuratura Generală și Organizațiile neguvernamentale. 

 

CAPITOLUL 7 

Managementul economico-financiar  

 

7.1. Realizarea Planului de finanțare pentru anul 2022 

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2022, nr. 205 din 06 decembrie 

2021, Inspectoratului General al Poliţiei și subdiviziunilor subordonate le-au fost 

aprobate alocații financiare în valoare de 1 531 426,4 mii lei, după cum urmează: 

- 1 502 922,8 mii lei sunt alocații din contul bugetului de stat;  

- 11 000,0 mii lei din contul veniturilor colectate(inclusiv 8 529,2 mii lei încasări 

de la prestarea serviciilor cu plată și 2 470,8 mii lei încasări de la darea în locațiune a 

bunurilor patrimoniului instituției); 

- 15 829,8 mii lei la realizarea proiectului „Cooperare regională pentru prevenirea 

și combaterea criminalității transfrontaliere România-Moldova”, dintre care 7 418,9 

mii lei sunt contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor finanțate de către 

donatorii externi (inclusiv 4 908,2,0 mii lei la proiecte de investiții publice) și 8 410,9 

mii lei sunt granturi externe (inclusiv 7 020,1 mii lei la proiecte de investiții publice); 

- 507,1 mii lei la realizarea proiectului „Consolidarea capacității poliției 

moldovenești și române în domeniul prevenirii criminalității, inclusiv crimelor 

transfrontaliere”; 

- 737,7 mii lei la realizarea proiectului „Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere 

prin dezvoltarea unui concept comun de investigare complexă la locul crimei”; 

- 429,0 mii lei la realizarea proiectului „Dezvoltarea unui concept de patrulare 

comună de poliție a drumurilor din zona de frontieră Republica Moldova - Romania”.  

Pe parcursul perioadei de raportare, alocațiile au fost precizate la suma de 

1 841 577,4 mii lei, distribuite în felul următor: 

- 1 473 935,9 mii lei sunt cheltuieli de personal; 

- 113 828,7 mii lei pentru bunuri și servicii; 

- 47 544,6 mii lei la garanții sociale și documente executorii; 

- 2 135,0 mii lei cheltuieli curente neatribuite altor categorii;  

- 81 576,0 mii lei pentru întreținerea unităților de transport (inclusiv: carburanți, 

lubrifianți, anvelope, acumulatoare și piese de schimb); 

- 122 557,2 mii lei sunt active nefinanciare, dintre care – 23 294,7 mii lei 

investiții capitale în curs de execuție. 

La situația din 01 octombrie 2022, bugetul a fost contractat și executat în valoare 

de 1 448 582,27 mii lei, ceea ce constituie 79,0 la sută în raport cu planul precizat. 

 

7.2. Dotarea logistică 

În perioada anului 2022 pentru echipament s-au alocat mijloace financiare în 

sumă de 8 350 000,00 lei fără TVA.  
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Au fost echipați 5 828 angajați, în baza bonurilor de livrare și a tabelelor de 

repartizare, reieșind din stocurile de echipament disponibil la depozitul de echipament. 

Asigurarea mobilităţii terestre a Poliţiei pentru îndeplinirea activităţilor specifice 

se realizează cu un parc auto total de 1 450 unități de transport, dintre care, 68% au 

depășit termenul de exploatare.  

Totodată, cu suportul partenerilor străini, Poliției Naționale i-au fost donate 

următoarele: 

- 10 seturi de alcoolteste Draeger A6820 în valoare de circa 500.477,50 lei, care 

au fost repartizate către IP Centru, IP Botanica, IP Ciocana, IP Buiucani, IP Rîșcani, 

IP Bălți, IP Edineț, IP Ungheni, IP Ștefan-Vodă și IP Hîncești. (Ambasada Republicii 

Federale Germania la București, România); 

- soft specializat de management al informațiilor balistice TRAFFIC, 

implementat în cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, care 

reprezintă un instrument destinat managementului intern al informațiilor balistice 

gestionate de experții în domeniu. (Poliția din Republica franceză); 

- 4 motociclete de model BMW R 1200 RT; 

- 65 de calculatoare, 68 imprimante și 195 tonere Black; 

- un lot de bunuri (1 Generator, 40 Tablete, 30 suporturi pentru tablete în 

mașină, 10 Calculatoare All-in-One) (Ambasada Statelor Unite în Republica 

Moldova); 

- efectuarea licitațiilor publice pentru lucrările de instalare cu panouri 

fotovoltaice a 4 sedii ale IGP (Guvernul României). 

 

RISCURI IDENTIFICATE 

1. Scăderea calității și operativității activităților specifice Poliției, datorate 

bugetului insuficient pentru realizarea sarcinilor polițienești; 

2. Prelungirea stării de urgență, urmată de escaladarea conflictului armat din 

Ucraina, subminează în continuare organizarea și desfășurarea activități planificate 

pentru anul curent;   

3. Creșterea nivelului infracțiunilor patrimoniale datorită inflației;  

4. Destabilizarea ordinii și securității publice urmare a întrunirilor în masă a 

cetățenilor nemulțumiți de situația social – politică din țară. Alăturarea altor formațiuni 

politice la protestele organizate;  

5. Majorarea numărului de refugiați din Ucraina urmare a atacurilor asupra 

infrastructurii din partea Federației Ruse; 

6. Intensificarea fenomenului migrației ilegale a cetățenilor ruși, odată cu 

declararea mobilizării pe teritoriul Federației Ruse;  

7. Intensificarea traficului de arme și muniții de pe teritoriul ucrainean prin 

regiunea transnistreană și prin punctele de trecere ale frontierei de stat;  

 

PROBLEMATICA 

 Interoperabilitatea necorespunzătoare a activităților de serviciu în cadrul 

Grupelor operative de urmărire penală, în procesul de investigare, constatare și 

urmărire penală la locul comiterii faptelor ilegale; 
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 Implicarea insuficientă a unor autorități în preluarea conform competenței a 

cazurilor depistate/documentate de Poliție;  

 Lipsa de inițiativă din partea Administrației publice locale în preluarea 

activităților de menținere a ordinii publice conform domeniului de competență;  

 Lipsa unui sistem informaţional actualizat şi ajustat la noile cerinţe;  

 Caracterul neuniform al automatizării proceselor caracteristice activității 

polițienești prin implementarea tehnologiilor informaționale, asigurarea 

interoperabilității sistemelor existente și facilitarea utilizării acestora prin configurarea 

conform necesităților Poliției;  

 Completarea parțială a datelor conform  indicatorilor  prevăzuți, referitor la 

evidența unică a infracțiunilor, cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit 

infracțiuni, pentru evaluarea calitativă a situației operative;  

 Lipsa mecanismelor de raportare a incidentelor de securitate cibernetică, 

 Lipsa echipamentelor și instrumentelor moderne suficiente pentru a investiga 

infracțiunile informatice şi cele conexe, comise prin utilizarea sistemelor 

informaționale şi a mijloacelor tehnice moderne; 

 Alocarea insuficientă a resurselor financiare pentru acoperirea necesităților de 

dotare cu uniformă de calitate, tehnică și echipament specializat; 

 Fluctuația de cadre în Poliție;  

 

PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE 
1.Reorganizarea structurilor Poliției, conform Viziunii de concept privind 

regionalizarea activității Poliției; 

2.Elaborarea Conceptului „E-dosar contravențional” și realizarea procesului de 

pilotare a modului/aplicației vizate; 

3.Definitivarea procesului de delimitare a competențelor de asigurare a ordinii și 

securității publice între Poliție și Carabinieri, precum și celelalte structuri ale MAI cu 

atribuții în domeniu; 

4.Crearea Centrului de Justiție Familială; 

5.Consolidarea capacităților în intervenția, prevenirea, examinarea/investigarea 

infracțiunilor; 

6.Completarea progresivă a numărului funcțiilor vacante; 

7.Consolidarea capacităților Poliției în domeniul drepturilor omului, inclusiv a 

minorităților naționale, persoanelor cu dezabilități, a victimelor infracțiunilor și 

persoanelor aflate în custodia Poliției; 

8.Anihilarea activităților grupurilor criminale organizate specializate în trafic de 

ființe umane, trafic de droguri, contrabandă de armament, falsificarea și spălarea 

banilor, terorism și criminalitate cibernetică; 

9.Menținerea unui dialog constructiv cu societatea, asigurarea transparenței în 

procesul decizional și creșterea nivelului de încredere a populației în Poliției; 

10. Darea în exploatare a 10 Sectoare de Poliție modernizate, conform 

standardelor internaționale, și a sediului pentru 3 subdiviziuni specializate ale INI; 

12. Stabilirea competențelor exclusive ale șefului Poliției în angajare, numire și 

motivare (grade speciale) a angajaților Poliției pentru toate nivelele; 
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14. Aprobarea Conceptului de protecție a demnității și onoarei a angajaților 

Poliției; 

15. Elaborarea mecanismului de protecție a angajaților Poliției din zona de 

securitate; 

16. Auditarea proceselor operaționale în special a celor care vizează interacțiunea 

cu populația; 

17. Elaborarea Planului de dezvoltare logistică a Poliției pentru anii 2023-2026; 

18. Inventarierea edificiilor și încăperilor în proprietatea Poliției; 

19. Elaborarea normelor de dotare/amenajare a Posturilor vamale interne de 

control (PVIC); 

20. Aprobarea Conceptului „Sectorul de poliție mobil”; 

21. Elaborarea Planului de acțiuni privind extinderea Conceptului de activitate 

polițienească comunitară pentru anii 2022-2026; 

22. Aprobarea viziunii privind dezvoltarea domeniului de patrulare a Poliției; 

23. Crearea echipelor de patrulare și reacționare operativă la nivel național în 

scopul asigurării unui răspuns profesionist și în timp redus la apelurile cetățenilor; 

24. Identificarea amenințărilor și evaluarea riscurilor în adresa ordinii și 

securității publice în contextul schimbărilor regionale și elaborarea Planului măsurilor 

de gestionare a riscurilor; 

25. Elaborarea strategiei de comunicare instituțională a Poliției pentru anul 2023-

2024 și Planul de comunicare instituțională pentru anul 2023-2024; 

26. Implementarea Foii de parcurs a MAI în vederea implementării acțiunilor 

prioritare în domeniul afacerilor interne urmare acordării statutului de țară candidată la 

aderarea în Uniunea Europeană. 
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