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CAPITOLUL I 

Riscuri la adresa ordinii publice 

 

1. Factori de risc din mediul intern 
 

În prezent, fenomenul infracţional din RM se remarcă prin complexitate şi 

comiterea unor noi genuri de infracţiuni, specializarea infractorilor, prezenţa faptelor 

de corupţie şi amplificarea fenomenului criminalităţii transfrontaliere.  

Principalele riscuri şi ameninţări posibile în domeniul ordinii şi securității publice 

sunt următoarele: 

a) instabilitatea sau schimbările permanente ce au loc în societate, mai cu seamă 

în relațiile de ordin economic, social, cultural, juridic, etc. care direct se răsfrâng 

asupra anumitor categorii de persoane; 

b) neangajarea în câmpul muncii a persoanelor apte de muncă sau lipsa unui loc 

de muncă permanent; 

c) numărul constant al persoanelor dependente de alcool, substanțe stupefiante, 

care recurg la comiterea faptelor culpabile pentru satisfacerea dorinței de consum, 

precum și apariția ostilităților și conflictelor spontane între aceste persoane; 

d) lipsa pârghiilor legale de influență și control în atribuțiile Poliției a 

comportamentului persoanelor predispuse la comiterea infracțiunilor sau faptelor cu 

caracter anti-social, a persoanelor eliberate din locurile de detenție, precum și 

activitatea insuficientă la acest capitol a autorităților cu atribuții directe pe linia dată de 

activitate; 

e) lipsa supravegherii din partea părinților și tutorilor asupra minorilor, motive 

care direct condiționează comiterea faptelor culpabile de către aceștia; 

f) scăderea autorităţii unor instituţii ale statului ca urmare a neîndeplinirii 

corespunzătoare a atribuţiilor legale; 

g) persistă în continuare actele de corupţie și protecționism. 
 

2. Factori de risc din mediul internaţional 
 

Mediul internaţional este caracterizat printr-o dinamică fără precedent, atât în 

plan regional, cât şi la nivel global. Transformările politice și economico-sociale 

produse în ultima perioadă au modificat radical configuraţia geostrategică a UE. 

Principalele riscuri şi ameninţări identificate în mediul extern sunt: 

a) consolidarea şi specializarea filierelor crimei organizate, internaţionalizarea 

acestora şi atragerea în componenţa lor a unor elemente şi grupuri autohtone, 

includerea teritoriului ţării noastre în circuitul transnaţional al migraţiei clandestine, al 

traficului ilicit de droguri, fiinţe umane, armament, explozive şi bancnote false; 

b) prezența elementelor de ”război informațional”, fapt ce determină 

dezinformarea maselor de populație, în scopul subminării încrederii în instituţiile 

statului, creării de confuzie şi incertitudine; 

d) creşterea interesului în unele medii de afaceri din străinătate pentru obţinerea, 

prin operaţiuni financiare ilegale, a pachetului majoritar de acţiuni la instituțiile 

financiare din țară; 

e) manifestarea tendinţelor de separare a unor regiuni, pe baza criteriilor etnice, 

politice și regionale; 

f) manifestări antinaţionale, extremiste şi xenofobe; 
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g) amplificarea fenomenului migraţiei ilegale. 

 

CAPITOLUL II 

Tendințe în evoluția fenomenului infracțional 

 

Fenomenul infracţional pe teritoriul Republicii Moldova (RM) în continuare se 

caracterizează prin forme de abateri penale ușoare și mai puțin grave, ponderea acestor 

fapte pe fonul infracțional general fiind de 78,5%, prevalând cele contra patrimoniului 

și în domeniul transporturilor.  

 

ÎNREGISTRATE INFRACȚIUNI ÎN ANUL 2017 – 32 322 (Poliția) 

 
Fenomenul infracțional a înregistrat o diminuare cu 15,6%, comparativ cu 

perioada similară a anului precedent. 
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Timp de 4 ani toate 

categoriile de infracțiuni 

nu au cunoscut devieri 

semnificative, rămânând în 

general la același nivel, 

însă în 2017 se constată 

scăderea acestora. Astfel, 

în perioada a 12 luni 2017, 

infracțiunile excepțional de 

grave au scăzut cu 12,4%, 

deosebit de grave cu 

30,2%, infracțiuni grave au 

scăzut cu 7,2%, iar mai 

puțin grave cu 17%, 

numărul infracțiunile 

ușoare diminuându-se cu 

22,1%. 

 

 

Această scădere a criminalității se datorează  implementării managementului 

bazat pe sistem informațional modern, ce presupune analiza și monitorizarea situației 

infracționale pentru a consolida și concentra eforturile și resursele unde este necesar, 

implementării unor elemente ale activității de poliție comunitară, cum ar fi proiectul 

”Supravegherea de vecinătate”, perfecționării continue și dotării angajaților Poliției, pe 

domeniile prioritare ale acesteia, dar și implementării procedurilor standard de 

operare. 

Din numărul total al cauzelor penale pornite, au fost remise procurorului 19 776 

(61,18%), iar 11 117 (34,39%) au fost expediate în judecată. 

Din numărul total de infracțiuni, 52% îi revin infracțiunilor contra patrimoniului, 

18,9% infracțiunilor în domeniul transporturilor, câte 4% infracțiunilor contra 

securității publice și celor contra sănătății publice și conviețuirii sociale. 

În ceea ce privește principalele genuri de infracțiuni (omoruri, violuri, tâlhării, 

jafuri), au fost înregistrate diminuări care oscilează între 11 - 21%.  

Printre infracțiunile care au înregistrat creșteri se numără: traficul de copii 

(+25,93%), scoaterea ilegală a copiilor din țară 

(+54,55%), infracțiuni legate de droguri 

(+10,73%), accidente rutiere (+6,96%). 

Sporirea pro-activă a eforturilor angajaților 

subdiviziunilor specializate ale Poliției în 

depistarea, investigarea cazurilor de trafic de 

copii, identificarea şi protecția victimelor copii, 

a rezultat cu denunțarea și înregistrarea 

cazurilor respective.  

Rata criminalităţii la nivel naţional în 

perioada analizată este de 92,56 infracțiuni la 10 

mii de locuitori. În acest context, analiza datelor 



   

   6 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 

www. politia.md 

 

a relevat că cele mai afectate unități administrativ-teritoriale din punct de vedere a 

ratei criminalității sunt municipiile Chișinău și Bălți, precum și raioanele Criuleni, 

Comrat, Cahul.  

Conform raitingului privind indicele criminalității și siguranței, cu care 

vehiculează presa internațională, Republica Moldova se situează pe locul 64 din 125 

de țări evaluate (comparativ cu locul 71 în anul precedent). Respectiv, indicele 

criminalității și siguranței din Republica Moldova poate fi comparat cu cel din 

Norvegia, Italia sau Belgia. Cu referire la spațiul sud-est european, situația constatată 

în Republica Moldova este mai bună ca în Ucraina și Rusia, dar mai rea ca în 

România și Bulgaria. 

Din 114 orașe europene evaluate după indicele de siguranță, Chișinăul se află pe 

locul 82. În raza municipiului Chișinău se înregistrează circa 33,3% din totalul 

criminalităţii la nivel național. 

La estimarea riscului de securitate (controlrisks.com) se constată că situația din 

RM este apreciată ca fiind cu un nivel scăzut de riscuri (din cinci nivele - foarte 

scăzut, scăzut, mediu, înalt și extrem) 

În ceea ce privește eficiența activităților de investigații, Poliţia a asigurat 

stabilirea autorilor în proporţie de: 
- 80,13 % pe cauzele în domeniul transporturilor; 

- 70,59% pe cauzele legate de droguri; 

- 70,12% pe cauzele contra familiei și minorilor; 

- 64,43% pe cauzele penale contra vieţii şi sănătăţii persoanelor; 

- 57,39% pe cauzele penale privind viaţa sexuală;  

- 56,7% pe cauzele penale contra securității publice; 

- 35,86% pe cauzele penale contra patrimoniului. 

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

neidentificați sunt: 
- fabricarea banilor falși (6,78%); 

- traficul de copii (14,71%); 

- traficul de ființe umane (14,85%); 

- evaziunea fiscală (16,4%); 

- scoaterea ilegală a copiilor din țară (17,65%); 

- contrabanda (20%). 

O atenţie deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul infracţiunilor 

deosebit de grave şi excepţional de grave contra persoanei.  

Prin urmare, din totalul de: 

- 141 omucideri au fost identificaţi autorii în 139 cazuri; 

- 192 cazuri de vătămări grave a integrităţii corporale, pe toate fiind stabiliți autorii; 

- 296 cazuri de viol, pe toate fiind stabiliți autorii; 

- 94 atacuri tâlhăreşti înregistrate, au fost identificați autorii în 83 cazuri. 

Pe parcursul perioadei vizate au fost identificaţi făptuitorii pe 5 978 cauze penale 

rămase nedescoperite din anii precedenţi.  

A fost realizat un ansamblu de măsuri organizatorice şi practice orientate spre 

activizarea lucrului în direcţia activităţii de căutare a infractorilor. Astfel, din numărul 

total de infractori anunţaţi în căutare, au fost reţinuţi 3 569, în urmărire au rămas 5 074 

persoane. 

 

CAPITOLUL III  
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Rezultatele activității operaționale 

 

1. Menținerea și asigurarea ordinii publice 

 

1.1. Măsuri în masă 
 

Pe parcursul a 12 luni 2017, pe teritoriul RM au fost organizate şi desfăşurate              

13 350  întruniri. Din ele, 16,9 la sută au avut loc în mun. Chişinău. La aceste măsuri 

au participat cca 4 280 808 persoane. 

 

 

 

 

În total, au fost organizate 

şi desfăşurate 2 585 

evenimente publice cu 

caracter social-politic,           

6 046 activităţi cultural-

artistice, 3 661 religioase, 

1058 sportive, etc.  

 

 

 

 

1.2. Siguranță la trafic 
 

În perioada a 12 luni 2017 se atestă o ușoară creștere a numărului de accidente în 

trafic în comparație cu perioada analogică a anului 2016, diminuându-se numărul 

persoanelor decedate, precum și a celor care au suferit diferite traumatisme.  

Respectiv, în perioada de referință, au fost înregistrate 2 512 accidente rutiere      

(+1,33 %), în care 273 persoane au decedat (-12,22%), iar 2 846 au suferit 

traumatisme (-2,8%). 

 
În mun. Chişinău s-au înregistrat 1 334 accidente, soldate cu decesul a 61 

persoane şi traumatizare a 1504. 

Totodată, din numărul total de accidente înregistrate, 863 au fost calificate 

accidente grave, numărul cărora comparativ cu perioada analogică a anului precedent a 

crescut cu 1,41%, creșterea atestându-se în raioanele Taraclia, Vulcănești, Anenii Noi, 

Edineț. 
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Subsidiar, din numărul total de accidente înregistrate, 74,04% sau 1860 s-au 

produs din vina conducătorilor de autoturisme, ponderea respectivă fiind constantă 

față de anul precedent.  

Efectuînd o analiză a accidentelor rutiere, principalele cauze sunt: 

 viteză neajustată vizibilității, condițiilor rutiere – 662 accidente, 131 decedaţi 

şi 748 traumatizaţi; 

 neacoradrea priorităţii pietonilor – 346 accidente, 17 decedaţi şi 339 

traumatizați; 

 neacordarea priorităţii altor vehicule – 346 accidente, 9 decedaţi şi 502 

traumatizați; 

 neasigurarea la schimbarea benzii/direcţiei de mers, viraj incorect – 312 

accidente, 10 decedaţi şi 356 traumatizaţi; 

 traversarea neregulamentară de către pietoni – 188 accidente, 24 decedaţi şi 

163 traumatizați; 

 nerespectarea distanţei dintre vehicule – 180 accidente, 3 persoane decedate şi 

207 traumatizați; 

 conducere imprudentă – 96 accidente, 22 decedaţi şi 93 traumatizați; 

 stare de ebrietate,  adormire la volan – 88 accidente, 12 decedaţi şi 102 

traumatizați; 

 depăşirea limitei de viteză – 57 accidente, 12 decedaţi şi 65 traumatizați. 

 

În perioada de raport, urmare măsurilor întreprinse, cu 32,82% s-a diminuat 

numărul accidentelor rutiere comise de către conducătorii auto aflați în stare de 

ebrietate alcoolică. 

La compartimentul accidentelor în 

traficul rutier cu implicarea copiilor, în 

acestea au fost implicați 350 minori, 

dintre care  12 copii au decedat şi 237 au 

suferit diferite traumatisme, fiind 

atestată o descreştere la toate 

compartimentele, în comparaţie cu 

perioada analogică a anului precedent.              

Totodată, se atestă descreșterea cu 

34,48 % a numărului minorilor culpabili 

în producerea accidentelor. 

În perioada anului 2017, de către IGP a fost lansat Serviciul „Infotrafic”, care își 

desfășoară activitatea prin furnizarea în timp real către societate a informației despre 

situația rutieră din capitală, prin intermediul telefoniei mobile, mesageriei, reţelelor de 

socializare, mijloacelor de transmisie mass-media (radio, televiziune, ecran publicitar 

LED, site web, etc.), despre existenţa eventualelor obstacole în traficul rutier şi soluţii 

în vederea evitării acestora. Din momentul lansării, prin poșta electronică au fost 

transmise 17 194 informații. 

Prin intermediul aplicației ,,Telegram”, a fost lansat canalul ,,Infotrafic 

Moldova” care permite în timp real, transmiterea informației cu privire la traficul 

rutier în mun.Chisinau, prin intermediul căruia au fost transmise 290 mesaje, iar prin 

intermediul panourilor electronice de tip LED (în număr de 3 unități) au fost amplasate 

292 mesaje informative, în scopul fluidizării circulației rutiere din mun.Chișinău. 
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1.3. Reacționare operativă 
 

În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, la finele anului 2017 au 

fost înregistrate 339 865 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 48 431 

sesizări cu privire la infracţiuni.  

Un capitol aparte în activitatea Poliţiei l-a reprezentat intervenţia la apelurile de 

urgenţă 902 și 112, numărul intervențiilor fiind de 324 071. 

În mun. Chişinău, se atestă o reducere cu 13,2% a numărului de apeluri de 

urgență 902 datorită activării sistemului automatizat de respingere a apelurilor 

abuzive. De la începutul anului au fost procesate 52 815 apeluri.  

 

2. Prevenirea și combaterea fenomenului infracțional 
 

Prevenirea criminalității constituie o prioritate pentru toate subdiviziunile 

subordonate IGP. 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 12 luni 2017 au fost demarate următoarele campanii și activități de 
informare și sensibilizare: 

 Campania “Poliția dăruiește un zâmbet pentru copii”; 

 Campania de informare pentru constituirea sectoarelor de “Supraveghere de 

Vecinătate”; 

 Campania organizată în contextul Zilei Siguranței pe Internet; 

 Campania ,,Valorifică-ți potențialul, alătură-te Poliției!” 

 Campania ”Poliția în stradă” – mai aproape de cetățeni; 

 Campania ”Din culisele Poliției”, lansată în 2017, privind informarea corectă 

a tinerii generații despre activitatea Poliției, rolul și obiectivele acesteia, identificarea 

tinerilor voluntari și potențiali candidați pentru angajarea în rândurile Poliției; 

 Campania de informare pentru copii cu genericul ”Adolescență fără 

devianță”, în cadrul acesteia au fost desfășurate 2 265 activități informative-educative 

în 1223 instituții de învățământ gimnazial. Urmare, 75086 copii, elevi ai claselor V-

VIII, au beneficiat de sesiuni de informare interactive privind  răspunderea 

contravențională și consecinţele comportamentului delincvent asupra persoanelor 

minore. De către participanți fiind vizionat spotul video „Fii în siguranță pe internet. 

Țineți cont de sfaturile noastre”; 

 Campania de informare pentru copii “Patrula de informare în acţiune”, iunie-

august 2017. Activităţile informativ-educative privind regulile de siguranţă în perioada 

estivală se desfăşoară în cadrul taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor. 

 Campania de informare pentru adolescenți cu genericul „Tinerii ambasadori 

provoacă noua generație”, fiind desfășurate 32 activități de informare și sensibilizare 

a circa 1405 de elevi din 32 localități ale raioanelor Orhei, Strășeni, Ialoveni, 

Dubăsari, Hîncești, Criuleni, Anenii Noi, Cimișlia și Nisporeni; 

 Campania „La început e fum, la final e scrum. Să respirăm sănătos - pentru 

un viitor frumos!” 

 Campania de informare în spațiul public „Invizibili printre noi”, cu privire la 

riscurile și consecințele fenomenului traficului de ființe umane; 
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 Campania de sensibilizare a conducătorilor auto “Tu alegi cum ajungi 

acasă!” 

 Campania de prevenire ,,În spaţiul virtual pericolele sunt destul de reale”;  

 Campania de informare și sensibilizare ”Protejează familia de violență”, 

activitățile de informare a peste 1000 persoane fiind desfășurate în 10 raioane; 

 Campania de consolidare a parteneriatului cu comunitatea ,,Împreună pentru 

siguranța ta”; 
 Campania de informare și sensibilizare cu genericul ”Nu contează ce prezic 

astrele, Contează ce zice Legea!”, în contextul Campaniei „16 zile de activități 

împotriva violenţei în bază de gen”; 

 Flash-mob ”Să învingem SIDA împreună!”;  

 Flash-mob ”Lumina comemorării”, autospecialele Poliției și ale serviciului 

medical de urgență au fost aranjate în formă de  mesaj ”Stop SIDA”; 

 Flash-mob ”Nu-ți abandona viitorul!”, în contextul Zilei Internaţionale a 

Copiilor Dispăruţi; 

 Flash-mob ”Dragostea – merge mână-n mână cu respectul și încrederea” ; 

 Flash-mob “Familii fără hotare”; 

 Activități informativ-educative organizate în cadrul a 1 130 instituții de 

învățământ dedicate Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova; 

 Activități informativ-educative ”În vacanță în siguranță”; 

 Evenimentul de caritate cu genericul ”O primăvară de vis, plină de dăruire de 

viaţă!” – acțiune de colectare a sângelui, desfășurat la 01 martie 2017; 

 Participarea la flash-mobul în cadrul campaniei ”One Billion Rising 

Moldova”: 

 Acțiunile „Moto Siguranță” și „Marșul motocicliștilor” pentru promovarea 

siguranței rutiere și simbolurilor de stat; 

 Acțiunile în contextul săptămânii mondiale a siguranței rutiere cu genericul 

„Salvează vieți. ReduViteza” ; 

 Activitățile de informare în contextul Zilei internaționale a copiilor; 

 Activitățile informative în cadrul proiectului „Transportă copilul tău în 

siguranță!”; 

 Activități de promovare a circulatului sigur pe role și biciclete; 

 Programul de prevenire pentru copii ”Mesagerii Siguranței”, pilotat în anul 

2017, în scopul pregătirii antiinfracționale a copiilor prin familiarizarea acestora cu 

regulile de siguranță personală, rutieră, consecințele comportamentului agresiv, 

siguranța în mediul online, sporirea gradului de informare a părinților/îngrijitorilor 

privind educația non-violentă, necesitatea respectării regulilor de siguranță când se 

deplasează cu copii în automobile, servicii și specialiști care pot să le ofere asistență și 

suport, precum și formarea cadrului didactic în calitate de formatori; 

 Proiectul „Bunici grijulii”, lansat în anul 2017, care are drept scop inițierea 

unui schimb de opinii și idei cu reprezentanții autorităților publice locale din mun. 

Chișinău și reprezentanții instituțiilor de învățământ, persoane de vârsta a treia pentru 

a realiza un proiect comun a căror beneficiari vor fi copii și părinții, orientat la 

diminuarea riscurilor la care sunt supuși copii în timpul aflării în stradă, valorificarea 

spiritului civic, precum și responsabilizarea adulților în manifestarea unei atitudini 

grijulii și informarea acestora despre consecințele neglijenței în coraport cu copiii. 
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În acest context, pe parcursul lunii noiembrie 2017, cu suportul celor 5 Preturi de 

sector (Buiucani, Botanica, Rîșcani, Ciocana și Centru) a mun. Chișinău au fost 

organizate 5 întruniri privind informarea despre lansarea proiectului. Astfel, cei 1130 

participanți, dintre care profesori, educatori, reprezentanții administrației publice 

locale, președinți ai comitetelor parintești, părinți au fost familiarizați cu oportunitățile 

și beneficiile campaniei “Bunicii grijulii” inițiate de IGP. Totodată, a fost discutat și 

mecanismul de implementare a proiectului precum și disponibilitatea persoanelor de a 

se implica în continuare în activitățile planificate; 

 Evenimentul ”La o cafea cu un polițist”, organizat în scopul identificării în 

comun cu societatea civilă, în special tinerii, a punctelor forte și slabe a prestației 

Poliției ca serviciu public pentru cetățeni, redefinirea standardelor de performanță și 

ajustarea indicatorilor rezultativi în coraport cu problemele și necesitățile cetățeanului.  

Suplimentar, în scopul creşterii gradului de conştientizare a riscurilor 

condiționate de comportamentul incorect la trafic și a problemei siguranţei rutiere la 

nivel naţional au fost organizate următoarele acțiuni: „Fii altfel-prudent și 

responsabil”, ”Reduceți Viteza-Fiecare viață contează”, „Siguranța copilului tău, 

depinde de tine”, „INP oferă cadouri copiilor din familii social vulnerabile”, ”Știi să 

eviți pericolele străzii?”, „În siguranță la școală, în siguranță acasă”, ,,Nu te lăsa 

condus de alcool, cineva drag te așteaptă acasă”, ,,Angajații Inspectoratului Național 

de Patrulare au surprins doamnele în trafic urându-le sincere felicitări cu ocazia zilei 

de 8 Martie”. 

Majoritatea campaniilor și activităților de informare și sensibilizare ale 

populației, au fost organizate în parteneriat cu Fundația Elvețiană "Terre des 

Hommes", Proiectul moldo-elvețian REPEMOL, Asociația Promo-LEX, AO 

„INVENTO”, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie din Moldova, Compania 

„TRENDSETER”, Centrul Internațional ”La Strada”, Eastern Alliance for Safe and 

Sustainable Transport din Marea Britanie, Asociația Împotriva Violenței "Casa 

Marioarei", Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, Oficiul 

Consiliului Europei în Chișinău, Secretariatul Permanent al Comitetului Național 

pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, Centrul de Asistență și Protecție a 

Victimelor și Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane din Chișinău, 

Centrul de drept din Căușeni, Automobil Club din Moldova, Asociaţia Bikerilor din 

Moldova, Federația Cascadorilor din RM, Federația Luptelor Universale, Școala 

republicană specializată de hipism şi pentatlon modern, Uniunea Națională a 

Studenților și Tineretului din Moldova, AO ”Inițiativă Pozitivă”, Centrul Național de 

Transfuzie a Sângelui, Coaliția Națională ”Viață fără Violență în Familie”, echipa 

non-formală ”Edu-Just Moldova”, blogul „mama.md”. 

Pentru asigurarea traficului rutier au fost desfăşurate acțiuni speciale precum: 

„Viteza”, ”Nopți Albe”, ”Combaterea cazurilor de transportare ilicită a călătorilor, 

(Taxi)”, ,,CUMC al INP verifică şoferii cu amenzi neachitate”, ,,Pietonul”, 

,,Semaforul”, ,,Umbriș”, ”Autobus” „Pasaj feroviar”. Din luna februarie 2017, au 

început activitatea unităţile de transport ” capcană” dotate cu pachetul software care 

folosind efectul doppler, care depistează încălcările prevăzute de Regulamentul 

circulației rutiere, manifestate prin depășirea vitezei de circulației. 

În perioada de raport, în scopul prevenirii și combaterii diferitor genuri de 

infracțiuni, precum și pentru reținerea persoanelor care au comis fapte ilegale, au fost 

organizate operațiuni și măsuri speciale pentru: 
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- căutarea persoanelor; 

- relevarea şi nimicirea semănăturilor ilicite ale culturilor ce conţin substanţe 

narcotice, relevarea cazurilor de preparare, achiziţionare, procurare, păstrare, desfacere 

ale drogurilor; 

- diminuarea criminalităţii juvenile, prin menţinerea ordinii publice şi securităţii 

copiilor amplasaţi în instituţiile de odihnă şi întremare, asigurarea securităţii la trafic, 

combaterea vagabondajului, cerşitului, fenomenului „copiii străzii”, precum şi 

traumatismului rutier în perioada vacanţelor şcolare; 

- prevenirea cazurilor de fumat în locurile interzise; 

- combaterea transportului auto ilicit şi lichidarea gărilor clandestine şi 

semiclandestine, ameliorarea situaţiei în domeniul transportului auto de călători în 

folosul public; 

- relevarea, documentarea şi combaterea circuitului ilicit a mărfurilor accizate, 

produselor contrafăcute, întru protejarea consumatorilor şi producătorilor autohtoni; 

- prevenirea şi contracararea vânatului și pescuitului ilicit; 

- înăsprirea controlului şi supravegherii circulaţiei armelor din circuitul civil; 

- combaterea fenomenului de comercializare ilicită a produselor petroliere; 

- combaterea fenomenului de activitate ilicită în domeniul jocurilor de noroc; 

- prevenirea cazurilor de suicid săvârșite în rândul adolescenților prin mediul 

online. Pe segmental dat fiind organizată ședința de colaborare cu participarea 

reprezentantului Departamentului de Securitate Națională a SUA, ofițerului de 

legătură la Viena, ofițerului al Securității Regionale la Ambasada SUA în RM, precum 

și ședințele consultative cu PG, MTIC, MMPSF, ME, MS, SIS, CNP, CNPAC, 

Centrul de Resurse pentru Prevenirea suicidului ”Mirt” și Centrul Internațional ”La 

Strada”. 

 

CAPITOLUL IV 

Managementul personalului 

 

1. Politica de resurse umane  
 

Conform statelor de personal, efectivul limită al Poliției constituie 9 231 funcţii, 

dintre care 5960 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 2997 funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 

232 salariaţi civili şi 42 funcţionari publici. 

Conform listei, efectivul constituie 8407 angajați,  inclusiv 8177 angajaţi atestați 

(5641 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 2536 funcţii poliţieneşti de subofiţeri), 32 

funcţionari publici şi 198 salariaţi civili.  

Suplinirea funcţiilor vacante cu angajaţi calificaţi constituie o prioritate pentru 

IGP. La 31.12.2017 incompletul de personal reprezintă 519 funcţii poliţieneşti de 

ofiţeri, 505 funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 35 civili și 10 funcționari publici. 

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

Cahul - 48 (26,97%), IP Anenii Noi - 32 (23,19%), IP Basarabeasca – 18 (22,22%), 

IP Cantemir – 23 (19,91%), IP Ialoveni– 30 (20,00%). 

În ceea ce priveşte dinamica de personal, în perioada de referință, au fost angajate 

888 persoane, fiind concediați 1119 angajaţi, preponderent la cererea personală – 744 

angajați,  la împlinirea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie – 160 și transfer 

în altă autoritate –116. 
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Analiza fluctuaţiei de personal denotă faptul că, indiferent de acţiunile 

diversificate de recrutare a personalului, incompletul rămâne a fi o problemă 

stringentă. Rezultatul procesului de recrutare este unul destul de bun, însă deficienţa 

existentă se datorează în mare parte: 

-  lipsei potenţialilor candidaţi, în special pentru zona rurală (migraţia, lipsa 

studiilor necesare şi calificării, inaptitudinea din punct de vedere medical, tendinţa de 

urbanizare ş.a.); 

- neatractivității profesiei de poliţist (remunerarea, condiţiile de muncă și 

pensionare, lipsa spațiului locativ, timpul insuficient pentru familie și copii). 

Una din cauzele principale poate fi demisionarea angajaţilor, procesul de 

recrutare nefiind apt de a ţine pasul cu numărul de salariaţi ce încetează serviciul. 

Analiza resursei umane arată faptul că Poliţia are un personal tânăr, cota parte a 

poliţiştilor cu vârsta de până la 35 ani este de circa 60 la sută.  

În Poliţia RM, din totalul poliţiştilor, procentul femeilor poliţiste este de 16,27%. 

De asemenea, procentul polițiștilor absolvenţi ai unor instituţii de învăţămînt superior 

este de 69,6%, iar a celor cu studii juridice este de 51,9 la sută. 

 

2. Pregătirea profesională 
 

Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului subdiviziunilor la nivel 

central şi teritorial a constituit o preocupare majoră a conducerii IGP.  

În perioada anului 2017, au fost organizate: 

- 6 cursuri de formare profesională iniţială (485 angajaţi instruiți); 

- 44 cursuri de perfecţionare/specializare (877 angajaţi instruiți); 

- 54 cursuri în diverse domenii (3 881 angajaţi cu statut special); 

- 10 cursuri de formare managerială (258 angajați instruiți). 

Cursurile prenotate fiind organizate preponderent pe următoarele domenii: 

activitatea de menținere a ordinii și securității publice (violența în familie, delicvenţa 

juvenilă, constatarea şi documentarea contravențiilor, patrularea  rutieră ), activitatea 

de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, investigarea infracțiunilor, 

tehnologii informaţionale, intervenţia profesională, protecția drepturilor minorităţilor 

naţionale, prevenirea și combaterea corupției, constatarea şi documentarea 

infracţiunilor, pregătirea psihologică, etica şi integritatea organizaţională în cadrul 

MAI, etc. 

Pe segmentul dat lipsa unui Centru de antrenament al Poliției creează un vid în 

sistemul de dezvoltare profesională al polițiștilor, iar programele de formare 

profesională iniţială includ multe discipline teoretice. La fel și lipsa tirurilor, 

amenajate conform cerinţelor, pentru desfăşurarea şedinţelor de instruire şi trageri cu 

2016 2017

1174 888 

1386 1119 
concediați 

angajați 
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angajaţii subdiviziunilor Poliției, muniţia limitată pentru efectuarea tragerilor, lipsa 

protecţiei fonice individuale în timpul tragerilor, precum și lipsa sălilor de sport sau 

terenurilor special amenajate în cadrul subdiviziunilor Poliției, afectează nivelul 

pregătirii profesionale a polițiștilor.  

 

3. Ultragierea angajaților Poliției 
 

La 18 mai 2016, Guvernul RM a aprobat proiectul de lege privind modificarea și 

completarea unor acte legislative privind ultragierea și opunerea de rezistență sau 

aplicarea violenței față de persoana cu funcție de răspundere (art.349 din Codul Penal 

al RM și art.336,  354 din Codul Contravențional al RM).   

În acest sens, doar 4% din numărul total al cazurilor de agresare al angajaţilor 

Poliţiei, îl constituie ultragierea. 

Pe parcursul anului 2017 se atestă descreșterea cu 13,5% a numărului cazurilor de 

maltratare a angajaţilor Poliției în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiind  

înregistrate 223 cazuri cu implicarea a 268 polițiști. 

De asemenea au fost înregistrate și 35 cazuri de maltratare în afara serviciului cu 

implicarea a 36 angajați. 

Urmare examinării cazurilor de maltratare a polițiștilor, în privința făptașilor au 

fost pornite 115 cauze penale, din ele 94 în baza art.349 CP, iar în 87 cazuri au fost 

întocmite procese-verbale contravenţionale.  

Totodată, au fost înregistrate și 95 acte de huliganism în privința angajaților 

Poliției, din ele 86 în timpul serviciului. Cazurile de huliganism au avut drept rezultat: 

deteriorarea automobilelor de serviciu - 26 cazuri, deteriorarea  bunurilor Poliției - 14 

cazuri. Pe faptele date, în privința cetățenilor, au fost întocmite 33 procese verbale și 

intentate 43 cauze penale.  

Se constată că, cei mai expuşi riscului de a fi agresaţi fizic sunt polițiștii antrenați 

la asigurarea securităţii şi ordinii publice, activități de investigație, dar și de reţinere a 

contravenienţilor şi infractorilor. Cel mai des cazuri de acest gen au fost înregistrate în 

privința ofițerilor de sector și șefilor de post. 

 

CAPITOLUL V 

Asigurarea legalității și integrității. Combaterea corupției. 

 

Evoluţia stării şi practicii disciplinare a constituit o prioritate şi a fost 

monitorizată atent de către conducerea IGP, care a intervenit cu măsuri punctuale, ori 

după caz, general valabile, atunci când au existat premisele unor încălcări ale normelor 

legale. Astfel, faţă de comportamentul neadecvat al poliţiştilor în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu şi relaţia cu cetăţeanul, au fost aplicate sancţiuni față de 2,41% 

din totalul angajaților Poliţiei. 
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În aceasta ordine de idei, în perioada anului 2017, au fost sancţionaţi 197 angajaţi 

cu statut special din cadrul Poliției, pentru 24 fiind aplicată sancţiunea sub formă de 

concediere. 

În aceeaşi perioadă de raport, în privinţa angajaţilor Poliției au fost pornite 176 

cauze penale, printre care: 45 cauze penale pentru corupere pasivă, 33 pentru tortura, 

tratamentul inuman sau degradant, 22 cauze penale pentru traficul de influență, 12 

pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 14 cauze penale pentru încălcarea 

regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către 

persoana care conduce mijlocul de transport, 9 pentru conducerea mijlocului de 

transport în stare de ebrietate alcoolică, 8 cauze penale pentru excesul de putere sau 

depăşirea atribuţiilor de serviciu. 

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.  

În acest sens, în contextul implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției, este 

prevăzut un set de măsuri și acțiuni concrete care vin să asigure integritatea polițistului 

și să monitorizeze activitatea acestuia prin eliminarea factorului uman, și anume 

implementarea sistemului informațional, care va permite monitorizarea cazurilor din 

momentul înregistrării acestora până la cel de soluționare. Poliția este în continuu 

proces de consolidare a capacităților de prevenire și combatere a corupției ale 

instituțiilor abilitate. Fenomenul corupției presupune implicarea a 2 actori (cetățean - 

polițist), prin urmare ne vom concentra eforturile în vederea ridicării gradului de 

conștientizare al cetățenilor privind impactul și consecințele negative ale actului de 

corupție.  

În ordinea de idei, în comun cu Centrul Național Anticorupție, în anul 2017, au 

fost evaluate și analizate riscurile de corupție pe domeniul de activitate al 

Inspectoratului național de patrulare. În baza raportului privind rezultatele evaluării,  

plasat pe pagina web oficială a Poliţiei şi CNA, a fost aprobat Planul de integritate al 

Inspectoratului național de patrulare al IGP pentru semestrul II al anului 2017-

semestrul I al anului 2018, care de asemenea a fost publicat pe pagina-web oficială a 

Poliției. 
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Suplimentar, în scopul prevenirii și combaterii corupției în cadrul Inspectoratului 

General al Poliției a fost aprobat Planul de acțiuni al MAI pentru perioada 2017-2020.  

 

CAPITOLUL VI 

Consolidarea cadrului instituţional şi funcțional al Poliției 

 

1 Cadrul legal și de reglementare 
 

 În perioada anului 2017, au fost elaborate şi promovate 20 proiecte de legi, 25 

proiecte de hotărâri de Guvern şi 5 proiecte de ordine instituţionale. De asemenea, au 

fost avizate 64 proiecte de legi şi 77 proiecte de hotărâri de Guvern, 1 proiect de 

hotărâre a Parlamentului, 18 ordine ale MAI, precum și alte proiecte ale diverselor 

autorităţi de nivel central.  
 

Iniţiativele noastre legislative au vizat următoarele domenii: 
 

1.1. Proiecte de legi: 

  regimul materialelor explozive cu destinaţie civilă; 

 înregistrarea genetică judiciară; 

 modificarea şi completarea Legii nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea 

Poliţiei şi statutul poliţistului; 

 modificarea şi completarea unor acte legislative (art.7 Legea nr. 753-XIV din 

23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, 

art.107-109, 107,109, 1751 , 2081, 259, 260,  2601, 2602 , 2603, 2604, 2605, 2606, 

2611 ale Codul penal art. 126, 1301,1326-1381 ale Codului de procedură penală, 

art.17 al Legea nr. 264-XVI din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de 

medic, art.20 al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, art.90, 

2471,252, 400 al Codului contravenţional, Legea nr. 20-XVI din 03.02.2009 privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, art.18 al Legii nr. 59 din 

29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii); 

 modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.451-XV din 

30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, Codul 

penal, Codul contravențional, Codul de executare, Legea nr.130 din 08.07.2012 

privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civil); 

 modificarea şi completarea unor acte legislative (art.134/14, 135/2, 155/1, 346 

din Codul penal, art.69/1 din Codul contravenţional); 

 ratificarea Protocolului Adițional la Convenția Consiliului Europei privind 

criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și 

xenofobă săvârșite prin intermediul sistemelor informatice, adoptat la Strasbourg la 

28.01.2003; 

 modificarea și completarea unor acte legislative, care are drept scop 

responsabilizarea conducătorilor auto în vederea respectării normelor de siguranță 

rutieră și exercitării cu bună credință a drepturilor și obligațiilor în traficul rutier; 

 modificarea și completarea Legii nr. 131 din 07 iunie 2007 privind siguranța 

traficului rutier; 

 modificarea şi completarea nor acte legislative (Legea nr.414 din 22 decembrie 

2006 cu privire la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse de 

autovehicule, Codul contravenţional al Republicii Moldova; 
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 modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV 

din 18.04.2002; 

 completarea  art. 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 

218-XVI din 24 octombrie 2008; 

 modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 

218-XVI din 24 octombrie 2008; 

 incriminarea ultrajului; 

 modificarea Legii nr.26 din 22.02.2008, privind întrunirile. 

 completarea art. 7 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi; 

 importul echipamentelor destinate pentru mentenanța legăturilor securizate 

pentru schimb informațional între țările membre ale Organizației Internaționale 

Poliției Criminale Interpol și Oficiul European de Poliție Europol; 

 modificarea și completarea Legii nr.283 din 04.07.2003 privind activitatea 

particulară de detectiv și de pază. 

 

1.2. Proiecte de hotărâri de Guvern: 

 aprobarea efectivului-limită și a Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne; 

 crearea Serviciului poliţiei judecătoreşti; 

 aprobarea Regulilor de securitate la vânătoare; 

 aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare 

şi restituire a vehiculelor în procesul de constatare a contravențiilor; 

 Regulamentul Comisiei de Stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea 

armelor; 

 aprobarea Instrucțiunii privind schimbarea identității persoanelor incluse în 

programul de protecție (secret); 

 aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a 

agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului 

Afacerilor Interne; 

 aprobarea Regulamentului privind cerințele generale de echipare și dotare a 

autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale; 

 aprobarea Planului de acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului și 

discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017-2020; 

 aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat Registrul de stat al 

armelor; 

 modificarea şi completarea anexei nr. 18  la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 

23.03.2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a 

statului şi la transmiterea unor bunuri imobile; 

 completarea literei d) a punctului 8 din Hotărârea Guvernului nr.78 din 

21.02.1994 „Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a 

pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din 

trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi 

sistemului penitenciar”; 

 aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărâri a Guvernului care are 

drept scop responsabilizarea conducătorilor auto în vederea respectării normelor de 
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siguranță rutieră și exercitării cu bună credință a drepturilor și obligațiilor în traficul 

rutier; 

 modificarea punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr.986 din 24 decembrie 2012 

„Cu privire la structura și efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliției”; 

 modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de organizare 

și funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 204 din 28.03.1995; 

 completarea Hotărârii Guvernului nr.79 din 23.01.2006 privind aprobarea 

Listei substanțelor narcotice, psihotrope, precum și cantitățile acestora; 

 modificarea Hotărârii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 privind salarizarea 

militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor 

apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice; 

 aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea 

Guvernului  nr.650 din 12 iunie 2006 “Privind salarizarea militarilor, efectivului de 

trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, 

securităţii statului şi ordinii publice; 

 modificare şi completarea Hotărârii Guvernului nr.481 din 04 iulie 2011 „Cu 

privire la crearea Comisiei Naţionale Antidrog”; 

 aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic 

de coordonare a itinerarelor pentru efectuarea instruirii practice în conducerea 

autovehiculelor pe drumurile publice; 

 modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.972 din 11.09.2001 

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare 

a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de 

păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu dreptul 

de succesiune şi a comorilor”; 

 modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.3 la HG nr.284 din 24 aprilie 

2013 „privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a 

poliţiştilor”; 

 modificarea  Hotărârii Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 şi Hotărârii 

Guvernului nr.493 din 14,08.2009; 

 modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.481 din 04 iulie 2011 „Cu 

privire la crearea Comisiei Naţionale Antidrog”; 

 aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2017-2019 cu privire la implementarea 

Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalității organizate pe anii 2011-

2019; 

 instituirea Comisiei naţionale pentru monitorizarea controlului asupra armelor 

mici şi armamentului uşor (AMAU/SALW); 

 modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 

2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea, evidența, păstrarea, 

sistematizarea şi utilizarea informației dactiloscopice şi Listei funcțiilor deținute de 

persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii”. 

 

2. Cadrul de politici publice instituționale, inclusiv SDP 2016-2020 
 

La 12.05.2016 Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a Poliției (SDP) pentru 

anii 2016-2020 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia.  
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Întru asigurarea implementării acesteia, a Programului de activitate al Guvernului 

2016 – 2018, Acordului de Asociere RM-UE, precum și a altor documente strategice 

naționale și sectoriale, la 28 martie 2017 s-a aprobat documentul de bază al instituției, 

care completează sistemul de planificare managerială și strategică a activității în 

cadrul Poliției, Programul de dezvoltare strategică a Poliției pentru perioada 2017-

2019. 

Suplimentar, la 16 februarie 2017, prin ordinul MAI nr.46 a fost aprobat Planul 

de acțiuni pentru implementarea în anul 2017 a SDP 2016-2020. 

În vederea realizării intransigente a obiectivelor prevăzute de Acordul de 

finanțare al Uniunii Europene ”Suport pentru reforma Poliției”, prin ordinul 

ministrului afacerilor interne nr. 123 din 11 mai 2017 cu privire la coordonarea unitară 

a reformei Poliției, s-a dispus implementarea obiectivelor specifice prin intermediul 

managementului de program. În acest sens, au fost instituite Sistemul de coordonare a 

programului privind reforma Poliției, Consiliul de coordonare a reformei, 14 proiecte 

și 3 portofolii. 

Principalele realizări în cadrul Strategiei de dezvoltare a Poliției 2016-2020: 

 elaborarea și aprobarea Ghidului carierei poliţistului; 

 aprobarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații 

Intelligence-Led Policing; 

 aprobarea Planului de acțiuni privind consolidarea capacităților Poliției de a 

lupta împotriva criminalității organizate și celei transfrontaliere, pentru anii 2017-

2020; 

 aprobarea Planului de acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului și 

discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017-2020; 

 aprobarea Conceptului privind funcționarea Sistemului integrat de gestionare a 

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

acestuia; 

 aprobarea Planului de acțiuni al MAI privind prevenirea și combaterea 

corupției în cadrul Inspectoratului General al Poliției; 

 aprobarea Planului de acțiuni privind creșterea ponderii și rolului femeilor în 

Poliție pentru perioada 2018-2020; 

 aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea rețelei de comunicații în 

standard TETRA în cadrul MAI; 

 aprobarea standardelor comune de organizare, funcționare și dotare a 

subdiviziunilor de investigații, urmărire penală și criminalistice ale Poliției; 

 aprobarea Viziunii strategice și Metodologiei privind inversarea piramidei 

posturilor în cadrul MAI; 

 aprobarea Viziunii de concept privind reorganizarea activității Poliției; 

 semnarea Acordului și a Planului de cooperare cu  Asociația Obștească 

”Asociația Femeilor din Poliție”; 

 în scopul asigurării transparenței și vizibilității activității Poliției, pe toate 

palierele de activitate operațională, precum și cea de management al instituției, a fost 

lansat noul format al paginii web a Poliției; 

 aprobarea Regulamentului privind funcționarea paginii-web oficiale a Poliției; 

 instituirea Comitetului de monitorizare în vederea implementării rețelei 

securizate de comunicații voce-date în cadrul IGP; 
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 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; 

 aprobarea Planului de dezvoltare a comunicării în cadrul Poliției pentru anii 

2017-2020; 

 elaborarea proiectului HG ”Cu privire la aprobarea Concepției SIA Registrul 

de stat al armelor”, 

 în scopul monitorizării și analizei situației în traficul rutier, a fost creat Centrul 

de monitorizare a traficului rutier, fiind lansat și Serviciul „Infotrafic”; 

 elaborarea Concepţiei de Activitate Poliţienească Comunitară şi a Planului de 

acțiuni aferent pentru anii 2018-2020; 

 implementarea proiectului-pilot privind regionalizarea unor servicii din cadrul 

Direcției de poliție a mun. Chișinău și DP a UTA Găgăuzia; 

 evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Inspectoratului național de patrulare 

a IGP; 

 aprobarea Planului de integritate al Inspectoratului național de patrulare al 

IGP; 

 în contextul reorganizării sistemului de menținere, asigurare și restabilire a 

ordinii publice, a fost elaborat proiectul structurii Inspectoratului naţional de securitate 

publică, care prevede comasarea INP și DGSP şi  conceptul de funcționare al acestuia; 

 în scopul optimizării procedurii de documentare a accidentelor rutiere, a fost 

creat grupul de lucru pe domeniul respectiv, fiind elaborată viziunea privind 

reorganizarea sistemului de intervenție la accidentele rutiere. 

  în scopul îmbunătăţirii sistemului de evaluare a performanţelor profesionale 

ale angajaţilor cu statut special din cadrul MAI, au fost aprobate modificări ale 

Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor cu 

statut special din cadrul subdiviziunilor MAI; 

 aprobarea Viziunii privind participarea la misiuni și operațiuni internaționale; 

 elaborarea proiectului Concepției de prevenire a criminalităţii. 

 

CAPITOLUL VII 

Consolidarea relaţiilor de parteneriat 

 

1. Cooperarea cu societatea civilă 
 

În vederea consolidării obiectivelor comune de prevenire a manifestărilor 

antisociale, în semestrul curent au fost încheiate acorduri de cooperare cu următoarele 

instituții, reprezentanți ai societății civile: 

 Institutul de Politici Publice, privind colaborarea în implementarea proiectului 

”Promovarea implicării societății civile în consolidarea securității comunitare”, semnat 

la 14.02.2017. În cadrul proiectului s-a participat la conferința internațională 

”Activitatea polițienească bazată pe comunitate - cele mai bune practici europene”, 

 Fundația ”Soros-Moldova”, privind cooperarea în domeniul instituirii și 

stabilirea mecanismelor transparente de aplicare a legii, semnat la 24.03.2017; 

 Centrul de Drept Căușeni, privind cooperarea în domeniul realizării și 

implementării activităților ce țin de protecția și promovarea drepturilor omului, în 

general și a drepturilor femeilor și copiilor victime ale violenței în familie, traficului 

de ființe umane și inegalității de gen, semnat la 29.03.2017; 



   

   21 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 

www. politia.md 

 

 Academia de Studii Economice a Moldovei, privind schimbul de informații, 

experiență și asistență în scopul ridicării nivelului profesional al angajaților Poliției, 

precum și acumulării cunoștințelor și dezvoltării aptitudinilor noi absolvenților ASEM, 

semnat la 11.04.2017; 

 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, privind cooperarea în 

domeniul realizării și implementării activităților de combatere a comerțului ilicit, 

prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor din domeniu, prevenirea 

riscurilor cu privire la siguranța alimentelor, protejării intereselor consumătorilor și 

informării corecte a acestora, semnat la 30.06.2017; 

 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,  privind interacțiunea în domeniul 

prevenirii infracțiunilor și contravențiilor economice, semnat la 25.07.2017; 

 Comisia Națională a Pieței Financiare, privind schimbul de informații, semnat 

la 13.11.2017; 

 SRL ”Vendostar”, privind cooperarea în domeniul îmbunătățirii comunicării 

între Poliție și comunitate, semnat la 27.11.2017. 

Totodată, pe segmentul promovării comportamentului sigur al tuturor 

participanților la traficul rutier, în special în rândurile copiilor, au fost semnate 

acorduri cu : Asociația obștească ”Siguranța rutieră Moldova”, SRL ”Proreclama”, 

SRL ”Oservitol”, SRL ”Vendostar”, Federația de lupte universale din RM, SRL 

”Simpals”. 

În scopul consolidării capacităților polițiștilor de patrulare și însușirea 

procedurilor tactice în domeniul intervenției profesionale, cu suportul Proiectului 

moldo-elvețian REPEMOL, polițiștii au participat la cursul ”Educația rutieră a 

copiilor, adolescenților și adulților”. 

În cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare 

a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în 

conflict cu legea”, realizat de către Inspectoratul General al Poliției și Institutul de 

Reforme Penale, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în 

Republica Moldova, a fost asigurată instruirea angajaților serviciului securitate 

publică. De asemenea, de instruire au beneficiat și polițiștii care au participat la 

atelierul „Program de prevenire a delincvenței juvenile”, organizat de către Institutul 

de Reforme Penale. 

Cu suportul Fundației Germane pentru Cooperare Juridică (IRZ) și CIPPDF „La 

Strada”, ofițerii de urmărire penală au beneficiat de instruiri privind tehnicile de 

audiere a martorilor în cadrul urmăririi penale și cercetării judecătorești în instanțele 

de fond, contracararea infracțiunilor cu caracter sexual în Republica Moldova și 

asigurarea drepturilor victimelor infracțiunilor violenței sexuale. 

Totodată, la inițiativa Centrului de Drept al Femeilor, a fost organizat un atelier 

de instruire a polițiștilor din cadrul IP Ialoveni, asistenților sociali și medicali din 

raionul Ialoveni, cu genericul „Cele mai bune practici de răspuns la cazurile de 

violență în familie, abordarea multidisciplinară a intervenției, referire și cooperare 

eficientă”. 

Iar în contextul activităţilor demarate în cadrul Campaniei mondiale „Festivalul 

Familiei”, în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor, angajații din cadrul 

subdiviziunilor Poliției au fost instruiți referitor la mecanismele și procedurile de 

aplicare a legislației în domeniul violenței în familie. În cadrul atelierelor vizate a fost 

asigurată o abordare comprehensivă a mecanismului de aplicare a prevederilor legale 
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în domeniu, precum și a mecanismului de eliberare a ordinului de restricție de urgență, 

asigurându-se în acest sens o corelare a principiilor de intervenție ale organului de 

constatare și organului de urmărire penală.  

La 19 aprilie 2017, cu Federaţia Moldovenească de Fotbal a fost semnat Planul 

de acţiuni pentru anul 2017 privind desfăşurarea activităţilor cultural - sportive, al 

programului special Sport+Şcoală+Poliţie în cadrul școlilor deschise de fotbal 

distractiv orientate la resocializarea minorilor delicvenţi prin intermediul metodelor 

educativ – sociale. 

În scopul promovării programelor de prevenire a acțiunilor antisociale, în vederea  

creării unui mediu mai sigur pentru comunitate, dezvoltării şi promovării iniţiativei 

membrilor comunităţii, reieşind din necesităţile acestora pentru crearea mediului sigur 

în localitate, precum și stabilirea unui dialog benefic între Poliţie, populaţie și 

autoritățile publice locale, în colaborare cu Asociaţia Obştească „Eco-Rezeni” și 

reprezentanții APL-lor în perioada de referință a continuat activitatea de constituire a 

Sectoarelor de Supraveghere de Vecinătate. Astfel, în perioada de raport, de la 

începutul anului curent pe teritoriul ţării, în 1 489 de localităţi, au fost constituite 2 

570 sectoare de Supraveghere de Vecinătate cu 25 645 membri. 

 

2. Cooperarea internațională.  
 

Pe parcursul anului 2017 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. 

Extinderea cadrului legal de cooperare bilaterală şi multilaterală a fost una din 

priorităţile IGP în stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii omoloage din 

străinătate.  

Astfel, pentru angajaţii Poliţiei au fost organizate 235 deplasări în 39 ţări, la 

aceste evenimente au participat 458 angajaţi ai Poliţiei. Din numărul total al 

deplasărilor au fost organizate 112  activități de instruire și schimburi de experiență, 

69 conferințe internaționale și  54 reuniuni operaționale. 

În cadrul evenimentelor internaționale au fost abordate subiectele care vizează: 

 Ordinea și securitatea publică;  

 Criminalitatea organizată și combaterea terorismului;  

 Prevenirea și combaterea infracțiunilor cibernetice;  

 Prevenirea și combaterea crimelor economice și spălării banilor;  

 Exploatarea sexuală a copiilor; 

 Armele de calibru mic și armament ușor; 

 Traficul ilicit de droguri;  

 Analiza operațională și tactică; 

 Securitatea rutieră; 

 Activitatea polițienească comunitară; 

 Recunoașterea țigaretelor contrafăcute; 

 Managementul situațiilor de criză; 

 Managementul proiectelor; 

 Reglementarea operațională a reținerii/arestului de către Poliție, etc. 
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În cadrul întrevederilor ale conducerii IGP și subdiviziunilor subordonate cu 

omologi din alte state, experţi internaţionali și reprezentanții organizațiilor 

internaționale, au fost abordate următoarele aspecte: 

- lansarea Raportului cu privire la analiza necesităților pentru reglementarea 

arestului și reținerii de către poliție, precum și semnarea Acordului de cooperare între 

MAI, IGP și FSM; 

- implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției; 

- activitatea polițienească comunitară; 

- promovarea implicării societății civile în consolidarea securității comunitare; 

- necesitățile subdiviziunilor beneficiare ale Proiectului SEESAC; 

- donarea unei drone pentru INI și prioritățile de cooperare; 

- consolidarea relațiilor cu partenerii externi pe domeniile de activitate 

polițienească; 

- sub-cultura condamnaților/persoanelor deținute în sistemul penitenciar al 

Republicii Moldova; 

- evaluarea necesităților de instruire în integrarea drepturilor copilului în procesul 

de elaborare a actelor legislative și normative cu referință directă sau indirectă la copil, 

pentru implementarea principiilor Convenției ONU pentru Drepturile Copilului; 

- discutarea notei de concept privind „Acordarea primului ajutor” și posibilitatea 

finanțării acestuia;  

- eficientizarea instrumentelor și a cadrului legislativ în materia de aplicare a 

drepturilor omului în Republica Moldova; 

- evaluarea măsurilor de protecție a copiilor; 

- inițierea asistenței tehnice pentru consolidarea gestionării siguranței rutiere. 

În scopul identificării de noi parteneriate de dezvoltare, au fost expediate 

solicitări privind consolidarea relațiilor de cooperare și oferirea asistenței în reforma 

Poliției din RM, în adresa Ambasadei SUA, Jandarmeriei Naționale Franceze, Poliției 

Naționale Poloneze, Române, Turce, Estone, Qatareze, Austriece, Albaneze, 

Lituaniene etc. 

A fost inițiată colaborarea cu Republica Populară Chineză privind materializarea 

obiectivelor instituționale aferente segmentului utilizării tehnologiilor și soluțiilor IT 

în activitatea polițienească. 

Poliţia a participat şi la desfăşurarea operaţiunilor internaţionale:  

-„ECLIPSE”, 06-17 martie 2017, combaterea contrabandei cu produse de 

tutungerie, în comun cu SELEC; 

- "SPARE PARTS", 16-17 mai 2017, privind traficul ilicit de mijloace de 

transport și a pieselor de schimb, în Europa de Est, în comun cu SELEC; 

-“IOS VIII”, 01-04 martie 2017, aferentă infracțiunilor de contrafacere/falsificare 

a bunurilor și comercializarea acestora prin intermediul tehnologiilor computerizate, 

organizată în or. Haga, Olanda, în cooperare cu OEP EUROPOL; 

- operațiunea comună a OIPC Interpol și OEP Europol ”OPSON VI”, 05 

decembrie 2016-31 martie 2017, aferent produselor alimentare şi băuturilor 

contrafăcute şi care nu corespund standardelor; 

- operațiunea de relevare a cazurilor de sustragere a autovehiculelor din statele 

membre ale UE și introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, organizată 

pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 28–30 martie 2017, cu suportul 

experților germani calificați din cadrul Interpol Wiesbaden/BKA Wiesbaden; 
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-”TRIGGER II”, 04-08 aprilie 2017, combaterea criminalităţii organizate cu 

accent pe infracţiunile legate de armele de foc, droguri, criminalitatea organizată 

transnaţională din Eurasia, în cooperare cu  OIPC INTERPOL; 

- operaţiunea „PANGEA X”, 19 august – 19 septembrie 2017, sub auspiciul Sub-

Directoratului Piețe ilegale/Securitate și sănătate globală al OIPC Interpol, organizată 

în scopul protecției sănătății publice, sensibilizarea publicului/consumatorului la 

riscurile referitoare la medicamentele provenite/cumpărate de pe site-uri internet 

neautorizate, confiscării/ridicării produse medicamentoase/dispozitivele medicale 

ilegale și contrafăcute; 

- operaţiunea internațională „BARIUM”, 01 aprilie - 01 septembrie 2017, 

abordarea problemei de producere și distribuire ilegală a drogurilor pentru 

îmbunătățire a performanțelor (substanțe dopante), organizată sub egida 

Secretariatului General al OIPC Interpol; 

- operaţiunea „EMMA2”, 22-25 noiembrie 2017, sub egida OEP Europol în 

cooperare cu Eurojust; 

 - operaţiunea „ATHENA”, 20-30 noiembrie 2017, pe teritoriul Republicii 

Moldova, sub auspiciul Organizației Mondiale a Vămilor și OIPC INTERPOL, pentru 

protejarea patrimoniului cultural; 

 - operaţiunea „OPSON VII”, 20 decembrie 2017-15 martie 2018, pe teritoriul 

Republicii Moldova, organizată sub egida OIPC Interpol şi OEP Europol, privind 

traficul ilicit, contrabandă şi comerţ cu produse alimentare şi băuturi contrafăcute. 

Urmare semnării, la 09 martie 2017, a Acordului de constituire a Echipei 

Comune de Investigație (JIT) între RM și Cehia, privind documentarea unei rețele 

internaționale de traficanți de droguri, a fost posibilă, cu suportul acordat al DEA din 

SUA, efectuarea achizițiilor de control și livrarea supravegheata din Cehia până în 

RM, cu implicarea autorităților din România, Ungaria, Cehia și identificarea 

membrilor grupului criminal din mai multe țări, a laboratorului de producere a 

drogurilor sintetice, precum și a unei filiere de transportare a cocainei din America 

Latină spre țările UE. Suplimentar, în contextul Programului de cooperare 

polițienească al Parteneriatului Estic, angajații Poliției au participat la exerciții practice 

de simulare de livrare controlată. 

    De asemenea, în perioada anului 2017 s-a participat la următoarele acțiuni: 

exercițiul internațional antiterorist ”STRONG BORDER - 2017”, organizat de SIS al 

RM de comun cu organele competente ale Ucrainei, exercițiul de instruire și securitate 

cu salvarea personalului Ambasadei SUA care a fost luat ostatic, organizat de către 

Serviciul Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA. 

În perioada de referință, pe domeniul traficului de ființe umane, în scopul reținerii 

persoanelor implicate în exploatarea sexual-comercială a persoanelor, originare din 

Republica Moldova, au fost organizate operațiuni comune cu organele de drept din 

Grecia, Germania (ofițerul de legătură a Ambasadei Germaniei la București), 

România/Iași, Turcia, Spania, Federația Rusă, Israel. 

În scopul acumulării informațiilor cu privire la persoanele care distribuie 

materiale cu conținut de pornografie infantilă pe teritoriul Republicii Moldova, a fost 

creat un canal de schimb de informații prin intermediul canalului virtual securizat 

”Cybertip”, cu Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați din SUA 

(NCMEC). Suplimentar, angajații Poliției au aderat la operațiunile internaționale 

QUIMA și Operation Leine – Foreigners, declanșate de către BNC Interpol Germania, 
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privind identificarea utilizatorilor softurilor specializate în răspândirea secretizată a 

fișierelor cu conținut pornografic infantil, precum și la „Victim Identification Task-

Force 4 - 2017”, creat la inițiativa EUROPOL, pentru o conlucrare mai simplificată în 

identificarea victimelor și a abuzatorilor. 

În rezultatul activităților speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, 

în comun cu organele specializate din România și Federația Rusă, a fost documentată 

activitatea criminală a 2 grupări criminale organizate, implicate în contrabandă cu 

droguri din Spania, Portugalia cu tranzitarea României, Ucrainei, Republicii Moldova 

și cu destinația finală în Federația Rusă.  

Totodată, în comun cu autoritățile competente din România a fost documentat 

grupul de persoane originari din R. Moldova, implicate în confecționarea, deținerea și 

utilizarea mijloacelor tehnice/produselor program, concepute și adaptate, cu ulterioara 

extragere a mijloacelor bănești din bancomatele din Australia și SUA. 

Urmare semnării, la 26 aprilie 2017, a Acordului internațional de colaborare 

interinstituțional în cadrul Proiectului „Erasmus+LMPI”, privind dezvoltarea 

profesională, administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de 

calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam/LMPI, urmează a fi 

analizate metodologiile de predare a materialelor și a practicelor utilizate în COE 

pentru pregătirea și instruirea specialiștilor în domeniul crimelor cibernetice, 

dezvoltare profesională, administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de 

calculatoare. 

 

3. Parteneriate de dezvoltare 
 

În perioada de raport, cu suportului partenerilor au fost implementate următoarele 

proiecte: 

 modernizarea și amenajarea Sălii de sport din cadrul BPDS ”Fulger”, finanțată 

cu suportul TIKA; 

 crearea unui birou de consiliere psihologică şi psihoterapie în cadrul BPDS 

„Fulger”, finanțat de către Guvernul Federal al Germaniei, valoarea proiectului 13 000 

Euro; 

 inaugurarea, cu suportul Ambasadei SUA, Misiunii Organizației Internaționale 

pentru Migrație al RM, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, în 

incinta Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP, a două 

camere pentru intervievarea victimelor minore și cele adulte; 

 consolidarea capacităților unităților de comunicare, prin dotarea Serviciului 

relații cu publicul cu echipament și tehnică de calcul, valoarea proiectului  36 000 $, 

finanțat de către Ambasada SUA la Chișinău; 

 consolidarea capacităților de intervenție promptă a Poliției în zonele de 

agrement și parcuri prin procurarea a 22 biciclete destinate patrulării polițiștilor în 

locuri greu accesibile și echipament corespunzător, finanțată de către Ambasada SUA, 

valoarea proiectului 1.300.000 lei; 

 organizarea a 13 activități de instruire, în cadrul cărora au participat 261 

angajați ai Poliției, cu suportul partenerilor de dezvoltare: Ambasada SUA în RM; 

Ambasada Suediei la Chișinău, Ministerul Afacerilor Interne al Landului Baden-

Württemberg, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), BKA 

Germania, OLAF; 
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 consolidarea capacităților Serviciului 24/24 din cadrul Centrului cooperare 

polițienească internațională, prin dotarea acestuia cu generatorul electric de model 

”Detroit Magna Max” de 300kw, valoarea proiectului 15 000 $, finanțat de către 

Ambasada SUA la Chișinău; 

 repartizarea Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, în cadrul 

proiectului ”Îmbunătăţirea capacităţilor de detectare CBRN din Ucraina şi Republica 

Moldova”, a echipamentului RanidPro200 Radionuclide Identifier, ChemPro100i 

Chemical Detector, personal radiation identifiers, care urmează a fi utilizat în 

incidentele/accidentele CBRN; 

 extinderea rețelei Centrelor mobile de prevenire și informare prin procurarea 

unui centru mobil de prevenire și informare a poliției pentru DP Chișinău. Centrul a 

fost donat de Ministerul Federal de Interne al Germaniei în cadrul proiectului ”Poliția 

și comunitatea”, valoarea proiectului 57 000 Euro; 

 dotarea Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare cu echipament 

modern de investigație a locului infracțiunii și anume 7 laboratoare criminalistice 

mobile care au fost repartizate inspectoratelor de poliție, cu sprijinul Guvernului SUA, 

în cadrul proiectului „Suport pentru reforma poliției în Moldova”, implementat de 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din Moldova; 

 deschiderea oficială a Sectorului de poliție nr. 3 din sectorul Buiucani al mun. 

Chișinău, renovat și dotat în conformitate cu cerințele internaționale și bunele practici 

în domeniu, finanțate de către Ambasada SUA; 

 îmbunătățirea capabilităților manageriale ale șefilor inspectoratelor de poliţie 

(2 activități de instruire), finanțată de către Fundația Hanns Seidel în Republica 

Moldova; 

 donarea unui simulator de antrenamente cu arme de foc (Fire Arm Training 

Simulator), finanțat de Ambasada SUA la Chișinău; 

 proiectul “Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal”, 

implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova, Ministerul 

Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, conform Acordului de 

colaborare din 24 martie 2016. 

În proces de implementare sunt: 

- faza a II-a a Proiectului privind consolidarea capacităților lingvistice (Cursuri de 

studiere a limbii Engleze), finanțat de către Ambasada SUA la Chișinău, valoarea 

proiectului 60.000$; 

- programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2014-

2020, privind combaterea criminalității organizate transfrontaliere, pentru poliția 

națională fiind de 2,7 mln Euro; 

- orășelul siguranței rutiere pentru copii creat în orașul Rezina, finanțat de către 

Guvernul Federal al Germaniei, valoarea proiectului 60 000 Euro; 

- amenajarea depozitului de armament, finanțat de către SEESAC;  

- achiziționarea echipamentului de investigare balistică pentru laboratorul de 

expertiză medico-legală, finanțat de către SEESAC; 

- perfecționarea aplicației privind registrul electronic de evidență a armelor, faza 

II, finanțat de către SEESAC; 

- “Cooperarea transnațională între autorități de aplicare a legii pentru întărirea 

activității de prevenire și luptă împotriva fraudei cu fonduri europene acordate în 

domeniul agriculturii”-OLAF/2016/D1/068; 
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- programul de asistență cu tematica „Consolidarea parteneriatului comunitate-

poliție, îmbunătățirea tacticilor și metodelor de instruire a polițiștilor și creșterea 

capacităților  IGP de investigare a infracțiunilor financiare”, cu suportul financiar al 

Guvernului Suediei, pentru perioada anilor 2017 – 2019, cu valoare de 3 mln euro; 

- programul de cooperare polițienească al Parteneriatului Estic; 

- crearea Centrului mobil de prevenire a criminalității în UTA Găgăuzia, cu 

suportul financiar al Guvernului Federal al Germaniei; 

- furnizarea de echipamente specializate pentru criminaliști în domeniul CBRN în 

statele membre ale Consiliului Europei din regiunea de Sud - Est și Europa de Est; 

- dotarea cu 10 seturi de etiloteste destinate documentării accidentelor rutiere, 

proiect finanțat de către Guvernul Federal al Germaniei. 

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Activităţi cu caracter social și mediatic 

 

1. Managementul comunicării 
 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017, au fost organizate 27 conferinţe de presă, 

cu participarea persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Poliției, în cadrul 

cărora au fost oferite explicaţii şi comentarii privind activitatea subdiviziunilor 

Poliției. 

În luna martie 2017 a fost revizuită pagina web oficială a Poliției, unde au fost 

create și dezvoltate mai multe opțiuni pentru utilizatori, în scopul asigurării 

transparenței și vizibilității activității Poliției, pe toate palierele de activitate 

operațională, precum și cea de management al instituției. În procesul de modernizare, 

redesign, pagina web oficială a fost redenumită din pagina web oficială a IGP în 

pagina web a Poliției, fiind totodată modificat și titlul de accesare din  igp.gov.md în 

poliția.md. 

Totodată, în vederea asigurării unei comunicări eficiente și deschidere față de 

populație, unitățile teritoriale ale Poliției au creat profiluri pe rețele de socializare 

(facebook, odnoklassniki, youtube, instagram). 

În perioada de raport, pe pagina web oficială a Poliției, la secțiunea ”Poliția în 

acțiune” au fost plasate 266 comunicate, iar la secțiunea ”Știri”  - 344. Pe pagina web 

a Direcției mun. Chișinău www.politiacapitalei.md au fost mediatizate 601 comunicate 

cu rezonanţă social-sporită. 

Pentru asigurarea transparenței în activitate și accesul facilitat al cetățenilor către 

serviciile oferite de către Poliție, începînd cu 10 iunie, 2016, IGP a pus la dispoziția 

cetățenilor un nou serviciu prin intermediul aplicației Viber, astfel fiind posibilă 

comunicarea cu poliția simplu și rapid. 

La numărul Viber +373 (0) 78090902 au fost invitați toți cetățenii să-și expedieze 

ideile, comentariile, sugestiile sale privind îmbunătățirea serviciilor polițienești în 

diferite domenii. Ideile și sugestiile cetățenilor sunt primite zilnic, 24/24 de ore. 

Ulterior acestea sunt analizate și după caz implementate. De la lansare 27 041 de 

abonați au trimis 222 837 de mesaje. 

În adresa IGP au parvenit circa 3 761 petiții cu privire la diferite problematici, 

precum: acţiunile incorecte ale angajaților poliției, informații aferente dosarului 
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personal, achitarea indemnizației sau sporului la salariu, calitatea examinării petițiilor, 

executarea hotărârilor judecătorești, contestații ale proceselor-verbale cu privire la 

contravenții, comportament incorect față de cetățeni în timpul serviciului. De 

asemenea, conducerea IGP a primit în audiență 36 cetățeni. 

 

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. 

Astfel, potrivit Barometrului de opinie publică, realizat de Institutul de politici 

publice în noiembrie 2017, comparativ cu rezultatele sondajului din aprilie 2017, 

Poliția a coborât cu trei trepte, clasându-se pe locul 6 în ”clasamentul” instituțiilor 

incluse în sondaj.  

În acest sens, nivelul de încredere în instituție s-a diminuat cu 16,7 la sută, fiind 

de 29,3 %. Indicatorul respectiv fiind mai mare față de nivelul de încredere a 

cetățenilor stabilit urmare sondajelor realizate în lunile aprilie și octombrie ale anului 

2016. 

Conștientă de importanța aprecierii și încrederii acordate de către populația RM, 

precum și de suportul permanent al partenerilor de dezvoltare acordat instituției, 

Poliția va păstra cursul său de dezvoltare, optând în continuare pentru deschidere, 

receptivitate și transparență. 

 

Capitolul IX 

Managementul economico-financiar 

 

1. Realizarea Planului de finanțare pentru anul 2017 

 

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 din 16.12.2016, IGP și 

subdiviziunilor subordonate  li s-a aprobat alocații financiare în sumă de 1.202.002,6 

mii lei.  

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

1.220.222,27 mii lei, dintre care: 1.078.599,81 mii lei, alocații din contul bugetului de 

stat, 13.225,70 mii lei, din contul veniturilor colectate (servicii cu plată și locațiunea 

bunurilor), 152,70 mii lei, granturi externe primite din proiectul „Combaterea 

pornografiei infantile”, 111.471,28  mii lei, din contul  Suportului Bugetar pentru 

reforma Poliției  (inclusiv: 3311,0 mii lei, proiecte de investiții publice), 454,50 mii 

lei, din contul donațiilor voluntare de la persoane juridice, 16.318,28 mii lei, pentru 

acțiuni la liberalizarea regimului de vize.  

Bugetul precizat a fost distribuit după cum urmează: 

- 890.583,4 mii lei, cheltuieli de personal; 

- 70.608,9 mii lei, servicii; 

- 40.633,6 mii lei, indemnizații sociale și documente executorii; 

- 218.396,4 mii lei, active nefinanciare, dintre care – 11.711,0 mii lei, investiții 

capitale în curs de execuție. 

         

2. Dotarea logistică 
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În 2017, pentru echipament s-au alocat 16 000 000 lei, necesarul fiind de 40 000 

000,00 lei, fiind echipați 3 227 angajaţi.  

În anul 2017, inclusiv în contextul Suportului Bugetar pentru reforma Poliției 

prevăzut de Acordul de finanțare nr. CRIS: ENI/2015/038-144, încheiat între 

Republica Moldova și Uniunea Europeană, au fost achiziționate: 

- 276 automobile care au fost transmise, pentru asigurarea reacționării rapide, 

transportarea persoanelor aflate în custodia Poliției, cercetarea la fața locului, 

documentarea accidentelor rutiere, subdiviziunilor Poliției (sectoare de poliție, servicii 

de gardă,  secțiile de urmărire penală și investigare infracțiuni ale inspectoratelor de 

poliție, precum și  alte unități structurale); 

- 2053 de unități de tehnică de calcul (computere, imprimante, proiectoare, 

dispozitive stocare, etc.) oferite secțiilor de urmărire penală și investigații, sectoarelor 

de poliție și serviciilor de gardă din cadrul inspectoratelor de poliție; 

-  73 463 unități de echipament și mijloace speciale (muniții, centuri tactice cu 

huse pentru cătușe, balonașe cu gaz, tocuri pentru pistol, lanterne, cătușe, mănuși 

tactice, veste antiglonț etc.) oferit ofițerilor de sector, angajaților poliției implicați în 

transportarea persoanelor aflate în custodia Poliției, angajaților din izolatoarele de 

detenției provizorie, ofițerilor de patrulare și reacționare operativă. În anul 2017, de 

către Poliția Republicii Austria, au fost donate 179 unități de veste antiglonț, în 

valoare de 254000,00 lei. 

Suplimentar, au fost consolidate și capacitățile Poliției în domeniul efectuării 

expertizelor foto-video şi fonoscopice, fiind achiziționate 86 unități de echipament 

pentru expertiza respectivă (camere foto și video, SD card 16 GB, 32 GB și  64 GB, 

microfon, etc), precum și în domeniul expertizei judiciare, inclusiv cu  co-finanțare 

din partea Ministerului Finanțelor (echipament și soft pentru de laboratoare, mobilier 

de laborator și de birou, tehnică de calcul și mijloace periferice, serviciu de deservire 

a sistemului automatizat balistic, dispozitive de detectare necesare domeniului 

examinării mijloacelor şi tehnologiilor informaționale). 

În cadrul proiectului „Suport pentru reforma poliției în Moldova”, implementat 

de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din Moldova, cu sprijinul 

Guvernului SUA, Inspectoratele de poliție Ialoveni, Căușeni, Briceni, Sîngerei, 

Călărași și IP Centru și Ciocana din municipiul Chișinău, au primit șapte laboratoare 

criminalistice mobile dotate cu echipament modern de investigație a locului 

infracțiunii. 
 

CAPITOLUL X 

Problematica în activitatea de serviciu. Concluzii. 

 

Analizele efectuate pe domeniile prioritare ale activității Poliției au pus în 

evidență următoarele deficiențe de ordin conceptual, instituțional și funcțional, după 

cum urmează: 

 

1. Capacitatea instituțională, dezvoltarea structurală și managementul 

resurselor umane 



   

   30 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 

www. politia.md 

 

1.1. Evaluarea capacității structurilor centrale de a gestiona procesele de 

dezvoltare instituțională a Poliției la nivel teritorial, identificarea factorilor care 

influenţează performanța instituțională 

 Capacitatea structurilor centrale de a gestiona procesele de dezvoltare a Poliției 

nu este conformă stadiului actual și nu răspunde numărului sporit de solicitări și 

evenimente; 

 La nivelul IGP persistă, încă, abordarea fragmentară a unor procese, din care 

cauză calitatea cooperării intra-instituționale și activitatea pe segmentul operațional 

urmează a fi în continuare consolidate și dezvoltate; 

 Există încă deficiențe în comunicarea internă și externă, îndeosebi la nivelul 

structurilor teritoriale. 

1.2. Evaluarea sistemului managerial, a capacității de conducere la nivel central 

și local, a procesului de luare a deciziilor, identificarea punctelor slabe şi formularea 

recomandărilor ce se impun 

 Funcția de control al activităților operaționale este prea accentuată, ceea ce 

denotă abordarea încă autoritară a unor procese manageriale în raport cu cele de sprijin 

și îndrumare, aspect valabil atât la nivel central, cât și teritorial; 

 Contextul numărului mare de acte normative elaborate impune luarea în 

considerare a complexității, accesului limitat la informația de uz intern (la nivel local) 

și familiarizarea neadecvată a personalului de către conducători;  

 Sistemul de control intern privind legalitatea și integritatea personalului nu 

asigură date relevante privind situația de fapt în cadrul Poliției, precum și 

managementul proceselor instituționale. În acest proces predomină abordarea reactivă 

și nu demersurile pro-active; 

 Menţinerea unor elemente birocratice în derularea activităţii, cu implicaţii 

asupra consumului ineficient de resurse.  

 Nu există proceduri foarte bine dezvoltate pentru evaluarea climatului 

organizaţional.  

1.3. Evaluarea structurii organizatorice, a structurii posturilor, a sistemului de 

resurse umane și identificarea domeniilor ce necesită modificări de structură 

 Față de competențele și atribuțiile ce îi revin, structura organizatorică a Poliției 

este neechilibrată, ceea ce afectează exercitarea eficientă a atribuțiilor și misiunilor; 

 În raport cu efectivul limită prevăzut, gradul de acoperire cu personal a 

posturilor se estimează la 91,07%. Există deficite majore față de necesarul real de 

personal, fapt ce afectează îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor;  

 Atractivitatea scăzută a profesiei de polițist, pe fondul condițiilor grele de 

muncă, salarizării necorespunzătoare, condiţii de asigurare socială joase, 

supraîncărcarea personalului ca urmare a deficitului de resurse umane, își au efectul 

său nociv; 

 La nivelul IGP încă nu sunt aplicate standarde ocupaționale cu transferul 

acestora în standarde de formare și proiectarea formării pe competențe; 

 Nu există capacități de instruire în domeniile deficitare, precum și de instruire 

la distanță e-learning; 

 Nu există un Centru de instruire pentru subofițeri. 

2. Asigurarea ordinii publice. Prevenirea și combaterea criminalității 
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 Organizarea, planificarea, coordonarea și verificarea activităților aferente 

asigurării ordinii publice, prevenirii și combaterii criminalității se desfășoară cu 

dificultăți de ordin funcțional. Cadrul de reglementare pe domeniul de prevenire a 

criminalității și asigurare a ordinii publice nu este dezvoltat suficient; 

 Sistemul de analiză a riscurilor și informațiilor este conceptualizat, dar încă nu 

au fost stabilite proceduri standard de operare; 

 Sistem insuficient dezvoltat de management al situațiilor de criză; 

 Dispozitivele de reacționare operativă și patrulare au o eficacitate redusă, din 

cauza insuficienței de efective raportate la lungimea sectoarelor de responsabilitate și a 

zonelor de risc; 

 Capacitatea de reacție în circumstanțe ce exced situațiilor normale este scăzută,  

manevra de forțe și mijloace necesită dezvoltări semnificative. 

 

 

 

3. Managementul logistic și financiar  

3.1. Evaluarea gradului de asigurare tehnico-materială și financiară, 

identificarea necesarului de completare a dotării.  

 În cadrul Poliției nu este bine determinată abordarea integrată și planificată a 

achizițiilor, logisticii și a standardizării activităților de asigurare tehnico-materială;  

 Nu există reglementări interne care să stabilească mecanismul coerent de 

standardizare a logisticii, de asigurare a managementului logistic eficient. Lipsesc 

normele unice / nomenclatorul de dotare a subdiviziunilor cu echipament tehnic, 

mijloace speciale, armament și alte bunuri, conform standardelor UE. Nu sunt 

elaborate norme unice privind dotarea și infrastructura sediilor Poliției; 

 În lipsa certitudinilor privind evoluția cadrului bugetar nu este posibilă 

realizarea mecanismului de dezvoltare durabilă a activităților care necesită utilizarea de 

mijloace tehnice, informatice, mijloace de mobilitate etc. 

2.2 Infrastructura. Starea edificiilor și terenului adiacent structurilor Poliției. 

Condițiile de muncă. 

 Infrastructura Poliției este necorespunzătoare încă, și nu susține îndeplinirea 

adecvată a misiunilor. O bună parte a sediilor sectoarelor de poliție provin din foste 

obiective de deservire socială, case de locuit, grădinițe sau se află la balanța 

autorităților publice locale sau altor instituții;  

 La majoritatea structurilor locale lipsesc posibilitățile normale pentru 

desfășurarea activităților din cauza stării precare a sediilor, rețelelor inginerești. Există, 

de asemenea, sectoare de poliție cu deficit de încăperi. 

 

CAPITOLUL XI 

Prioritățile de dezvoltare 

Prioritățile activității pentru perioada anului 2018 sunt următoarele: 

1. Capacitatea instituțională 

 consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului 

Poliției.  

 aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului 

în cadrul Poliției; 
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 crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune 

standarde și practici UE și internaționale, în măsură să răspundă proactiv și în mod 

egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu; 

 decentralizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice la 

nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei; 

 reorganizarea structurilor de suport operativ în cadrul Inspectoratului General 

al Poliției; 

 regionalizarea unor structuri ale Poliției în vederea asigurării coordonării și 

suportului operativ și administrativ pentru inspectoratele de poliție. 

2. Managementul resurselor umane: 

 îmbunătățirea sistemului de management al resurselor umane prin dezvoltarea 

procedurilor de recrutare a personalului, remunerare, evaluare și promovare, cu 

asigurarea egalității de gen privind accesul, inclusiv la posturile de conducere; 

 dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului pe domeniile 

investigațiilor speciale, asigurării ordinii publice și prevenirii criminalității, analizei 

riscurilor, etc.; 

 consolidarea sistemului de formare a personalului, inclusiv prin ajustarea la 

necesitățile instituționale a programelor de formare pentru polițiștii; 

 continuarea completării deficitului de personal, a recrutării de polițiști și 

asigurarea integrării optime a acestora în activitatea subdiviziunilor teritoriale. 

3. Cooperare interinstituțională: 

 actualizarea acordurilor de cooperare existente și încheierea altora noi cu 

autorități naționale cu atribuții în domeniul ordinii și securității publice.   

4. Creșterea capacităților operaționale ale Poliției 

 consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului 

de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv infracțiunilor din motive 

de gen, drogurilor și contrabandei de armament, falsificarea și spălarea banilor; 

 dezvoltarea capacităţilor operaţionale de investigație a infracțiunilor, precum și 

ale subdiviziunilor de urmărire penală; 

 asigurarea calității și eficienței în procesul de reacționare operativă a Poliției la 

apelurile cetățenilor, cu oferirea unui răspuns prompt în cazul ultragierilor; 

 sporirea capacităților Poliției de patrulare, reacționare și intervenție la toate 

nivelele (atât în orașe, cât și la nivel rural), din perspectiva procedurilor unice de 

operare pe toate direcțiile specifice de activitate vizată; 

5. Dezvoltarea infrastructurii Poliției la nivel regional și local: 

 dezvoltarea infrastructurii sediilor sectoarelor de poliție și a inspectoratelor de 

poliție conform modelului unic; 

6. Promovarea integrității și principiilor de respectare a drepturilor omului 

 promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, 

discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției;  

 consolidarea legalității, creșterea nivelului de disciplină și dezvoltarea și 

prevenirea evenimentelor deosebite; 

 eliminarea tuturor formelor de rele tratamente și abuz, a oricăror forme de 

discriminare în acțiunile Poliției. 


