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În baza documentelor strategice, relevante domeniului de activitate al Poliției, a fost 

elaborat Planul de acțiuni al Poliției pentru perioada anului curent, care a fost aprobat prin 

ordinul IGP nr. 175 din 10.04.2017.  

Realizarea acţiunilor specificate au fost planificate a fi efectuate din contul şi în 

limitele alocaţiilor prevăzute în bugetele unităților de poliție şi din alte surse admisibile, 

conform legislaţiei în vigoare. 

Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2017 cuprinde 8 obiective, 86 de acțiuni cu 

225 sub-acțiuni (activități) concrete, care derivă din 23 politici publice naționale, sectoriale 

și intersectoriale în care MAI se regăsește în calitate de instituție responsabilă (diagrama 

nr. 1).  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Analiza efectuată la compartimentul implicării IGP și subdiviziunilor subordonate în 

implementarea politicilor publice, scoate în evidență faptul că sarcina Poliției în 

implementarea documentelor publice variază.  

Din totalul celor 23 politici publice naționale, sectoriale și intersectoriale în care MAI 

se regăsește în calitate de instituție responsabilă (co/executor), IGP, în calitate de instituție 

implementatoare, contribuie la realizarea acestora prin prisma mandatului deținut. Astfel, 

urmare analizei efectuate se constată că, prevalează 5 documente de politici care exprimă 

în Planul IGP 20 și mai multe activități. Acestea reprezintă 73% din totalul activităților 

planificate pentru anul curent. Alte 7 documente de politici exprimă în Plan de la 5 la 10 

activități, iar 11 documente, exprimă în Plan de la 1 la 4 activități. (diagrama nr.2).  

O simplă analiză asupra planului, denotă că ponderea cea mai mare a activităților 

planificate derivă din Planul de implementare a Strategiei naţionale de ordine şi securitate 

publică, aprobată prin HG nr.354 din 31.05.2017. 

Totodată constatăm că 44  de acțiuni planificate, care de facto urmăresc același 

obiectiv, derivă din 2 și mai multe documente de politici. 

Ponderea implicării subdiviziunilor Poliției în implementarea politicilor publice 
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Planul de acțiuni reflectă 18 subiecți implementatori (sau categorii de subiecți) 

pentru acțiunile care au devenit scadente pe parcursul anului 2017 şi/sau acțiunile ce au un 

caracter continuu sau termen mai mare de implementare, ce urmează a fi realizate în 

perioada de punere în aplicare a Planului. 

În diagrama nr.3, 

poate fi vizualizat 

topul instituţiilor 

cărora le revine 

exercitarea celui 

mai mare număr 

de acţiuni, precum 

şi rolul acestora în 

implementarea 

Planului, în 

calitate de 

”executor unic”, 

”executor titular” 

și ”co-executor”. 

în implementarea 

Planului. 

Astfel, potrivit acestui „top” poate fi observat că cele mai multe acţiuni revin INI – 83 

acţiuni, fiind urmat de DRU (37), INP (36),  DMO a IGP  (34) şi DGSP (32).  

Analiza exhaustivă efectuată privind rolul subdiviziunilor în realizarea activităților 

planificate relevă, că subdiviziunile cărora le revine realizarea celor mai multe activități 

din Plan, au și un rol important în definitivarea acestui exercițiu.  

Potrivit Regulamentului privind planificarea, monitorizarea şi evaluarea 

documentelor de planificare operațională în cadrul IGP al MAI, aprobat prin ordinul IGP 

nr. 152 din 8 septembrie 2015, activitățile planificate, în a căror soluționare sunt implicate 

Diagrama nr.2 

Diagrama nr.3 
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mai multe unități ale Poliției, se organizează de către conducătorul unității cu competențe 

în domeniul respectiv, denumită subdiviziune titular.    

Subdiviziunea titulară, indicată prima în șirul instituțiilor responsabile pentru 

realizarea unei acțiuni din Plan, are calitatea de coordonator pentru realizarea acesteia, 

stabilind cu restul instituțiilor responsabile măsurile pe care le implică implementarea 

acțiunii date, iar subdiviziunile incluse în șirul instituțiilor responsabile pentru realizarea 

acțiunii din Plan, altele decât cea titulară, contribuie la activitatea inițiată de către 

subdiviziunea titulară și preiau din responsabilitățile acesteia, potrivit competențelor pe 

care le au în domeniul respectiv. Responsabilitatea pentru modul de realizare și raportare a 

acțiunii respective aparține instituției titulare. 

Deși aparent tabelul scoate în evidență unele subdiviziuni, prin rolul lor atribuit, de 

fapt, în 73%, realizarea în volum deplin a activităților, potrivit indicatorilor de performanță, 

ține de implicarea, în egală măsură, a tuturor subdiviziunilor desemnate, inclusiv a 

unităţilor de proiect/managerii de proiect desemnaţi pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a Poliţiei. 

Pentru asigurarea unui management eficient în procesul de implementarea Planului, 

oferirii posibilității efectuării unor evaluări la termen în eventualitatea evidențierii timpurii 

a progresului, problemelor, deviațiilor care generează deficiențe în implementare, dar și 

soluțiilor corective pentru depășirea acestora, pentru activitățile planificate au fost stabiliți 

termeni de realizare și/sau raportare.  

Astfel, din cele 225 activități prevăzute a fi realizate în anul 2017, se constată că în 83 

cazuri au fost stabiliți termeni expreși de realizare, restul acțiunilor planificate având un 

caracter continuu pentru întreaga perioadă a anului 2017, cu un interval periodic de 

raportare (lunar, trimestrial, semestrial).   

Diagrama de mai jos expune distribuția termenelor de realizare şi gradul de realizare 

al acţiunilor: 



4 

Efectuarea analizei comprehensive asupra Planului, mai cu seamă asupra activităţilor 

pentru care este stabilit termen expres de realizare și raportare trimestrială, scoate în 

evidență faptul că pe parcursul a anului 2017 au fost realizate în volum deplin 175 activități 

. 

Evaluarea realizată denotă şi 

faptul că, din totalul acțiunilor pot 

fi apreciate cu calificativul ”parţial 

realizat/în curs de realizare”, 41 

acțiuni, din ele, pentru 17 acţiuni 

termenul de realizare fiind extins 

pentru anul 2018 (raport, act 

normativ, inclusiv cel 

departamental), iar 7 acţiuni - 

”nerealizate” (diagrama nr.4).   

Rezultatele raportate 

obiectivelor generale pot fi reflectate în felul următor: 

 
Astfel, o parte din acţiunile care au fost demarate sau nerealizate în anul 2017 urmează 

a fi incluse în Planul de acţiuni al Poliţiei pentru anul 2018 sau realizate în conformitate cu 

actele normative/documente de planificare (naționale și instituționale) aprobate în anul 

2017, cum ar fi: 

 Planul de acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului şi discriminării faţă 

de persoanele aflate în custodia Poliţiei pentru anii 2017-2020; 

 Conceptul activității polițienești comunitare și Planul de acțiuni aferent; 

 Conceptul privind funcționarea Sistemului integrat de gestionare a apelurilor de 

urgență parvenite la Poliție și Planul de acțiuni aferent; 

 Planul de acțiuni privind consolidarea capacităților Poliției în lupta împotriva 

criminalității organizate și celei transfrontaliere, pentru anii 2017 – 2020; 

 Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterii corupției în cadrul Inspectoratului 

General al Poliției pentru anii 2017 – 2020; 

Diagrama nr.6 

Diagrama nr.5 
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 Planul de acțiuni privind creșterea ponderii și rolului femeilor în Poliție pentru anii 

2018 – 2020; 

 Planul de integritate al Inspectoratului național de patrulare al Inspectoratului 

General al Poliției pentru semestrul II al anului 2017-semestrul I al anului 2018. 

 
Subsidiar, în cazul acţiunilor care au fost apreciate „parţial realizat” şi „nerealizat” 

(diagrama nr.7), cu excepţia acţiunilor pentru care termenul de realizare a fost extins, 

conform procedurii stabilite, prin raport sau act normativ, se constată că din cele 7 acţiuni 

nerealizate (informaţia cu privire la acţiunile respective este prezentată în următorul bloc), 

doar 1 acţiune a fost apreciată astfel pentru neatingerea indicatorilor stabiliţi şi care 

conform informaţiei prezentate în următorul bloc (acţiunea 48.3 Realizarea investigaţiilor 

comune cu alte state în baza acordurilor, cu suportul Financiar al Europol şi Eurojust, în 

scopul optimizării şi accelerării investigaţiilor pe cazurile complexe de spălare a banilor), 

se poate regăsi şi la poziţiile care vizează lipsa competenţei exclusive a Poliţiei în realizarea 

acţiunii, precum şi nerealizarea activităţii aferente premergătoare.  

Cu referire la acţiunile catalogate „parţial realizate”, în 12 cazuri ele au fost apreciate 

astfel conform informaţiilor prezentate de către subdiviziunile responsabile, care sânt 

incomplete sau exprimă o altă informație decât cea necesară, fapt ce face dificilă aprecierea 

corectă a nivelului de realizare. În 13 cazuri realizarea acestora fiind dictată de situaţii 

neimputabile instituţii (cauze externe), cum ar fi nepromovarea/neadoptarea unor proiecte 

de legi care tergiversează realizarea altor acţiuni, care rezultă implicit din activitatea 

respectivă, stabilirea prin acte departamentale a termenilor care nu au fost 

calculate/estimate realist şi care pe parcursul anului s-au dovedit a fi depăşite în contextul 

evoluțiilor înregistrate, provocând astfel tergiversări în lanţ. 

Din numărul acţiunilor nerealizate (deși, de către subdiviziunile responsabile au fost 

înregistrate careva eforturi în vederea realizării acțiunilor, acestea au fost catalogate ca 

”nerealizate” din considerentul că indicatorii de progres aprobați şi rezultatul scontat nu 

au fost atinşi) din Planul de acțiuni, restanţele cele mai pregnante fiind următoarele: 

24.6 Instituirea în cadrul IGP a unei structuri dedicate monitorizării locurilor de 

detenție temporară a persoanelor aflate în custodia Poliției (termen de realizare – august, 

extins pentru trimestrul IV). 

Prin HG nr.748 din 20.09.2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reducerea 

relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției 

Diagrama nr.7 
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pentru anii 2017-2020, termenul de realizare a acțiunii respective a fost extins pentru 

trimestrul IV, 2017 (acţiunea 2.2.1). 

Procesul de creare, cu ulterioara operaționalizare a structurii responsabile de detenția 

temporară a persoanelor aflate în custodia Poliției, urmează a fi demarat odată cu inițierea 

procesului de reorganizare a structurii IGP. 

La etapa actuală, proiectul actului normativ și organigrama instituției, au fost 

transmise în Guvern, acest exercițiu urmând a fi finalizat odată cu aprobarea acestora în 

anul 2018. 

69.3 Reorganizarea structurilor de analiză a informației.  

Acţiunea derivă din HG nr.587 din 12.05.2016 pentru aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea 

acesteia (acţiunea 4.2.3). 

În noul proiect de structură a organului central de administrare și subdiviziunilor 

subordonate IGP este prevăzută crearea Direcției analiza informațiilor ce va avea 

competențe de sinteză a datelor în domeniul investigații infracțiuni, securitate publică etc. 

Unitatea de analiză a informațiilor va fi antrenată în toate palierele muncii de analiză 

și va realiza produse analitice în domeniul strategic, tactic și operațional. 

Totodată, în contextul regionalizării, urmează a fi create și structuri regionale de 

analiză a riscurilor. 

Suplimentar, prin Ordinului IGP nr. 323 din 27 iulie 2017 au fost aprobate Standardele 

de dotare a angajaţilor Poliţiei din cadrul Serviciilor Analiză Crime ale secţiilor investigaţii 

infracţiuni ale Inspectoratelor de Poliţie ale IGP, ai secţiei Analiza Informaţiilor a DP 

Chişinău şi Centrului de Analiză a Informaţiilor a INI al IGP. 

În baza Ordinului comun MAI/SIS/PG/SV cu nr.373/110/67/515-0 din 11.12.2017 

sunt create grupuri comune de analiză a riscurilor la nivel regional, în vederea cooperării 

în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane și a 

migrației ilegale. 

Totodată, acțiunile 70.1. Elaborarea fișei de proiect privind Conceptul de 

management al riscurilor la nivel strategic și operațional și 70.2. Elaborarea Planului de 

implementare al Conceptului de management al riscurilor la nivel strategic și operațional, 

care derivă din Strategia națională de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 și 

a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobate prin HG nr.354 din 

31.05.2017, reieșind inclusiv din prevederile pct.5 și 7 ale Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea MAI, aprobat prin HG nr.693 din 30.08.2017, care stabilesc 

competența de elaborare a documentelor de politici, proiectelor de acte normative în 

domeniile prevăzute la pct.6 al HG vizate, subdiviziunilor aparatului central al 

Ministerului, urmează a fi realizate de către respectivele.  

Subsidiar, acțiunea 71.3. Organizarea instruirii angajaților Poliției beneficiari ai 

sistemului de comunicații TETRA, în conformitate cu Ordinul MAI nr.123 din 11.05.2017 

”Cu privire la coordonarea unitară a reformei Poliției”, urmează a fi realizată în anul 2018 

de către STI al MAI (echipa de proiect ”Asigurarea unui sistem de comunicații fiabil și 

eficient”). 
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Cu referire la acțiunea 48.1 Identificarea tipologiilor de spălare a banilor şi de 

finanţare a terorismului, care derivă din Legea nr.130 din 06.06.2013, respectivă nu a fost 

realizată, dat fiind faptul că potrivit practicilor utilizate conform recomandărilor FATF, în 

fiecare țară-membră sau asociată se înființează și funcționează doar un singur organ de 

specialitate, care primeşte, analizează, prelucrează şi transmite informaţiile privind 

activităţile şi tranzacţiile suspecte, prezentate de entităţile raportoare. În Republica 

Moldova, în calitate de astfel de organ a fost înființat Serviciul Prevenirea şi Combaterea 

Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.  

Ba mai mult, reieșind din neadoptarea a proiectului legii cu privire la prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nu a fost posibilă nici realizarea 

acțiunii, care derivă din Strategia de dezvoltare a Poliției, privind instituirea în cadrul 

Poliției a structurii specializate de combatere a spălării banilor. 

În ordinea de idei, nu au fost posibilă nici atingerea indicatorilor stabiliți pentru 

acțiunea 48.3 Realizarea investigaţiilor comune cu alte state în baza acordurilor, cu 

suportul Financiar al Europol şi Eurojust, în scopul optimizării şi accelerării 

investigaţiilor pe cazurile complexe de spălare a banilor, care derivă din Planul de acțiuni 

al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin HG nr.890 din 20.07.2016. 

Totodată, cu referire la ponderea acțiunilor apreciate ca ”parțial realizate/extinse”, 

reieșind din faptul că majoritatea derivă din HG nr.587 din 12.05.2016 pentru aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind 

implementarea acesteia, indicatorii și termenii de realizare pentru acțiunile respective au 

fost stabiliți în conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea în anul 2017 a SDP, 

și care nu au fost atinși în mare parte din cauza activității deficitare de planificare. Astfel, 

nu a fost realizată corelarea eficientă a activităților ce derivă din Planul de implementare a 

SDP cu cele ce derivă din Matricea de politici privind implementarea suportului bugetar 

pentru dezvoltarea Poliției. Ba mai mult, modificarea frecventă a algoritmului de 

implementare realizare a acestora, a determinat pasarea de responsabilități între echipa de 

proiect și unitățile din subordinea IGP/MAI și, pe cale consecință, nerealizarea acestora 

sau necesitatea extinderii termenelor de implementare. 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI: 

1. Nerealizarea în volum deplin al unor activităţi, inclusiv şi din cauza tergiversării 

proceselor premergătoare, impune inclusiv, în contextul implementării şi dezvoltării 

controlului financiar public intern, includerea în planul operaţional al instituţiei a 

elementelor care vizează riscurile aferente obiectivelor/acţiunilor, precum şi 

costurile/sursele de realizare. În acest sens, pentru aducerea la îndeplinire a acțiunilor care 

presupun eforturi și capacități conjugate, este necesară identificarea punctelor de 

vulnerabilitate în domeniile esenţiale, estimarea corectă a riscurilor, identificarea, 

obţinerea și valorificarea resurselor necesare (financiare, umane, etc.) atât din interiorul 

instituției, cât și din afară ei. 

2. Aplicarea principiului de prioritizare al activităților pentru anul de gestiune, în 

funcție de urgența și importanța acestora 

3. Rapoartele de progres, prezentate de către subdiviziunile implicate în procesul 

realizării acţiunilor, conţin informaţii incomplete sau exprimă o altă informație decât cea 
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necesară, fapt ce face dificilă aprecierea corectă a nivelului de realizare. Subsidiar, deşi în 

Planul de acţiuni au fost stabiliţi termenii de realizare şi de raportare pentru fiecare acţiune 

în parte, rapoartele de progres au fost prezentate doar la solicitare. În acest sens, este 

necesară studierea suplimentară a Regulamentului privind planificarea, monitorizarea şi 

evaluarea documentelor de planificare operațională în cadrul IGP al MAI, aprobat prin 

ordinul IGP nr.152 din 08.09.2015, precum şi sporirea gradului de responsabilitate și 

diligență profesională al conducătorilor unităților desemnate responsabile de realizarea 

activităților planificate. 

 

 

 


