
RAPORT  

de progres privind realizarea, în anul 2016, a Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020 

 

 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

OBIECTIVUL 1:  

Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției 

1. 1.1. Sistem 

transparent de 

selectare și 

promovare a 

personalului, 

bazat pe concurs 

şi criterii clare 

de selectare, 

evaluare și 

promovare a 

personalului  

 

1.1.1. Dezvoltarea 

procedurilor de recrutare 

(selectare) a personalului 

în cadrul Poliției 

Semestrul 

II, 2016 

Proceduri de 

recrutare 

(selectare) a 

personalului 

instituite  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Prin ordinul IGP nr. 450 din 09.12.2016 ”Cu privire la completarea ordinului 

IGP nr. 225 din 15.07.2016 ”Cu privire la aprobarea procedurilor operaţionale 

standard în cadrul Poliţiei”, au fost actualizate și dezvoltate procedurile de 

recrutare (selectare) a personalului în cadrul Poliției. 

1.1.2. Elaborarea 

ghidului de evaluare a 

performanțelor colective, 

dezvoltarea sistemului de 

evaluare a performanțelor 

individuale și de 

promovare în carieră 

Semestrul 

II, 2016–

semestrul I, 

2017 

Ghid de evaluare 

a performanțelor 

colective elaborat 

și aprobat 

Sistem de 

evaluare a 

performanțelor 

colective și de 

promovare în 

carieră instituit 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

 

Prin ordinul MAI nr. 272 din 09 septembrie 2016, au fost aprobate domeniile 

de specialitate pe categorii de posturi, în urma cărora urmează a fi elaborate și 

aprobate la nivelul MAI, standardele ocupaționale, care vor include competențele 

general și specifice domeniului de specialitate, și care la rândul lor vor stabili 

indicatorii de performanță pe domenii de specialitate. 

În conformitate cu raportul DRU din 15.07.2016,vizat de șeful IGP, după 

identificarea criteriilor de evaluare pe domenii de activitate și categorii de posturi 

vor fi înaintate conducerii MAI propuneri referitor la modificarea fișei de 

evaluare a performanțelor ale angajaților cu statut special din cadrul 

subdiviziunilor MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 138 din 18.04.2013, pentru a 

putea fi testată în cadrul evaluării performanțelor. 

Cu referire la Ghidul de evaluare a performanțelor colective, actualmente în 

cadrul IGP este în plin proces modificarea indicatorilor statistici pentru 

aprecierea activității structurilor Poliției. Odată cu modificarea acestora vor fi 

identificate criteriile, în baza cărora se vor aprecia performanțele colective, 

respectiv se va elabora și Ghidul performanțelor colective. 

1.1.3. Elaborarea 

ghidului polițistului 
Semestrul 

II, 2016 

Ghid al carierei 

funcționarului 

public cu statut 

special elaborat și 

aprobat  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

 

Urmare analizei sistemului actual de evoluție în carieră, elaborat de către IGP 

în luna iulie curent, la 02 august 2016, în adresa DGRU a MAI, a fost transmisă 

solicitarea (nr. 34/3-1663), în vederea creării unui grup de lucru format din 

reprezentații tuturor autorităților MAI care vor studia problematica enunțată în 

raport, cît și eventualele impedimente și dificultăți de implementare ale unor 

prevederi din regulament și la necesitate vor înainta soluții propuneri  de 

modificare. 

Un nou mecanism de control va fi instituit odată cu aprobarea proiectului de 

abrogare a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante, 

aprobat prin ordinul MAI nr. 107 din 25 martie 2013, dar nu mai devreme de 

intrarea în vigoare a Legii cu privire la funcționarul public cu statut special din 

cadrul MAI. 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

Mecanismul actual are la bază ordinul MAI nr. 202 din 20.07.2015 și ordinul 

IGP nr. 198 din 29.12.2014 ”Cu privire la aprobarea Nomenclatorului 

specialităților corespunzătoare pentru deținerea funcțiilor din cadrul IGP”. 

Actualmente, activitatea Comisiei de concurs se desfășară în conformitate cu 

prevederile ord. MAI nr. 107 din 25 martie 2013. 

Noul proiect de ordin a fost deja elaborat și se află la examinare în DGRU a 

MAI. Acesta urmează a fi aprobat după intrarea în vigoare a Legii cu privire la 

funcționarul public cu statut special din cadrul MAI. 

Conform rigorilor actuale în activitatea de angajare/promovare a persoanelor 

sunt antrenați factorii de decizie. 

Această practică, urmează a fi menținută și dezvoltată în anii următori, 

reieșind din prevederile legislației care va intra în vigoare începând cu 01 

ianuarie 2016 și a setului unitar de reguli privind recrutarea în cadrul Poliţiei. 

1.1.4. Respectarea 

principiului egalităţii de 

gen în procesul de 

angajare și promovare în 

Poliție 

2016–2020 Numărul femeilor 

angajate în Poliție, 

inclusiv în 

posturile de 

conducere în 

dinamică pozitivă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Mecanismul de selectare și promovare, la funcții polițienești este stabilit în 

următoarele acte departamentale, conținând condiții unice pentru ambele sexe: 

- Regulamentul privind evoluția în carieră a angajaților cu statut special din 

MAI, aprobat prin ord. MAI nr. 202 din 20.07.2015; 

- Regulamentul cu privire la ocuparea funcțiilor polițienești vacante, aprobat 

prin ord. MAI nr. 107 din 25.03.2013 și  

- Nomenclatorul specialităților corespunzătoare pentru deținerea funcțiilor din 

cadrul IGP și subdiviziunilor acestuia (ord. IGP nr.198 din 29.12.2016). 

Cota – parte a femeilor angajate în Poliție constituie cca 2% anual (174 

femei), avînd o descreștere în ultimul an. 

Dinamica anilor 2012-2016 este următoarea: 2012 – 191 (2,3%), 2013 – 203 

(2,5%), 2014 – 203 (2,5%), 2015 – 138 (1,7%), 2016 (9 luni) – 134 (1,6%). 

Total, numărul femeilor angajate în Poliție constituie, la etapa actuală - 1152 

femei (14,3%).  

La funcții de conducere sunt promovate 95 femei (8,2%) 

1.1.5. Creșterea 

progresivă a ponderii 

subofițerilor în cadrul 

Poliției. Reevaluarea 

condițiilor și procedurilor 

de recrutare și selectare în 

funcțiile de ofițeri și a 

posturilor ce pot fi ocupate 

de aceştia 

2017–2020 Date statistice 

oficiale privind 

ponderea 

subofițerilor în 

Poliție în dinamică 

pozitivă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Începând cu anul 2017, odată cu aprobarea și punerea în aplicare a noilor 

structuri ale Poliției, condiționate de procesele de desconcentrare a structurilor de 

patrulare, reorganizarea structurilor de suport operativ și regionalizarea unor 

structuri ale Poliției în vederea asigurării suportului operativ și administrativ al 

inspectoratelor de poliție, ponderea subofițerilor în Poliție va înregistra o 

creștere, de altfel condițiile de ocupare a posturilor vacante și plafonul acestora 

urmează a fi modificate în vederea echilibrării piramidei posturilor. 

Actualmente serviciul de specialitate al IGP este în proces de revizuire a 

generală a structurilor / sistemului posturilor și de planificare a piramidei 

posturilor, astfel încât, în structurile de ordine și securitate publică cât şi alte 
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Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

posturi cu funcţii de execuţie, raportul ofițeri/subofițeri să fie de aproximativ 40 

% vs 60 %. Diminuarea numărului funcțiilor de ofițeri se va face treptat, pe 

măsura vacantării, prin transformarea acestora în funcții de subofițeri. 

La prima etapă urmează a fi supuse reorganizării funcțiile de ofițeri de sector, 

ofițeri de patrulare, ofițerii operativi de serviciu, ofițerii serviciului criminalistic, 

de escortă și ingineri. 

La a doua etapă urmează a fi reorganizate funcţiile de ofiţer de investigaţii, 

însă  procesul necesită a fi iniţiat imediat, dat fiind faptul că urmează a fi 

modificat cadrul legal şi anume Legea cu privire la activitatea specială de 

investigaţii nr.59 din 29.03.2012. 

Având în vedere că procesul de reorganizare va fi unul de durată şi etapizat, 

întru obţinerea rezultatului final scontat, pentru funcţiile noi create care se 

urmăresc în final a fi de subofiţer, urmează a nu stabili plafon maxim pentru 

gradul special. Acesta se va stabilit printr-un act/regulament separat, şi până la 

finisarea totală a procesului de reorganizare, urmează a fi flexibil în dependenţă 

de situaţii distincte. 

În scopul respectării principiului de egalitate şi nondiscriminare, urmează a 

opera modificările respective a prevederilor Legii cu privire la sistemul de 

salarizare în sistemul bugetar nr.355 din 23.12.2005, precum şi Hotărârii 

Guvernului nr.650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de 

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

securităţii statului şi ordinii publice, în vederea ajustării categoriilor de salarizare 

(salariul de funcţie) pentru funcţiile de subofiţer care până la reorganizare au avut 

statut de ofiţer, la nivelul celor de ofiţer conform domeniului de responsabilitate. 

2. 1.2. Dezvoltarea 

procesului de 

pregătire inițială 

și continuă a 

polițiștilor 

1.2.1. Ajustarea 

curriculei și dezvoltarea 

sistemului privind 

pregătirea inițială a 

polițiștilor, punînd 

accentul pe pregătirea 

practică 

Semestrul 

II, 2016 

Curriculă ajustată 

Sistem de 

pregătire inițială 

dezvoltat, în 

conformitate cu 

standardele 

europene 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP, 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

MAI) 

Actualmente Departamentul dezvoltare profesională și managerială al 

Academiei MAI ”Ștefan cel Mare” asigură pregătirea inițială a polițiștilor la 

cursurile specializate. 

În luna mai 2016 a fost aprobat noul Plan de studii pentru beneficiarii 

cursurilor, care a fost coordonat cu IGP și structurile de profil. Curricula privind 

pregătirea inițială a polițiștilor este focusată pe majorarea orelor la pregătirea 

practică, în conformitate cu standardele europene.  

În total cursurile prevăd instruirea a 237 ofițeri și alții 236 subofițeri, inclusiv 

60% ore practice. 

1.2.2. Elaborarea 

curriculei privind 

pregătirea profesională 

continuă bazată pe 

indicatori concreți, 

Semestrul 

II, 2016 

Raport de 

evaluare a 

pregătirii 

profesionale 

continuă întocmit 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP, 

Academia 

IGP a elaborat Raportul privind necesarul de instruire în cadrul 

subdiviziunilor Poliției (nr. 34/3-882 din 26.04.16). 

În anul de studii 2016-2017, cca 1200 polițiști urmează a fi  instruiți la 

cursurile de pregătire continuă din cadrul Departamentului dezvoltare 

profesională și managerială al Academiei MAI ”Ștefan cel Mare”, ceea ce 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

orientați în vederea 

îmbunătățirii abilităților 

practice și de aplicare 

conformă a legii 

Proces de 

pregătire 

profesională 

continuă 

îmbunătățit, 

focusat pe 

dezvoltarea 

abilităților practice 

„Ștefan cel 

Mare” a 

MAI) 

constituie o creștere cu cca 20% din numărul angajaților instruiți, comparativ cu 

anul de studii 2015-2016. 

Curricula privind pregătirea profesională continuă a fost aprobată de către 

ministrul afacerilor in terne în iulie 2016.  

La fel ca și Curricula privind pregătirea inițială a polițiștilor, Curricula de 

pregătire continuă este focusată pe indicatori concreți, orientați în vederea 

îmbunătățirii abilităților practice și de aplicare conformă a legii, potrivit 

standardelor și celor mai bune practici în conformitate cu standardele europene.  

Numărul orelor practice s-a majorat de la 40% la 60%. 

Unele discipline prevăd 100% ore practice (urmărirea penală, tehnici 

criminalistice, pregătire tactică etc). 

Elaborarea cadrului normativ care va reglementa formarea profesională 

continuă la locul de serviciu a angajaților Poliției, bazată pe indicatori concreți, 

orientați în vederea îmbunătățirii abilităților practice și de aplicare conformă a 

legii se va asigura odată cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la Statutul unic 

al angajatului MAI.  

La 18 iulie 2016, prin ordinul MAI nr. 212, a fost aprobată Metodologia cu 

privire la standardele ocupaționale în cadrul MAI, care intră în vigoare la 

01.01.2017. 

IGP a elaborat proiectele standardelor ocupaționale pe domenii de specialitate, 

care la începutul lunii decembrie au fost expediate în adresa DGRU pentru 

verificare şi validare.  

Urmare a validării Standardelor ocupaționale și punerii în aplicare a Legii cu 

privire la statutul unic al angajatului MAI, vor reactualizate și aprobate noile 

curricule pe domenii de specialitate. 

1.2.3. Crearea Centrului 

comun de instruire a 

personalului Ministerului 

Afacerilor Interne în 

conformitate cu 

standardele UE 

2017–2019 Centru de 

instruire creat și 

operațional 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

MAI) 

În anul 2016 au fost realizate următoarele acțiuni: 

- Identificată locația (mun. Chișinău, str. Doina, 102); 

- Elaborat studiul de prefezabilitate, cu suportul Ambasadei SUA în RM; 

- Elaborată și aprobată Viziunea de proiect privind înființarea Centrului 

multifuncțional de pregătire pentru aplicarea legii, în care sunt reflectate 

condițiile generale și necesitățile de instruire, de personal, de dotare și altele 

asemenea; 

- Elaborat Caietul de sarcini (termenii de referință) pentru servicii de 

consultanță aferente Studiului de fezabilitate privind crearea Centrului 

multifuncțional de pregătire pentru aplicarea legii; 

La 13.09.2016, MAI a depus oferta privind Licitația publică nr. 016/02393, la 

care a participat o singură Companie ”Innovative Consulting Group” SRL. Din 

motive că ofertantul nu a asigurat corelarea dintre produsul solicitat cu cel 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

ofertat, MAI a refuzat Companiei oferta, urmând a anunța o altă Licitație publică 

în luna ianuarie 2017. 

3. 1.3. Promovarea 

principiilor de 

transparență în 

procesul 

managementului 

decizional 

 

1.3.1 Eficientizarea 

activităţii Consiliului de 

conducere al 

Inspectoratului General al 

Poliției în procesul 

decizional  

Semestrul 

II, 2016 

Reuniuni 

organizate 

Proces decizional 

transparent 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Prin ord. IGP nr.62 din 10 aprilie 2015, a fost instituit Consiliul coordonator 

al conducerii IGP și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al 

acestuia. 

Pe parcursul anului 2016, la nivelul IGP au fost organizate 2 ședințe 

planificate ale acestui for (11 martie 2016, 22 iulie septembrie, la care au 

participat reprezentanții societății civile și a mediului academic. 

Deciziile ședințelor Consiliului coordonator al conducerii IGP au fost plasate 

pe pagina oficială a IGP, la rubrica ”Știri” și consultate pe larg cu partenerii de 

dezvoltare, inclusiv societatea civilă. 

În scopul coordonării generale a aspectelor ce vizează activitatea poliției, 

aplicării unitare și uniforme a politicilor relevante domeniului de responsabilitate, 

la 22 decembrie, prin ord. IGP nr. 470 a fost creat Consiliul strategic al IGP, fiind 

aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. 

Noul format al Consiliului Consiliul strategic al IGP, include în sine structuri 

de suport: Grupul de consultare, compus din societatea civilă și mediul academic, 

Comitetul executiv, comisiile de specialitate și secretariatul. 

Începând cu 1 ianuarie 2017, este lansată noua interfață a paginii web a IGP, 

care include și un compartiment distinct dedicat procesului de transparență 

decizională, inclusiv Consiliului de coordonare al IGP, grupului de consultare și 

deciziilor strategice adoptate. 

1.3.2. Crearea Consiliului 

consultativ pe aspecte 

strategice la nivelul 

Inspectoratului General al 

Poliției  cu implicarea 

societății civile şi mediului 

academic 

Semestrul 

II, 2016 

Consiliul instituit 

şi funcțional 

Numărul de 

ședințe organizate 

și desfășurate 

Decizii strategice 

adoptate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Prin instituirea Consiliul strategic al IGP, în calitate de structură de suport a 

fost constituit Grupul / Consiliul consultativ pe aspecte strategice format din 

reprezentanți ai societății civile și mediului academic.  

Proiectul Regulamentului Consiliul strategic al IGP, la etapa de elaborare a 

fost supus consultărilor publice cu societatea civilă. 

4 ONG-uri și-au expus opiniile, proiectul fiind completat cu prevederi privind 

îmbunătățirea mecanismului de cooperare cu societatea civilă și instituirii unor 

instrumente de control ale societății civile asupra acțiunilor Poliției. 

Pe parcursul anului 2016, IGP a organizat 8 ședințe cu participarea societății 

civile și a partenerilor de dezvoltare strategică, printre care reprezentanții PNUD, 

Soros Moldova, La Strada, IPP și Promo-Lex, Ambasadei SUA, Ambasadei 

Suediei, în cadrul cărora au fost puse în discuție probleme privind Strategia de 

dezvoltare a Poliției, implementarea principilor ACP în RM, prestației Poliției și 

atractivității funcției, implementării voluntariatului în RM etc. 

În proiectul Regulamentului cu privire la Consiliul strategic al IGP sunt 

incluse prevederi privind corelarea activității consiliului cu alte consilii create în 
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progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

cadrul IGP, inclusiv procedurile standard de cooperare. 

Totodată, reprezentanții IGP au organizat şi desfăşurat 79 şedinţe şi 

întrevederi cu ONG-urile, partenere după cum urmează: Eco-Razeni (6), 

Federaţia de lupte Universale din RM (17), Uniunea pentru prevenirea HIV şi 

reducerea riscurilor (UORN) (6), Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea 

Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC) (7), AO ”Mamele pentru Viaţă” (1), 

Asociaţia Obştească Promo-Lex (21), Asociaţia Obştească ”Pentru prezent şi 

viitor” (1), Fundaţia Soros Moldova (5), Uniunea Naţională a Studenţilor şi 

Tineretului din Moldova (UNSTM) (5), Iniţiativa Pozitivă (2), Centrul de Drept 

al Femeilor (6), AO Invento (1), Asociaţia Obştească „Prezicerea Divină” (1), în 

cadrul cărora sa discutat despre asigurarea continuităţii activităţilor comune şi 

organizarea unor acţiuni de informare şi sensibilizare a opiniei publice. 

1.3.3. Dezvoltarea 

mecanismului de 

interacțiune cu societatea 

civilă și identificarea unor 

instrumente de control ale 

societății civile asupra 

acțiunilor Poliției 

2016–2020 Parteneriate 

create 

Procesul de 

transparență în 

activitatea Poliției 

asigurat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Promovarea principiilor de transparență în procesul managementului 

decizional este realizată prin: 

- eficientizarea activității Consiliului de conducere al IGP în procesul 

decizional; 

- crearea Consiliului consultativ pe aspecte strategice la nivelul IGP, cu 

implicarea societății civile și mediului academic; 

- dezvoltarea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă și 

identificarea unor mecanisme de control ale societății civile asupra acțiunilor 

Poliției. 

Implicarea societății civile și mediului academic în procesele de management 

și consultarea în luarea deciziilor este realizată prin includerea reprezentanților 

sectorului asociativ în componența Grupul de consultare al Consiliului strategic 

al IGP, constituit în scopul obţinerii, din partea societăţii civile, a suportului 

pentru dezvoltarea capacităților Poliției, prin: 

1) creşterea transparenţei activităţii Consiliului; 

2) sporirea participării societăţii civile la susţinerea procesului decizional, 

asimilarea bunelor practici şi a suportului în domeniu; 

3) asigurarea nemijlocită de studii în domenii relevante; 

4) participarea la elaborarea politicilor din domeniul de responsabilitate al 

Poliției, precum şi la fundamentarea soluţiilor de dezvoltare instituţională, la 

realizarea de proiecte şi programe;  

5) participarea la monitorizarea şi evaluarea domeniului.  

În componența Grupul de consultare al Consiliului strategic al IGP, sunt 

incluși reprezentanți al sectorului asociativ: Institutul pentru Dezvoltare si 

Inițiative Sociale IDIS-Viitorul; Institutul de Politici Publice; Asociaţia 

Obştească Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor 
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Femeii „La Strada”; Asociaţia "Promo-Lex"; Centrul de Resurse al Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO); Asociaţia pentru 

Democraţie Participativă (ADEPT); Asociația Presei Independente (API); 

Asociaţia pentru Transparenţă şi Dezvoltare Civică; Asociația Obștească "Justiţie 

pentru toți"; Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova; Centrul 

"Parteneriat pentru Dezvoltare"; Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii 

"Memoria"  

La fel, prin actele normative aprobate, a fost stabilit mecanismul de 

interacțiune între toate structurile din cadrul Consiliului strategic al IGP, care 

permite luarea unor decizii fundamentate, în interesul societății. 

La 16 mai 2016, a fost semnat Acordul de colaborare între IGP şi Asociaţia 

”Promo-LEX”, avînd la bază cooperarea în domeniul realizării şi implementării 

activităţilor ce ţin de protecţia şi promovarea drepturilor omului în general şi a 

drepturilor femeilor, copiilor victime ale violenţei în familie. 

La 20 octombrie 2016, a fost semnat Acordul de colaborare între IGP al MAI 

și Centrul Social „Helmut Wolf”, avînd drept scop acordarea protecţiei 

victimelor violenței în familie în regim de urgenţă în cazul violenţei în familie şi 

abuzului sexual, protecţia şi adăpostirea acestora în termen de pînă la şase luni, 

precum şi acordarea consultanţei psihologice şi juridice calificate în situaţiile de 

criză,  

La 26 octombrie 2016, a fost semnat Memorandumul de colaborare între IGP 

al MAI cu Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, care are drept scop 

asistența la consolidarea capacităților profesionale și transparenței în procesul 

managementului decizional al Poliției, precum și îmbunătățirea abilităților 

practice în domeniul drepturilor omului. 

La 4 noiembrie 2016, au fost semnate acordurile de colaborare între IGP, 

Asociaţia Obştească „INVENTO” și Federaţia de Lupte Universale din RM. 

La 17 noiembrie 2016, IGP al MAI a semnat Acordul de cooperare cu  

Uniunea Națională a Studenților și Tinerilor din Moldova, în vederea fortificării 

eforturilor în continuare, pentru a soluţiona în mod coordonat problemele 

existente şi a aduce îmbunătăţiri situaţiei tinerilor. 

Actualmente, IGP este în proces de negociere a unor acorduri de cooperare cu 

Institutul de Politici Publice, Asociaţia Obştească Centrul International pentru 

Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” și Asociaţia pentru 

Transparenţă şi Dezvoltare Civică, în scopul acordării sprijinului Poliției în 

provenirea unor fenomene antisociale și promovării unor instrumente de control 

ale societății civile asupra acțiunilor Poliției. 

La fel, participarea societății în activitatea Poliției poate fi realizată prin 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

prestarea serviciilor de voluntariat (participarea benevolă la oferirea de servicii, 

cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate 

publică, din proprie iniţiativă).  

1.3.4. Elaborarea și 

aprobarea Concepției de 

comunicare externă a 

Poliției 

2017–2019 Concepție 

elaborată, aprobată 

și implementată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La finele lunii noiembrie 2016, proiectul Concepției de comunicare externă a 

Poliției și a planului de comunicare a fost avizat de către autoritățile 

administrative și instituțiile din subordinea MAI. Actualmente, proiectul se află 

la etapa de consultare publică cu societatea civilă, urmând a fi definitivat și 

aprobat până la finele trimestrului I 2017. 

1.3.5. Crearea Consiliului 

de coordonare și 

monitorizare a asistenței 

externe la nivelul 

Inspectoratului General al 

Poliției în vederea 

consolidării capacității de 

absorbție a asistenței 

financiare externe  

Semestrul 

II, 2016 

Consiliu creat 

Capacități de 

absorbție a 

asistenței 

financiare externe 

în dinamică 

pozitivă 

Instruirea 

personalului 

antrenat în proces 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La etapa de definitivare, la structura de specialitate a IGP, se află 

Regulamentul de coordonare și monitorizare a asistenței externe acordate Poliției 

de către partenerii de dezvoltare și creat Consiliul de coordonare și monitorizare 

a asistenței externe. 

Regulamentul stabilește: 

- subdiviziunile Poliției cu atribuții în domeniul asistenței externe; 

- procedura de inițiere, selectare, implementare și monitorizare a proiectelor 

de asistenţă externă în cadrul Poliției;  

- managementul financiar al proiectelor de asistență externă, monitorizarea 

utilizării mijloacelor financiare şi răspunderea pentru aceasta; 

- procedura de raportare, inclusiv, utilizarea mijloacelor financiare / materiale 

obținute prin proiectele de asistență externă. 

La 13 decembrie 2016, prin ord. IGP nr. 392, structura de specializate a 

Poliției în domeniul asistenței externe a fost consolidată, prin suplinirea statului 

de personal cu 9 unități. 

4. 1.4.Reorganizar

easistemului de 

menținere, 

asigurare și 

restabilire a 

ordinii publice 

1.4.1. Elaborarea și 

aprobarea Strategiei de 

ordine şi securitate publică 

2016–2017 Document de 

politici elaborat și 

aprobat 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Actualmente Strategia parcurge etapa de definitivare, urmând reactualiza 

structura și conținutul planului subsecvent Strategiei.  

1.4.2. Delimitarea clară a 

competențelor de 

menținere, asigurare și 

restabilire a ordinii publice 

între IGP și DTC 

Semestrul 

II, 2016 

Cadru de 

reglementare în 

domeniu elaborat 

și aprobat  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP, DTC) 

Delimitarea competențelor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii 

publice între IGP și DTC este prevăzută în proiectul Strategiei naționale de 

ordine și securitate publică și proiectul Strategiei de dezvoltare a Trupelor de 

carabinieri. 

La moment ambele documente parcurg etapa de avizare, iar odată cu 

aprobarea lor urmează a fi modificat cadrul de reglementare pe interior. 

1.4.3. Desconcentrarea 

activităţilor de menţinere 

şi asigurare a ordinii 

publice la nivelul 

subdiviziunilor teritoriale 

2016–2017 Cadru normativ 

în domeniu ajustat 

Capacități sporite 

ale subdiviziunilor 

teritoriale de 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La data de 22.07.2016 în cadrul ședinței Consiliului coordonator al IGP, a fost 

pusă în discuție Viziunea de concept privind reorganizarea INP prin 

desconcentrarea structurilor de patrulare. 

Cadrul de reglementare privind structura și efectivul-limită al serviciilor 

centrale și celor desconcentrate IGP va aprobat, în complex cu reorganizarea 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

ale Poliţiei menținere și 

asigurare a ordinii 

publice 

structurilor centrale a MAI. 

Actualmente este în proces de elaborare (scrierea textelor) cadru normativ în 

domeniul menținerii și asigurării ordinii publice 

1.4.4. Perfecționarea 

cadrului legal privind 

organizarea întrunirilor 

publice 

Semestrul 

II, 2016–

semestrul I, 

2017 

Cadru legal de 

ajustare în 

domeniu elaborat 

și aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

1) Proiectul legii privind întrunirile a fost supus consultării publice la 

04.02.2016.  

La 19.05.2016, de la MJ a parvenit expertiza juridică pe marginea proiectului 

care conține obiecții și propuneri conceptuale.  

DJ a IGP a remis proiectului către Cancelaria de Stat, iar la 08.08.2016 a fost 

restituit, pentru lichidarea divergenților existente în avizele PG și MJ.  

La 12.08.2016 din partea DJ a IGP către MJ, PG și CS, a fost perfectat un 

demers (repetat), cu propuneri de examinare a argumentelor prezentate, în 

contextul indicației Guvernului  nr.31-12-16-245 din 03 august 2016, urmare 

căreia a fost restituit proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (Legea nr. 26-XVI din 

22 februarie 2008 privind întrunirile).  

Astfel, MJ notează obiecții conceptuale asupra prevederilor proiectului 

catalogându-se ca inacceptabile și care vin în contradicție cu rezultatele 

expertizei juridice a MJ. Se notează ca acceptarea obiecțiilor MJ generează 

inoportunitatea promovării ulterioare a proiectului.  

La data de 13.09.2016, de către DJ a IGP în adresa DGJ a MAI a fost înaintat 

un demers privind examinarea recomandărilor autorităților consultate repetat pe 

marginea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative și expunerea asupra oportunității promovării ulterioare a proiectului cu 

acordarea suportului necesar. 

La data de 06.10.2016, prin scrisoarea nr. 22/2202, DGJ a restituit proiectul 

pentru definitivare. Ulterior, prin scrisoarea nr. 34/2-2723 din 07.11.2016, DJ a 

transmis proiectul către INP pentru revizuire și definitivare. 

2) Proiectul Legii privind desfășurarea altor evenimente publice decît 

întrunirile (art. 24 al Legii 26 privind întrunirile din 22.02.2008), a fost elaborat 

și la data de 20.10.2016 prin scrisoarea nr. 34/2-2583, a fost remis spre avizare 

către subdiviziunile interesate ale MAI şi anume: DPF, DTC, SDOI, Academia 

„Ştefan cel Mare" şi DGAMEP. 

La 05.12.2016, a fost elaborat raportul de progres către președintele 

Consiliului de coordonare al MAI în vederea implementării SDP 2016-2020, și 

conducătorul Unităţii de implementare a SDP 2016-2020, prin care se comunică 

că, a fost elaborat proiectul legii privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii 

publice în cadrul evenimentelor publice.  

În context, prin avizul nr. 1/2- 1853 din 03 noiembrie 2016, DTC consideră 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

inoportună promovarea proiectului prenotat, întrucât o parte din normele incluse 

sunt depăşite de timp, în urma adoptării la 27 decembrie 2012 a Legii nr. 320 cu 

privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, aprobării la 02 noiembrie 2016 

a HG nr. 1206 „Cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a 

Acţiunilor de Ordine Publică”, promovării Strategiei naţionale de ordine şi 

securitate publică pentru anii 2016- 2020, Strategiei de reformare a carabinierilor, 

a proiectului legii privind trupele de carabinieri, precum şi a actelor normative ce 

derivă din acestea. 

În acelaşi timp, potrivit avizului nr. 35/2-2-6237 din 02 noiembrie 2016, 

parvenit de la DPF, chiar dacă ca formă, aceste prevederi vin în completarea 

normelor existente, se consideră inoportună promovarea proiectului în varianta 

propusă, deoarece dublează normele deja existente. 

În continuare, se atrage atenţia că, un proiect similar a fost definitivat în anul 

2013 şi transmis spre promovare către Guvern şi ulterior spre Parlament, însă, 

proiectul nu a fost promovat, motivul invocat fiind opunerea reprezentanţilor 

societăţii civile şi necesitatea acordării priorităţii iniţiativelor de modificare şi 

completare a Legii nr. 26 din 22 februarie 2008 privind întrunirile, în speţă a 

normelor juridice ce ţin de asigurarea şi restabilirea ordinii publice. 

În atare împrejurări de drept şi de fapt, se constată că promovarea proiectului 

legii privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul 

evenimentelor publice este inoportună la momentul actual. Astfel, raportul de 

progres pe marginea acțiunii prezente urmează a fi discutat în cadrul ședinței 

Consiliului prenotat 

1.4.5. Expertizarea și 

ajustarea cadrului legal 

privind aplicarea forței 

fizice și mijloacelor 

speciale de către poliție, 

precum și asigurarea 

protecției personalului 

Semestrul 

II, 2016–

semestrul I, 

2017 

 

Raport de 

expertiză elaborat 

Cadru legal de 

ajustare elaborat și 

aprobat 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

IGP a elaborat proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 

474 din 1906.2014 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor 

speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor aferente, precum şi a regulilor 

de aplicare a acestora”, care are drept scop completarea Nomenclatorului cu noi 

mijloace speciale de apărare activă și pasivă adaptate la necesitățile actuale și 

stabilirea modalităților de aplicare ale acestora.  

Proiectul a fost supus avizării, consultării publice și expertizei anticorupție. 

Proiectul a fost expediat în adresa Cancelariei de Stat.  

La 07.12.16, proiectul a fost inclus pe agenda ședinței Guvernului pentru 

aprobare, iar la 21.12.2016 proiectul a fost aprobat prin HG nr.1377. 

1.4.6. Elaborarea 

procedurilor operaționale 

standard privind 

reglementarea tacticii de 

intervenție 

2017–2018 Proceduri 

operaționale 

elaborate și 

aprobate 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP, DTC, 

Academia 

De către Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI au fost elaborate proiectele a 3 

proceduri operaționale standard privind intervenția polițienească cu aplicarea 

măsurilor coercitive cu caracter represiv. 

Finalitatea procesului va fi asigurată la finele anului 2017 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

„Ștefan cel 

Mare” a 

MAI) 

1.4.7. Crearea condițiilor 

adecvate pentru instruirea 

continuă a efectivului 

unităților specializate în 

menținerea ordinii publice 

2017–2020 Infrastructură 

dezvoltată 

Condiții adecvate 

pentru instruirea 

continuă create   

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP, 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

MAI) 

La etapa actuală, instruirea continuă a efectivelor polițienești se asigură de 

către Departamentul dezvoltare profesională și managerială al Academiei MAI 

”Ștefan cel Mare”, în cadrul Brigăzii de poliție cu destinație specială ”Fulger” a 

IGP, unde persoanele promovate la pregătirea continuă beneficiază de un curs cu 

o durată de o lună de zile pentru dezvoltarea aptitudinilor în domeniul tacticilor 

de intervenție, reacționare operativă și măsuri de menținere și asigurare a ordinii 

publice. 

În perspectivă, odată cu crearea și dezvoltarea Centrului multifuncțional de 

pregătire pentru aplicarea legii (2019-2020), vor fi create condiții adecvate pentru 

instruirea continuă a efectivului unităților specializate în menținerea ordinii 

publice. 

1.4.8. Consolidarea 

capacităților de intervenție 

prin dotarea cu 

echipament și tehnică 

specială a subdiviziunilor 

Poliției responsabile de 

menținerea și asigurarea 

ordinii publice  

2017–2020 Raport de 

evaluare a 

necesităților 

elaborat 

Echipament și 

tehnică specială 

achiziționate  

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

 

În anul 2016 subdiviziunile Poliției responsabile de menținerea și asigurarea 

ordinii publice au fost dotate  cu următoarele echipamente și mijloace speciale:  

- 2 unități de transport autospeciale pentru acțiuni de intervenție în cadrul 

măsurilor de restabilire a ordinii publice; 

- 49 unități de transport specializate pentru menținerea ordinii publice, 

inclusiv: 23- de model: ”Dacia Logan”; 16- ”Șkoda Rapid”, 10 – ”Dacia Duster; 

- 10 laboratoare mobile specializate pentru acțiuni de intervenție și reacționare 

la destabilizarea ordinii publice, 5 – ”Peugeot Partner”; 3 – ”Ford Transit” și 2 – 

”Ford Transit Customs Kombi”; 

- 3 laboratoare criminalistice mobile dotate cu echipament modern pentru 

investigarea infracţiunilor grave sau de rezonanţă; 

- 5 automobile destinate investigării infracțiunilor de gravitate medie. 

Efectivele structurilor specializate au fost echipate cu uniformă de serviciu) în 

proporție de 100 % - sezon vară-toamnă și 85% - sezon iarnă; 

Totodată, au achiziționate 1680 buc. - veste de protecţie individuală, inclusiv 

90 - veste antiglonţ; 1257 - veste antişoc bărbați; și 334 - veste antişoc femei 

5. 1.5.Consolidarea 

capacităților 

Poliției în 

domeniul 

securității 

rutiere 

1.5.1. Dezvoltarea 

capacităților de prevenire 

a accidentelor rutiere 

2017–2018 Capacități de 

prevenire a 

accidentelor rutiere 

îmbunătățite  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP), 

Ministerul 

Transporturil

or și 

Infrastructurii 

Prin ordinul IGP nr. 380 din 2 decembrie, în cadrul direcției de specialitate a 

Inspectoratului național de patrulare al IGP, a fost instituit Centrul de 

monitorizare a traficului rutier, avînd drept scop fluidizarea traficului rutier, 

prevenirea ambuteiajelor pe drumurile publice și prevenirea accidentelor rutiere. 

În perspectiva anilor 2017-2018, dezvoltarea capacităților de prevenire a 

accidentelor rutiere va fi asigurată prin consolidarea structurilor responsabile în 

domeniu, punerea în aplicare a unor mijloace tehnice performante de 

supraveghere a traficului rutier, în baza riscurilor identificate pe porțiuni de drum 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

Drumurilor cu un număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic. 

Actualmente, IGP este în proces de elaborare a unui Concept de analiză a 

riscurilor. 

1.5.2. Îmbunătățirea 

calității documentării 

accidentelor rutiere 

soldate cu victime 

2017–2020 Date statistice 

privind calitatea 

documentării 

accidentelor rutiere 

în dinamică 

pozitivă 

Echipament 

procurat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La finele lunii decembrie 2016, în cadrul IGP, a fost creat un grup de lucru în 

vederea modificării cadrului juridic național pentru implementarea Conceptului 

privind constatarea amiabilă a accidentelor rutiere ce nu au produs victime. În 

cadrul grupului de lucru au fost incluși reprezentanți ai companiilor de asigurare, 

specialiști ai Comisiei Naționale a Pieții Financiare, dar și ai Ministerul Justiției. 

Actualmente grupul de lucru este în proces de analiză și evaluare a cadrului 

juridic național în domeniu, în vederea identificării unor soluții de modificare a 

acestuia.  

1.5.3. Elaborarea și 

implementarea unui 

concept privind 

constatarea amiabilă a 

accidentelor rutiere ce nu 

au produs victime  

Semestrul I, 

2017 

Concept elaborat, 

aprobat și 

implementat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La 21.09.2016, a fost emis Ordinul IGP nr. 314 ”Cu privire la instituirea 

grupului de lucru comun pentru elaborarea Conceptului de analiză a riscurilor a 

porțiunilor de drum cu un risc sporit de accidentă”. 

La 13.10.2016, s-a desfășurat ședința GL la care a fost discutată situația 

privind analiza riscurilor pe porțiunile de drum cu un număr sporit al accidentelor 

în trafic, fiind stabilite sarcinile pentru elaborarea Conceptului și a Raportului.  

La 18 octombrie curent, INP a organizat și desfășurat ședință de lucru privind 

dezvoltarea Conceptului de analiză a riscurilor a porțiunilor de drum cu un număr 

sporit de accidente rutiere, la care au participat reprezentanții Administrației de 

Stat a Drumurilor şi Universităţii Tehnice a Moldovei. În cadrul ședinței au fost 

abordate acțiunile comune ce urmează a fi  întreprinse pentru dezvoltarea 

conceptului de analiză a riscurilor porțiunilor de drum cu un număr sporit de 

accidente rutiere, care ulterior va genera posibilitatea autorităților de a interveni 

prompt pentru reducerea accidentelor rutiere pe drumurile naționale și locale 

1.5.4. Dezvoltarea 

conceptului de analiză a 

riscurilor pe porțiunile de 

drum cu un număr ridicat 

de accidente datorate 

condițiilor de trafic 

Semestrul 

II, 2017 

Concept de 

analiză a riscurilor 

elaborat 

Rapoarte de 

analiză a riscurilor 

elaborate și 

publicate 

 

 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP), 

Ministerul  

Transporturil

or și 

Infrastructurii 

Drumurilor 

La 21.09.2016, a fost emis Ordinul IGP nr. 314 ”Cu privire la instituirea 

grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea conceptului de analiză a 

riscurilor a porțiunilor de drum cu un risc sporit de accidente”. 

Ulterior, la 23.09.2016, conform prevederilor pct. 10 al Ordinului prenotat, 

secretarul grupului de lucru a asigurat informarea membrilor prin scrisoarea cu 

nr. INP/4713. 

Grupul de lucru a fost convocat în 2 ședințe, în cadrul cărora a fost elaborat și 

ulterior, la 21.11.2016, prezentat subdiviziunilor interesate pentru aplicare,  

Raportul de analiză privind porțiunile de drum cu un număr sporit de accidente 

rutiere pe drumurile publice din RM. 

1.5.5. Sporirea mobilității 

echipelor de prevenire și 

combatere a 

2018–2019 Echipament 

necesar 

achiziționat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

- 
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progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

evenimentelor rutiere Capacități 

consolidate  

 

(IGP) 

1.5.6. Îmbunătățirea 

managementului 

documentării accidentelor 

rutiere prin utilizarea 

tehnologiilor 

informaționale  

2018–2020 Management al 

documentării 

accidentelor rutiere 

asigurat prin 

intermediul 

utilizării 

tehnologiilor 

informaționale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

6. 1.6. Creșterea 

eficienței 

activităţii prin 

aplicarea 

conceptului de 

performanță 

egală a Poliţiei 

1.6.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii și 

capacităților logistice ale 

Poliției în vederea 

realizării atribuțiilor 

stabilite prin lege 

2017–2020 Infrastructură 

dezvoltată 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La 27 iulie prin dispoziția șefului IGP, serviciilor specializate ale IGP, s-a 

dispus acumularea și sistematizarea informației cu privire la starea fizică și 

caracteristicile tehnice ale tuturor edificiilor structurilor polițienești, cu 

elaborarea ulterioară, pentru fiecare sediu, a pașaportului/dosarului cu informații 

detaliate despre starea actuală a locațiilor și locațiile propuse pentru dezvoltarea 

infrastructurii acestora. 

Actualmente structurile specializate se află în proces de sistematizare a 

informațiilor necesare. 

Procesul de îmbunătățire a infrastructurii și capacităților logistice ale Poliției 

în vederea realizării atribuțiilor stabilite prin lege va fi inițiat, odată cu semnarea 

de către Guvernul RM și UE a Acordului de finanțare, în Anexa la Acord 

(Matricea de politici), fiind stabilite etapele concrete, sursele financiare 

disponibile, dar și acțiunile planificate. 

1.6.2. Elaborarea 

procedurilor operaționale 

standard privind 

activitatea Poliției 

2017–2020 Proceduri 

operaționale 

standard elaborate, 

aprobate și aplicate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

În anul 2016, IGP a inițiat procedura de elaborare a 90 proceduri operaționale, 

dintre care 47 - proceduri de sistem, preponderent pe domeniile de reacționare 

operativă și ordine publică. 

La momentul actual sunt aprobate 18 proceduri (10 – sistem, 8 - interne) pe 

domeniile: tehnico-criminalistic (1), reacționare operativă / management 

operațional (4), resurse umane (4), investigații (4), juridic (1), audit intern (2), 

alte domenii (1). 

O situație aparte reprezintă activitatea inspectoratelor de poliție din Zona de 

Securitate, astfel, reieșind din caracterul specific al acesteia, a fost creat Grupul 

de lucru responsabil de elaborarea procedurilor operaționale standard necesare 

pentru asigurarea activității polițiștilor pe segmentul vizat, fiind elaborate 5 

proceduri pe segmentul vizat. 

1.6.3. Consolidarea 

managementului 

2017–2020 Competențe 

stabilite 

Ministerul 

Afacerilor 

În cadrul MAI, sub patronatul subdiviziunii de specialitate – Serviciul dirijare 

operațională și inspectări, în luna septembrie curent a fost creat grupul de lucru, 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

operațional prin stabilirea 

clară a domeniului, în 

vederea creării unui sistem 

complex pentru asigurarea 

suportului decizional, 

bazat pe un sistem 

informațional integrat al 

managementului 

operațional 

Sistem complex 

pentru asigurarea 

suportului 

decizional 

implementat  

Interne 

(IGP) 

care în comun cu reprezentanții structurilor de resort ale MAI, au demarat 

procedura de evaluare a situației existente în domeniu, în vederea stabilirii unui 

Sistem complex pentru asigurarea suportului decizional în cadrul MAI. 

În anul 2017, structurile specializate ale autorităților și instituțiilor din 

subordinea MAI, urmează să-și creeze și consolideze propriile sub-sisteme pentru 

asigurarea suportului decizional, bazat pe un sistem informațional integrat al 

managementului operațional. 

De menționat că la 2 noiembrie 2016, a fost aprobată Hotărârea Guvernului 

”Cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine 

Publică”, care stabileşte modul, cadrul aferent de cooperare interinstituţională, 

naţională şi internaţională, în limitele competenţelor atribuite în domeniul 

situațiilor de criză, precum și coordonarea deciziilor şi acţiunilor de menţinere, 

asigurare şi restabilire a ordinii publice, gestionarea fluxului informaţional, luarea 

deciziilor în baza analizei riscurilor, precum şi cooperarea între forţele de ordine, 

forţele de sprijin şi forţele complementare. 

1.6.4. Reorganizarea 

structurilor de suport 

operativ în cadrul 

Inspectoratului General al 

Poliției 

Semestrul 

II, 2016 

Structuri de 

suport operativ 

reorganizate 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Concept elaborat. 

La data de 22.07.2016 în cadrul ședinței Consiliului coordonator al IGP, a fost 

pusă în discuție Viziunea de concept privind reorganizarea structurilor de suport 

operativ în cadrul IGP.  

Cadrul de reglementare privind structura și efectivul-limită, precum și 

procedura de reorganizare a structurilor de suport operativ se vor asigura, în 

complex cu reorganizarea structurilor centrale a MAI. 

1.6.5. Regionalizarea 

unor structuri ale Poliției 

în vederea asigurării 

suportului operativ și 

administrativ al 

inspectoratelor de poliție 

 

2016–2017 Structuri 

regionale create și 

operaționale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Concept elaborat. 

În scopul implementării conceptului, în perioada 09-12.08.2016, un grup de 

specialiști din cadrul IGP au întreprins o vizită de studii, la IGP al MAI al 

României, în cadrul căreia s-au familiarizat cu bunele practici privind 

regionalizarea unor structuri ale Poliției Române.  

La data de 22.07.2016 în cadrul ședinței Consiliului coordonator al IGP, a fost 

pusă în discuție Viziunea de concept privind regionalizarea unor structuri ale 

Poliției în  vederea asigurării suportului operativ și administrativ al 

inspectoratelor de poliție. 

Pilotarea primelor structuri regionale în cadrul mun. Chișinău și UTA Gagauz 

Yeri  

1.6.6. Ajustarea periodică 

a structurilor Poliției în 

raport cu evoluția 

standardelor europene și 

tendințele fenomenului 

2016–2019 Rapoarte analitice 

privind fenomenul 

infracțional 

elaborate 

Structură ajustată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

În cadrul DRU, este creat și funcționează serviciul de specialitate. Capacitățile 

serviciului vor fi consolidate odată cu modificarea cadrului de reglementare 

privind structura și efectivul-limită al serviciilor centrale și ale celor 

desconcentrate ale IGP. 

Actualmente, MAI, este în proces de elaborare a cadrului intern de 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

infracțional periodic  reglementare privind procedurile de analiză a posturilor, diagnostic funcțional și 

proiectare organizațională. 

Ulterior, structura de specialitate a IGP, va elabora și aproba cadrul propriu în 

domeniu 

Conceptele privind reorganizarea structurilor IGP și modificarea structurilor-

limită ale statelor de personal, elaborate în luna iulie 2017 au avut la bază 

Raportul de progres privind activitatea Poliției în semestrul I 2016, elaborat în 

conformitate cu practicile UE în domeniu, ținând evoluția și tendințele 

fenomenului infracțional  

7. 1.7.Consolidarea 

capacităților 

Poliției de 

participare la 

misiunile 

internaționale și 

operațiunile 

Uniunii 

Europene de 

gestionare a 

situațiilor de 

criză 

1.7.1. Elaborarea 

cadrului departamental de 

reglementare a participării 

Poliției la misiunile 

internaționale și 

operațiunile UE de 

gestionare a situațiilor de 

criză 

2017–2020 Cadru de 

reglementare 

departamental  

elaborat și aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Grupul de lucru s-a convocat în două ședințe (04 iulie 2016 și 5 august 2016), 

în cadrul cărora a fost pus în discuție proiectul cadrului de reglementare privind 

participarea la misiunile și operațiunile UE de gestionare a situațiilor de criză. 

Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei de 

concurs a MAI privind selectarea și instruirea personalului cu statut special 

pentru participarea la misiunile internaționale a fost elaborat și avizat de 2 ori 

consecutiv, iar la moment, în urma amendamentelor elaborate se află la etapa de 

definitivare. 

Au fost incluse toate propunerile/completările referitor la modificarea 

Regulamentului cu privire la participarea personalului cu statut special din cadrul 

MAI la misiunile internaționale și la moment a fost expediat în adresa 

subdiviziunilor competente pentru reexaminare. 

1.7.2. Elaborarea 

mecanismului privind 

asigurarea misiunilor 

internaționale și 

operațiunilor UE de 

management al crizelor 

2016–2017 Mecanism 

elaborat și 

implementat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

- 

1.7.3. Elaborarea și 

aprobarea curriculei de 

instruire a personalului 

selectat pentru participare 

la misiuni internaționale 

2016–2017 Curriculă 

aprobată 

Instruiri 

organizate și 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Academia 

„Ștefan cel 

Mare” a 

MAI) 

- 

OBIECTIVUL 2: 

Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea Poliției 

8. 2.1. Eliminarea 

tuturor formelor 

2.1.1. Crearea condițiilor 

pentru desfășurarea 

2017–2020 Condiții create 

 

Ministerul 

Afacerilor 

- 
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progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

de rele 

tratamente, 

abuz și 

discriminare în 

activitatea 

Poliției 

 

procedurilor în cadrul 

urmăririi penale în 

conformitate cu 

prevederile legale 

Interne 

(IGP) 

2.1.2. Îmbunătățirea 

condițiilor în locurile de 

deținere provizorie ale 

Poliției în conformitate cu 

standardele UE 

2017–2020 Raport de 

evaluare elaborat 

Condiții 

îmbunătățite 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

2.1.3. Îmbunătățirea 

condițiilor de transportare 

a persoanelor 

reținute/arestate în 

procesul urmăririi penale 

2018–2020 Unități de 

transport și 

echipament 

necesar 

achiziționat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

2.1.4. Asigurarea 

respectării standardelor 

internaționale în domeniul 

drepturilor omului în 

efectuarea reținerii și altor 

măsuri operative 

2017–2020 Numărul 

plîngerilor privind 

acțiunile de abuz 

din partea 

polițiștilor în 

descreștere cu 20% 

pînă în 2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

2.1.5. Stabilirea unui 

parteneriat între IGP și 

reprezentanții societății 

civile în scopul 

monitorizării și evaluării 

cazurilor de rele 

tratamente, abuz și 

discriminare în activitatea 

Poliției 

2016–2018 Parteneriat stabilit  

Numărul de 

rapoarte de 

evaluare elaborate 

și publicate 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La 21.06.2016, în cadrul IGP a fost întocmit un chestionar privind aprecierea 

situaţiei de facto la capitolul rele tratamente, abuz şi discriminare în activitatea 

Poliţiei. Urmează a să identifice donatorul care va realiza efectuarea sondajului 

de opinie 

A fost expediat un demers în adresa STI ale al MAI privind întreprinderea 

acțiunilor în vederea modificării paginii oficiale a IGP prin includerea unui 

modul separat destinat publicării și diseminării informațiilor referitoare la relele 

tratamente, abuz și discriminare în activitatea Poliție.  

La 29 iulie, Procuratura Generală a transmis solicitarea privind desemnarea 

unui membru pentru monitorizarea cazurilor. Urmare PG a propus identificarea 

altor mecanisme de monitorizare decât ”grupuri mixte” propuse de IGP.  

În contextul continuării eforturilor comune de promovare a mesajului de “zero 

toleranță” față de tortură, PG își reafirmă angajamentul de implicare, în limita 

competențelor funcționale, la activitățile de elaborare a ghidului inter-

departamental specializat, cu instrucțiuni clare privind aplicarea în practică a 

forței fizice și a mijloacelor speciale.  

IGP constată inoportunitatea implementării acestei acțiuni și solicită acordul 
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progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

încetării activității grupului coordonator pe marginea obiectivului menționat. 

(Anexă demersul IGP nr. 34/2-2083 din 15.08.2016 către PG și răspunsul PG nr. 

8-2d/16-869 din 01.09.2016) 

Raport argumentat depus pe numele conducerii IGP și MAI din 08.07.2016. 

9. 2.2. Revizuirea 

statutului 

ofițerilor de 

investigații și 

ofițerilor de 

urmărire penală 

 

2.2.1. Stabilirea rolului, 

locului și atribuțiilor 

subdiviziunilor de 

urmărire penală din cadrul 

Poliției în contextul 

reformei sectorului 

judiciar 

2016–2017 Grup de lucru 

comun creat 

Concept elaborat 

și recomandări 

formulate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

 

Prin Dispoziţia IGP nr.355 din 17.10.2016 a fost instituit Grupul de lucru 

interinstituţional, cu scopul de a elabora un concept cu genericul „Stabilirea 

rolului, locului şi atribuţiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul 

poliţiei în contextul reformei sectorului judiciar”. În cadrul şedinţei din 

22.11.2016 s-a constatat că sub-acţiunea nr.2.2.1 din acţiunea nr.9 din Planul de 

acțiuni privind realizarea HG nr. 587 din 12.05.2016 pentru aprobarea SDP 

2016-2020, este derivată din sub-acţiunea 2.1.3 a Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobate prin Legea nr.231 din 

25.11.2011.  

Astfel, sub-acţiunea respectivă este similară cu acţiunea care se execută de 

grupul de lucru instituit şi este intitulată ca „Clarificarea rolului şi a 

competenţelor organelor de urmărire penală şi ale organelor care exercită 

activitatea operativă de investigaţii”, iar executarea acesteia a fost pusă în sarcina 

MJ, MAI, CNA şi SV, cu un termen de executare de 12 luni.  

Luând în consideraţi faptul respectiv Grupul de lucru a constatat că realizare 

acestei sub-acţiuni este posibilă doar după o activitate realizată în sensul dat  la 

nivel interministerial, conform Strategiei de reformă a sectorului justiţiei. 

Prin urmare, activitatea grupului de lucru instituit, la momentul actual este 

inoportună, fapt despre care urmează a fi informat Consiliul de coordonare al 

MAI în vederea implementării SDP 2016-2020. 

2.2.2. Dezvoltarea 

standardelor ocupaționale 

pentru ofițerii de 

investigații și de urmărire 

penală 

2016–2017 Standarde 

elaborate și 

aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP, DPF) 

La 18 iulie 2016, prin ordinul MAI nr. 212, a fost aprobată Metodologia cu 

privire la standardele ocupaționale în cadrul MAI, care intră în vigoare la 

01.01.2017. 

Prin Dispoziția nr. 34/3-337 din 15.09.2016, a fost instituit Grupul de lucru 

pentru elaborarea standardelor ocupaționale pe domenii de specialitate. 

Actualmente proiectele de standarde ocupaționale pentru ofițerii de 

investigații și de urmărire penală sunt elaborate și avizate, urmând a fi puse în 

aplicare, odată cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la Statutul unic al 

angajatului MAI. 

2.2.3. Adaptarea cadrului 

legal privind activitatea 

specială de investigații la 

standardele comunitare 

2016–2018 Proiect de lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Întru realizarea sub-acţiunii respective, prin ordinul IGP nr. 356 din 

17.10.2016 a fost instituit Grupul de lucru interinstituţional având drept scop 

înaintarea propunerilor cu referire la adaptarea cadrului legal privind activitatea 

specială de investigații la standardele comunitare, precum şi elaborarea 

proiectului de lege în acest sens. În componenţa grupului de lucru au fost incluşi 
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Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

reprezentanţi ai IGP, BMA, DPF şi Academiei „Ştefan cel Mare”.  

Prin urmare, la 24.10.2016, a fost desfăşurată şedinţa grupului de lucru în 

cadrul căreia a fost efectuată o analiză a situaţiei de fapt cu privire la subiectul 

abordat. Urmare dezbaterilor petrecute s-au stabilit un şir de repere care au 

condiţionat soluţia. 

Astfel, de către IGP au fost elaborate un şir de acte legislative şi normative 

conexe sub-acţiunii respective (proiectul de lege pentru 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, 

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; proiectul de lege pentru ratificarea 

Protocolului Adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, iar în scopul 

implementării prevederilor Protocolului respectiv, a fost elaborat şi proiectul de 

lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în speță Codul penal 

și Codul contravențional; proiectul de lege pentru completarea art. 118 din Codul 

de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003). 

În temeiul Deciziei Comisiei prenotate (nr. CSN 7/257 din 10 iunie 2015) şi 

prin ordinul Ministerului Justiţiei (nr. 288 din 03 iulie 2016) a fost creat grupul 

de lucru pentru elaborarea propunerilor de modificare şi completare a actelor 

legislative ce vizează activitatea specială de investigaţii.  

Prin urmare, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 

21 iulie 1995, Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Legea nr. 59 

din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigații) care, actualmente, 

se află în cursă de definitivare). În consecinţă, la 23.11.2016,  prin Raport de 

progres a fost informat Consiliul de coordonare al MAI în vederea implementării 

Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 despre lipsa 

oportunităţii de a derula un nou proiect de modificare a cadrului legal aferent 

activităţii speciale de investigaţii, şi intervine cu propunerea de a sista activitatea 

grupului de lucru până la apariţia unei noi necesităţi. 

OBIECTIVUL 3:  

Consolidarea capacităților de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de 

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

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

10. 3.1. Dezvoltarea 

capacităților 

structurilor 

responsabile de 

combaterea 

criminalității 

organizate și 

transfrontaliere 

 

3.1.1. Achiziționarea de 

echipament și tehnică 

specială pentru 

investigarea calitativă a 

tuturor categoriilor de 

infracțiuni 

2017–2019 Echipament 

achiziționat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

3.1.2. Implementarea 

măsurilor necesare pentru 

acreditarea subdiviziunilor 

tehnico-criminalistice 

conform standardelor 

internaționale în domeniu 

2016–2017 Laboratoare 

acreditate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Au fost întocmite și aprobate: 

1. Lista procedurilor generale (CP), tehnice (CPT) și instrucțiunilor (CI) ce 

necesită a fi elaborate pe parcursul procesului de pregătire pentru acreditare și 

aplicate în cadrul activității.  

2) Programul de audit intern pentru anul 2016, la compartimentele: Controlul 

documentelor (perioada II D/octombrie); Manipularea obiectelor de încercat 

(perioada III D/ octombrie); Examinări balistice (perioada III D/noiembrie); 

Examinarea documentelor și scrisului (perioada III D/noiembrie); Examinări 

dactiloscopice (perioada III D/noiembrie); Examinări droguri (perioada II 

D/noiembrie); Sistemul de management al calității (perioada III D/decembrie). 

3) Lista procedurilor tehnice (CPT) care vor fi acreditate: Examinarea scrisului 

de mână; Examinarea tehnică a scrisului și semnăturilor/textelor contrafăcute prin 

mijloace tehnice; Examinarea urmelor instrumentelor și a dispozitivelor de 

spargere; Identificarea armelor după glonte și tub de cartuș; Relevarea urmelor 

papilare cu cyanoacrylate; Relevarea urmelor papilare cu ninhidrină, Stabilirea 

valabilității urmelor și identificarea persoanelor pe crestele papilare; Examinarea 

substanțelor din clasa amfetaminelor prin metoda cromatografiei gazoase cu 

detector de masă. (GS/MS). 

4) Lista documentelor spre elaborare pentru fiecare gen de examinare și 

atribuție, în conformitate cu cerințele CP 5.2 Personal: 

 Cerințe de competență a personalului cu anumite atribuții; 

 Program de instruire al personalului cu anumite atribuții. 

A fost elaborat și aprobat Manualul calității Centrului tehnico-criminalistic și 

expertiză judiciară al IGP, care descrie sistemul de management al calității și 

politica CTCEJ și este o sursă de informare pentru persoanele interesate 

(ordonatorii examinărilor, organismul de acreditate, angajații CTCEJ, etc.). 

Ord. IGP nr. 359 din 21 octombrie 2016, cu privire la aprobarea Manualului 

calității Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP a MAI. 

Au fost elaborate și aprobate: 18 proceduri generale (CP); 28 proceduri 

tehnice (CPT); 13 cerințe de competență; 13 programe de instruire și 5 

instrucțiuni (CI). 

Au fost parțial implementate următoarele cerințe și procedurilor aprobate:  
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CP 4.3 Controlul documentelor; CP 4.4 Analiza cererii; CP 4.6 Servicii de 

aprovizionare și furnituri; CP 4.9 Controlul activității neconforme; CP 4.11 

Acțiuni corective; CP 4.12 Acțiuni preventive; CP 4.14 Audit intern; CP 4.15 

Analiza efectuată de management; CP 5.2 Personal; CP 5.4 Validarea metodei; 

CP 5.5 Echipament; CP 5.6 Asigurarea trasabilității rezultatelor măsurării; CP 

5.6.3 Manipularea cu reagenţi; CP 5.8 Manipularea obiectelor prezentate spre 

examinare; CP 5.9 Asigurarea calității rezultatelor examinării; CP 5.10 

Raportarea rezultatelor; CI 4.3 Arhivare documente; CI 5.2 Înregistrarea datelor 

în registrul de instruire și performanță; CI 5.10 Instrucțiune privind completarea 

dosarului de examinare; CI 5.5-02 Instrucțiune de utilizare și întreținere a 

stereomicroscopului 

3.1.3. Consolidarea 

capacităților 

subdiviziunilor tehnico-

criminalistice și de 

investigații la nivel 

regional 

2018–2020 Condiții de 

activitate create în 

conformitate cu 

standardele UE 

Capacități 

consolidate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

A fost elaborat planul de finanțare pentru dotarea cu echipament și soft de 

specialitate care să asigure implementarea acreditării ISO și să permită, în timp, 

menținerea acestora. 

În cadrul Matricei I au fost realizate procedurile de achiziții a echipamentelor 

criminalistice necesare activității de laborator (LP nr. 16/01996 din 19 august 

2016, LP nr. 16/02581 din “24” octombrie 2016, LP nr. 16/01893 din “30” 

septembrie 2016). 

Prin Ordinul MAI nr.381 din 02.12.2016 ”Cu privire la modificarea ordinului 

MAI nr.71 din 28.02.2013”, a fost aprobată lista modificărilor în statele de 

organizare ale IGP al MAI, pe partea ce ţine de structura CTCEJ. Structura 

aprobată este axată, primordial, pe consolidarea Centrului prin continuarea 

reformelor iniţiate, reieșind din cerințele standardelor internaționale în domeniu. 

3.1.4. Îmbunătățirea 

procedurii legale privind 

eliberarea și retragerea 

permiselor de port armă 

2016–2017 Proiect de lege 

pentru amendarea 

Legii nr. 130-2012 

privind regimul 

armelor şi al 

muniţiilor cu 

destinaţie civilă, 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La indicaţia Cancelariei de Stat a RM nr. 31-12-16-255 din 17.08.16, proiectul 

de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legii nr. 130 

din 08.07.2012; Legii nr. 451 din 30.07.2001; Codului penal; Codului 

contravenţional; Codului de executare; anexei la Legea nr. 160 din 22.07.2011), a 

fost remis spre examinare suplimentară, cu ulterioara definitivare a proiectului.  

La 15.09.2016 în cadrul IGP a fost desfăşurată şedinţa protocolară la care au 

participat instituţiile care au înaintat obiecţii/propuneri la etapa consultărilor 

publice.  

Urmare definitivării, a fost întocmit procesul verbal al şedinţei după care 

proiectul a fost remis Guvernului. 

Conform indicaţiei Cancelariei de Stat al RM nr. 31-12-16-325 din 14.11.2016 

proiectul a fost remis pentru reexaminare, în vederea efectuării Analizei 

impactului de reglementare, cu prezentarea acestuia Comisiei de stat pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător, după care proiectul urma a fi prezentat 

suplimentar în  Guvern pentru examinare şi aprobare.  

callto:31-12-16-255
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La 12.12.2016, IGP al MAI, prin scrisoarea cu nr. 2952, a expediat în adresa 

Cancelariei de Stat, Analiza preliminară a impactului de reglementare la proiectul 

legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru definitivare 

şi promovare acesteia în Guvern. 

3.1.5. Perfecționarea 

aplicației privind registrul 

electronic de evidență a 

armelor 

2017–2018 Program 

specializat 

procurat și instalat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

1. La 26.01.2016, a fost organizată întrevederea cu reprezentanții 

companiei Alquebus Solutions Ltd, focusată pe efectuarea unui Studiu de 

Fezabilitate în privința posibilităților de legătură a înregistrării sistemului Sud-

Est European pentru controlul armelor mici și armament ușor (SALW), în cadrul 

proiectului EUSAC, finanțat de UE. 

2. În perioada 12 – 13 iulie 2016, în cadrul IGP a avut loc şedinţa de lucru 

cu experţii SEESAC. În acest context, unul din subiectele importante abordate a 

fost identificarea suportului financiar pentru efectuarea unui studiu de 

fezabilitate a sistemului informaţional Registrul de stat al armelor şi contractarea 

experţilor IT pentru elaborarea business-proceselor. 

3. În context, la 11.10.2016, DGSP a IGP, prin scrisoarea nr.  

34/4-2271, a solicitat STI al MAI evaluarea exactă a mijloacelor financiare 

necesare pentru elaborarea business-proceselor pentru Registrul de stat al 

armelor. 

4. Ulterior, la 31.10.2016, STI al MAI, prin scrisoarea cu nr. 

8/5-7257, a informat DGSP a IGP că, pentru elaborarea descrierii business-

proceselor este necesară suma de 200 000 lei - pentru acţiuni mai simple, 

500 000 lei - pentru procese medii şi 800 000 lei - pentru procese mai complexe. 

5. Partenerii de dezvoltare (SEESAC) au identificat şi au contractat 

individual un expert în domeniul IT, pe care l-au pus la dispoziţia DGSP pentru 

realizarea sarcinilor trasate la compartimentul dat. 

6. În perioada noiembrie-decembrie 2016, cu suportul 

informativ a DGSP a IGP, expertul în domeniul IT a efectuat studiul de 

fezabilitate şi a elaborat business-procesele pentru Registrul de stat al armelor. 

La 28.10.2016, prin raportul cu nr. 34/4-2451 adresat Şefului IGP al MAI, s-a 

aprobat extinderea de realizare a subacţiunii respective pentru perioada anului 

2017. 

3.1.6. Ajustarea cadrului 

legal privind delegarea 

către Poliție a 

competențelor de aplicare 

a măsurilor urgente de 

protecție în cazul 

infracţiunilor de violență 

2016–2017 Proiect de lege 

pentru amendarea 

Legii nr. 45 din 01 

martie 2007 cu 

privire la 

prevenirea şi 

combaterea 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP), 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

La 28.07.2016, Legea nr. 196 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45 

cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, a fost adoptată în 

Parlamentul RM. 

La 16.09.2016 Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie a fost publicată în MO și a intrat in vigoare din momentul publicării.  

Cu referire la reglementările vis-a-vis de ordinul de restricție de urgență, 

prevederile în privința acestuia vor intra oficial în vigoare în martie 2017. 
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în familie violenţei în 

familie, elaborat și 

înaintat spre 

aprobare 

Sociale și 

Familiei 

Urmează a fi elaborată o procedură operaţională standard internă, aprobată 

prin ordinul IGP privind intervenţia Poliţiei în prevenirea și combaterea cazurilor 

de violență în familie 

3.1.7. Îmbunătățirea 

capacităților de intervenție 

ale Brigăzii de Poliție cu 

Destinație Specială 

„Fulger” în combaterea 

formelor de crimă 

organizată, terorism și 

extremism, conform 

competențelor specifice 

2018–2019 Instruiri 

organizate 

Echipament 

achiziționat 

Infrastructură 

creată și dezvoltată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

 

- 

3.1.8. Îmbunătățirea 

calității formării 

profesionale a ofițerilor de 

investigații prin 

identificarea unui grup de 

formatori din cadrul 

subdiviziunilor 

subordonate și asigurarea 

instruirii acestora conform 

standardelor internaționale 

2017–2020 Formatori 

identificați și 

instruiți 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

 

Au fost identificați 15 angajați în calitate de formatori. 

În perioada 11.04.-15.04.2016 a fost efectuată testarea formatorilor. OSCE s-a 

angajat să asigure suport financiar pentru desfășurarea instruirii formatorilor 

Prin Dispoziția nr. 18/418 din 17.03.2016 a fost organizat exercițiul de 

simulare și aplicații practice cu tematica ”Lupta împotriva crimelor 

transfrontaliere”, în perioada 21 – 24 martie 2016, la Chișinău. 

Prin Dispoziția IGP nr.34/3-110 din 30.03.2016 a fost organizat și desfășurat 

cursul de instruire a formatorilor în domeniul investigațiilor infracțiunilor.  

Tematici identificate: (Psihologia juridică: Stresul și conflictul; Instruirea 

generală: Stilurile de învățare; Activitatea specială de investigații) În anul 2016, 

la cele 9 cursuri de instruire organizate de către Academia MAI ”Ștefan cel 

Mare” au beneficiat de instruire continuă în domeniu 98 ofițeri de investigații. 

(Ordinele IGP nr. 195 din 30.06.2016, nr. 223 din 14.07.2016, nr. 246 din 

05.08.2016, nr. 263 din 19.08.2016, nr. 283 din 09.09.2016, nr. 320 din 

23.09.2016, nr. 340 din 07.10.2016, nr. 376 din 28.10.2016, 412 din 25.11.2016, 

456 din 14.12.2016), instruiți de către formatorii Centrului virtual de instruire a 

ofiţerilor de investigaţii al IGP. 

Un grup de formatori identificați pentru instruirea ofițerilor de investigații din 

subdiviziunile subordonate IGP, în perioada de 14-19 noiembrie 2016, prin 

dispoziția IGP 34/7-420 din 07.11.2016, au participat la o instruire conform 

standardelor internaționale la Centrul de instruire al Biroului Poliție Criminale 

din or. Kaunas (Lituania). 

11.  3.2. Extinderea 

competențelor 

Poliției în 

3.2.1. Elaborarea și 

aprobarea proiectelor 

pentru amendarea cadrului 

Semestrul 

II, 2016 

Cadrul legislativ - 

normativ 

armonizat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

In perioada de raport au fost convocate 2 ședințe ale grupului de lucru creat în 

acest sens, în cadrul cărora au fost identificate și supuse discuțiilor cadrul legal 

care urmează a fi amendat întru extinderea competenței poliției la subiectul dat și 
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domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

spălării banilor 

proveniți din 

activități de 

criminalitate 

organizată 

 

legislativ şi normativ în 

vederea reglementării 

competențelor Poliției în 

prevenirea și combaterea 

fenomenului spălării 

banilor  

 (IGP) 

 

anume: 

- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi FT;  

- Strategia de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării 

terorismului 2013-2017; 

- Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție; 

-  Legea pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 

spălarea banilor; 

-  Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 

-  Codului Contravențional și Codul de procedura penală. 

Se propune realizarea sub-acțiunii pe formula extinderii competențelor 

Poliției  doar pentru constatare și anchetare a infracțiunilor de spălare a banilor 

pe crimele aflate în competența MAI, fără imixtiunea în împuternicirile și 

competențele existente de recepționare și operare a informațiilor prezentate de 

entitățile raportoare deținute de Serviciul de prevenire și combatere a spălării 

banilor din cadrul CNA. 

Conducerea IGP a aprobat raportul privind amânarea executării punctului dat 

deoarece RM se află în proces de evaluare națională a riscurilor până în luna 

aprilie 2017. 

3.2.2. Crearea în cadrul 

Inspectoratului General al 

Poliţiei a structurii 

specializate de combatere 

a spălării banilor  

2017 Structură 

specializată creată 

și operațională 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

3.2.3. Consolidarea 

capacităților Poliției în 

domeniul combaterii 

spălării banilor proveniți 

din activităţi de crimă 

organizată 

2017–2018 Activități de 

instruire organizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

3.2.4. Extinderea 

cooperării internaţionale 

prin schimb de date și 

informaţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii 

spălării banilor şi 

finanţării terorismului 

2017–2018 Parteneriate 

stabilite 

Sistem funcțional 

de schimb al 

datelor și 

informațiilor  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

OBIECTIVUL 4:  

Crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale, în măsură să răspundă 
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progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu 

12. 4.1. 

Implementarea 

Conceptului de 

poliție 

comunitară în 

cadrul 

structurilor 

Inspectoratului 

General al 

Poliţiei 

 

4.1.1. Elaborarea și 

aprobarea Conceptului de 

poliție comunitară 

2016–2020 Concept elaborat 

și aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

În vederea elaborării şi aprobării Conceptului de poliţie comunitară (APC) în 

cadrul structurilor Inspectoratului General al Poliţiei (IGP) şi delimitării clară a 

competenţelor ofiţerilor de sector au fost organizate şi desfăşurate multiple 

şedinţe în cadrul cărora au fost abordate elementele necesare dezvoltării APC în 

RM, fapt consemnat în procesele verbale ale şedinţelor Unităţii de implementare, 

Secretariatului permanent şi Consiliului de Conducere  (p/v nr. 1 din 29.06.2016, 

p/v nr. 3 din 22.07.2016 (34/1053), p/v nr. 5 din 02.08.2016, p/v nr. 3 din 

23.08.2016 (34/1-1343), p/v din 08.09.2016, p/v nr. 4 din 13.09.2016 (34/1-

1447), p/v nr. 7 din 28.09.2016 (34/1-1507), p/v nr. 5 din 08.12.2016 (34/1639)). 

Astfel, la 22.09.2016 prin ordinul IGP nr. 316: 

1) au fost aprobate: 

- Conceptul de pilotare al APC în RM; 

- Foaia de parcurs pentru anul 2016 pentru implementarea APC în RM. 

2) desemnate Inspectoratele de poliţie (IP) Buiucani al DP mun. Chişinău, 

Anenii Noi, Cahul şi Sîngerei, în calitate de subdiviziuni teritoriale ale Poliţiei, 

responsabile pentru pilotarea principiilor activităţii poliţieneşti comunitare. 

Prin concept au fost determinate: 

- cerinţe minime recomandate pentru selectarea şi promovarea personalului la 

sectoarele de poliție (SP) pilotate; 

- competenţele de investigare şi descoperire a infracţiunilor, de căutare şi 

identificare a autorilor infracţiunilor şi de constatare şi documentare a 

contravenţiilor atribuite categoriilor de personal din cadrul SP; 

- calculul necesităţilor de infrastructură şi echipamente pentru dotarea 

sectoarelor de poliţie pilotate. 

A fost evaluat cadrul de reglementare a activităţii ofiţerilor de sector, urmare 

cărui fapt la 24.10.2016, prin ordinul IGP nr. 365, au fost aprobate 

Regulamentele-cadru privind organizarea şi funcţionarea Secțiilor securitate 

publică, Sectoarelor și Posturilor de poliție din cadrul subdiviziunilor IGP. Iar la 

30.11.2016, prin ordinul MAI nr. 376 a fost abrogat cadrul normativ intern 

învechit, care reglementa activitatea ofiţerilor de sector (ordinele MAI nr. 200 

din 10 iunie 2004 şi nr. 400 din 10 noiembrie 2004). 

Pentru preluarea bunelor practici în domeniul au fost efectuate 2 vizite de 

studii. 

În perioada 15 - 18 octombrie 2016 a fost vizitată Conferinţa internaţională a 

şefilor de Poliţie (IACP 2016) din San Diego, California, SUA. Una din 

tematicele la cursurile căreia s-a asistat a fost „Consolidarea relaţiei dintre Poliţie 

şi Comunităţile deservite prin înlăturarea vidului existent”. În cadrul cursului s-a 

4.1.2. Elaborarea 

planului de acțiuni privind 

implementarea 

Conceptului de poliție 

comunitară 

 

2017–2020 Plan elaborat și 

aprobat 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

4.1.3. Stabilirea clară a 

competențelor ofițerilor de 

sector 

Semestrul 

II, 2016–

semestrul I, 

2017 

Cadru normativ 

intern ajustat 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 
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prezentat viziunea asupra consolidării relaţiilor Poliţie – Comunitate prin 

înlăturarea vidului de comunicare, având ca obiectiv, clădirea relaţii bazate pe 

încredere. 

La 20 - 21 octombrie 2016 în cadrul vizitei la Poliţia din Boston, 

Massachusetts, SUA, au fost studiate modele de interacţiune a Poliţiei cu 

Comunitatea. 

În perioada 16 - 18 noiembrie 2016, au fost vizitate oraşele Stokholm şi 

Vexjo din Suedia. În cadrul acestei vizite s-a oferit posibilitatea cunoaşterii din 

interior a modelului de implementare a principiilor activităţii poliţieneşti 

comunitare prin dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea şi mediul privat. 

Rezultatele vizitei au fost abordate în şedinţa pe lângă conducerea IGP (p/v 

nr. 76 din 23.11.2016 (nr. 34/1542)). 

În cadrul activităţii de promovare a principiilor APC a fost elaborat şi ordinul 

IGP nr. 385 din 04 noiembrie 2016 „Cu privire la voluntariatul în cadrul 

Poliţiei”, prin care au fost aprobate Regulamentul privind organizarea si 

funcţionarea voluntariatului în cadrul Poliţie şi Planul anual de acţiuni al 

Programului de voluntariat din cadrul Poliţiei. 

4.1.4. Consolidarea 

capacităților de 

comunicare ale ofițerilor 

de sector 

2017–2020 Instruiri 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

În vederea Consolidării capacităţilor de comunicare ale ofiţerilor de sector la 

şedinţa Secretariatului permanent al UI a Strategiei de Dezvoltare a Poliţiei (p/v 

7 SPUISDP din 28.09.2016 (34/1-1507)) a fost prezentat programul de formare 

profesională a ofiţerilor implicaţi în implementarea activităţii poliţieneşti 

comunitare, punând accentul şi pe dezvoltarea capacităţilor de comunicare. 

Luând în consideraţie, opiniile partenerilor de implementare (Ambasadele 

SUA şi Suediei în Moldova şi reprezentanţa UNDP Moldova) şi lipsei la 

momentul actual a resurselor de personal instruit-formatori şi financiare pentru 

organizarea instruirii pe domeniile propuse, pe parcursul perioadei de raport nu a 

fost formată reţeaua de formatori, precum şi nu a fost posibilă instruirea 

ofiţerilor de sector. 

4.1.5. Dezvoltarea 

infrastructurii sediilor 

sectoarelor de poliție și a 

inspectoratelor de poliție 

conform standardelor în 

domeniu 

2017–2020 Infrastructură 

modernizată, 

conform modelului 

standard 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Întru dezvoltarea infrastructurii sediilor SP şi a inspectoratelor de poliţie 

conform standardelor în domeniu, la 27.07.2016, a fost remisă în subdiviziunile 

teritoriale, dispoziţia IGP privind evaluarea stării tehnice şi a regimului juridic al 

Sectoarelor de poliţie. La finele perioadei de evaluare stabilite prin dispoziţie, 

situaţia în SP a fost prezentată conducerii IGP, conform unui grafic. 

Calculul necesităţilor de infrastructură şi echipamente pentru dotarea 

sectoarelor de poliţie pilotate, a fost inclus în prevederile Conceptul de pilotare a 

APC în RM, aprobat prin ordinul IGP nr. 316 din 22.09.2016. 

Elaborarea și aprobarea standardelor unice privind arhitectura sediilor SP și 

necesarul de dotare pentru asigurarea condițiilor optime de activitate, nu a fost 
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posibilă de realizat, reieşind din faptul lipsei viziunii unice. 

Totodată, obiectivele stabilite în Foaia de parcurs aprobată prin ordinul IGP 

nr. 316 din 22 septembrie 2016 „Cu privire la pilotarea principiilor APC în unele 

subdiviziuni teritoriale ale Poliției”, în mare parte transpun sarcinile de realizare 

a obiectivelor menţionate supra. 

4.1.6. Elaborarea 

Concepției de prevenire a 

criminalităţii 

2017 Concepție 

elaborată și 

aprobată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

-  

4.1.7. Organizarea 

activității de prevenire în 

conformitate cu riscurile și 

tendințele criminalității   

2017–2020 Măsuri de 

prevenire 

desfășurate 

Rapoarte de 

analiză a riscului 

elaborate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

 

13. 4.2. Dezvoltarea 

Conceptului de 

activitate 

polițienească 

bazată pe 

informații 

(Inteligence-led 

policing) și 

extinderea 

acestuia pe 

întreg teritoriul 

republicii 

 

 

4.2.1. Elaborarea 

Conceptului de activitate 

polițienească bazată pe 

informații prin utilizarea 

expertizei internaţionale în 

domeniu 

Semestrul 

II, 2016 

Concept elaborat 

și aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Procesul de elaborare a fost lansat. 

La moment se lucrează la definitivarea proiectului Conceptului ILP, inclusiv 

prin instituirea noului regulament de activitate a Centrului de analiză a 

informațiilor. 

 

4.2.2. Participarea la 

implementarea proiectelor 

twinning (înfrățire 

instituțională), privind 

implementarea 

Conceptului de activitate 

polițienească bazată pe 

informații 

2017–2019 Proiecte elaborate 

și implementate  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Delegația UE urmează să anunțe concurs pentru achiziții și twinning. 

 

4.2.3. Reorganizarea 

structurilor de analiză a 

informației 

2017 Centrul de 

Analiză a 

Informației 

reorganizat ca 

unitate centrală în 

subordinea IGP 

Structuri 

regionale create / 

operaționalizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 
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progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

4.2.4. Consolidarea 

capacităților de analiză a 

riscurilor 

2017–2018 Structură 

specializată creată 

și operaționalizată 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

4.2.5. Îmbunătățirea 

capacităților de analiză 

operațională și tactică 

2019–2020 Instruiri 

organizate și 

desfășurate 

Echipament 

specializat 

achiziționat și 

aplicații 

informaționale 

dedicate 

implementate 

Proceduri 

operaționale 

standard instituite 

privind colectarea 

informațiilor  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

4.2.6. Crearea, 

operaţionalizarea şi 

dezvoltarea Serviciului de 

comunicaţii şi tehnologia 

informaţiilor al IGP 

Semestrul 

II, 2016 

Subdiviziune 

creată și 

operaționalizată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Prin ord. IGP nr. 122 din 26.04.2016, au fost operate modificări în statele de 

organizare ale IGP, iar în cadrul SAL al IGP a fost creat Serviciul de mentenanță 

în scopul atribuirii competențelor pe segmentul IT. 

 

4.2.7. Crearea 

subdiviziunii specializate 

a IGP de asigurare a 

securității sistemelor 

informaționale gestionate 

de către Poliție și protecția 

datelor cu caracter 

personal 

Semestrul 

II, 2016 

Subdiviziune 

creată și 

operațională 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La 30 decembrie 2015, prin Ordinul MAI nr. 349, în cadrul Direcţiei 

inspectare efectiv s-a creat Serviciul protecţia datelor cu caracter personal 

(SPDCP). Serviciul a fost completat integral către 26 aprilie 2016. 

Prin Ordinul MAI nr. 50 din 22 februarie 2016 s-a ajustat  Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei inspectare efectiv, la modificările 

statelor de personal (introducerea atribuţiilor, drepturilor serviciului). 

La 23 februarie 2016, s-a aprobat ord. IGP nr. 47 „Cu privire la aprobarea 

Politicii de securitate în cadrul IGP. 

4.2.8. Achiziționarea  de 

echipament și tehnică 

specială 

2017–2019 Echipament și 

tehnică specială 

achiziționată 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

4.2.9. Realizarea rețelei 

de comunicații voce-date a 

2019–2020 Rețea creată și 

operaționalizată 

Ministerul 

Afacerilor 
- 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

Poliției Interne 

(IGP) 

4.2.10. Dezvoltarea 

Sistemului informatic 

integrat al Poliţiei 

2017–2020 Sistem dezvoltat Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

 

- 

14. 4.3.Consolidarea 

capacităților de 

patrulare, 

reacționare și 

intervenție ale 

Poliției la 

apelurile 

cetățenilor 

4.3.1. Reorganizarea 

Inspectoratului Naţional 

de Patrulare prin 

desconcentrarea 

structurilor de patrulare 

 

Semestrul 

II, 2016–

semestrul I, 

2017 

Inspectoratul 

Naţional de 

Patrulare al IGP , 

reorganizat  

Competențe 

transmise 

subdiviziunilor 

teritoriale de 

poliție 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La data de 22.07.2016 în cadrul ședinței Consiliului coordonator al IGP, a fost 

pusă în discuție Viziunea de concept privind reorganizarea INP prin 

desconcentrarea structurilor de patrulare. 

Cadrul de reglementare privind structura și efectivul-limită al serviciilor 

centrale și celor desconcentrate IGP va aprobat, în complex cu reorganizarea 

structurilor centrale a MAI. Actualmente este în proces de elaborare (scrierea 

textelor) cadru normativ în domeniul menținerii și asigurării ordinii publice 

4.3.2. Dezvoltarea 

sistemului de management 

integrat al apelurilor de 

urgență din competența 

Poliției 

2017–2018 Concept de 

intervenție elaborat 

și aprobat 

Sisteme 

informaționale 

dedicate 

operaționale 

15 min timpul 

mediu de 

intervenție a 

Poliție 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

La 21.07.2016, IGP a transmis în adresa structurii de specialitate a MAI 

(SDOI) proiectul Raportului de evaluare a sistemului de management integrat al 

apelurilor de urgență din competența Poliției pentru avizare și completare. 

Actualmente, grupul de lucru specializat este în proces de elaborare a Viziunii 

viziunea de concept privind sistemul de management integrat al apelurilor de 

urgență la nivelul MAI, după care urmează a fi stabilite Conceptele de intervenție 

la nivelul Poliției 

4.3.3. Îmbunătăţirea 

capacităţilor de 

comunicare a personalului 

implicat în managementul 

integrat al apelurilor de 

urgență  

2017–2020 Instruiri 

organizate și 

desfășurate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

Prin ord. IGP nr. 34/3-254 din 27 iunie 2017, structurile de specialitate ale 

IGP, au organizat, în perioada 11 - 27 iulie 2017, seminare de instruire cu 

întregul personal al serviciilor de gardă ale subdiviziunilor IGP, implicat în 

procesul de reacționare la apelurile de urgență 

 

OBIECTIVUL 5:  

Promovarea și implementarea principiului  toleranță zero față de corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției  

15. 5.1. Promovarea 

și implementarea 

principiului 

5.1.1. Identificarea 

domeniilor şi locurilor de 

muncă vulnerabile în 

2017 Raport de 

evaluare elaborat 

Proceduri 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

La 14.06.2016 DIE a înaintat către CNA solicitarea nr. 34/14-846 privind 

desemnarea reprezentantului Centrului în scopul participării în cadrul grupului de 

evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul IGP, conform Metodologiei de evaluare 



29 

 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

toleranță zero 

față de corupție 

în activitatea 

Poliției 

cadrul Poliţiei din 

perspectiva comiterii 

infracţiunilor de corupţie 

și elaborarea de proceduri 

operaționale în vederea 

reglementării acestor 

activități 

operaționale 

elaborate și 

aprobate 

(IGP) a riscurilor de corupţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 

28.07.2008.  

La 21.06.2016 prin scrisoarea nr. 06/2756, CNA informează IGP privind 

desemnarea unui expert care va avea doar rolul de consultant al grupului, reieşind 

din faptul că cadrul normativ ce reglementează procesul de evaluare a riscurilor 

de corupţie urmează a fi modificat. 

La 13.07.2016 a fost emis Ordinul IGP nr. 217 "Cu privire la instituirea 

Grupului de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul IGP al MAI". 

La 13 iulie 2016 a fost elaborat şi aprobat „Planul de desfăşurare a procesului 

de evaluare a riscurilor de corupţie”.  

Potrivit pct. 3 al părţii dispozitive a procesului-verbal nr. 53 din 14.07.2016 

Preşedintele Grupului de evaluare, președintele Grupului de evaluare, a dispus 

membrilor grupului identificarea subdiviziunii sau domeniului care va fi supus 

evaluării. 

La 08.08.2016 potrivit pct. 1 al părţii dispozitive a procesului-verbal nr. 57 

din 08.08.2016, preşedintele Grupului de evaluare, a dispus ca evaluarea 

riscurilor de corupţie să fie efectuată în cadrul INP al IGP al MAI. 

La 17 august 2016 a fost emisă Dispoziţia IGP nr. 34/14-7d „Cu privire la 

demararea procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul INP al IGP al 

MAI”, prin care a fost aprobat graficul de chestionare şi intervievare a angajaţilor 

din cadrul INP.  

La 13.10.2016, în cadrul şedinţei Grupului de evaluare, expertul CNA a 

prezentat rezultatele de interpretare a interviului completat de persoanele cu 

funcţii de conducere din cadrul INP.  

La 08.12.2016, în cadrul şedinţei Grupului de evaluare, expertul CNA a 

prezentat rezultatele evaluării cadrului legal şi departamental relevant INP, 

precum şi a concluziilor rezultate din evaluarea cadrului legal şi departamental  al 

Poliţiei. 

La 05.01.2017 expertul CNA a prezentat, prin intermediul poştei electronice, 

membrilor grupului, informaţia privind interpretarea rezultatelor operării 

chestionarului angajaţilor INP. 

La moment, grupul de lucru este în plină etapă de evaluare a riscurilor de 

corupție potrivit Planului aprobat. 

5.1.2. Intensificarea 

campaniilor de prevenire a 

comportamentului 

corupţional al polițiștilor, 

îndeosebi în domeniile 

2017–2020 Campanii de 

prevenire realizate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

- 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

vulnerabile 

5.1.3. Dezvoltarea 

sistemului electronic de 

constatare și evidență a 

contravențiilor rutiere în 

vederea diminuării 

intervenției factorului 

uman în această activitate 

2018–2020 Cadru normativ 

ajustat 

Sistem electronic 

dezvoltat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

(IGP) 

- 

5.1.4. Reorganizarea 

sistemului de efectuare a 

achiziţiilor publice în 

cadrul Poliţiei şi pregătirea 

personalului în acest scop 

2017–2020 Cadru normativ 

ajustat 

Sistem de 

achiziții 

regionalizat 

Proceduri 

operaționale 

elaborate și 

aprobate 

Personal instruit 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

- 

16. 5.2. 

Îmbunătăţirea 

cooperării între 

agențiile și 

structurile de 

combatere a 

corupţiei la nivel 

intra şi 

interinstituţional 

 

5.2.1. Consolidarea 

capacităților Serviciului 

protecţie internă şi 

anticorupţie al MAI  prin 

crearea structurilor 

responsabile pentru 

subdiviziunile subordonate 

Ministerului, pe segmentul 

combaterii corupției 

Semestrul 

II, 2016 

Structuri 

constituite 

 

Ministerul  

Afacerilor 

Interne 

 

Lichidarea și reorganizarea structurilor de securitate internă ale 

subdiviziunilor subordonate MAI se va aproba, odată cu consolidarea 

capacităților structurii centrale de protecție internă și anticorupție și delimitarea 

competențelor conform noului cadrul legal și a cadrului de reglementare, inclusiv 

și delimitarea competențelor în constatarea și cercetare a abaterilor disciplinare. 

Odată cu intrarea în vigoare a proiectului legii privind funcţionarul public cu 

statut special din MAI se vor efectua modificările de rigoare 

Lipsesc informații 

5.2.2. Stabilirea 

atribuțiilor privind 

constatarea și cercetarea a 

abaterilor disciplinare 

pentru personalul 

polițienesc al MAI și IGP 

Semestrul 

II, 2016 

Cadru de 

reglementare 

elaborat și aprobat 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

 

5.2.3. Realizarea, în 

comun cu Serviciului 

2017–2020 Activități de 

instruire realizate 

Ministerul 

Afacerilor 

- 
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 Acțiuni  Subacțiuni Termene Indicatori de 

progres 

Instituții 

responsabile 

Gradul de realizare / progres 

protecţie internă şi 

anticorupţie al Ministerul 

Afacerilor Interne și 

Centrului Național 

Anticorupție, a unor 

programe de instruire 

pentru efectivul 

polițienesc în domeniul 

prevenirii corupţiei 

Interne 

 

5.2.4. Instituirea și 

dezvoltarea sistemului de 

verificare a plîngerilor 

îndreptate împotriva 

personalului Poliției 

privind actele de 

discriminare și rele 

tratamente în activitatea 

Poliției 

2017–2020 Sesiuni de 

instruire organizate 

Proceduri 

operaționale 

standard elaborate 

și aprobate 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

- 

 


