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CAPITOLUL I 

Riscuri la adresa ordinii publice 

 

1. Factori de risc din mediul intern 

 

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

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

corupţie şi amplificarea fenomenului criminalităţii transfrontaliere.  

Principalele riscuri şi ameninţări posibile în domeniul ordinii şi securității publice 

sunt următoarele: 

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

relațiile de ordin economic, social, cultural, juridic, etc. care direct se răsfrîng asupra 

anumitor categorii de persoane, creînd dificultăți în adaptarea la noile realități; 

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

de muncă permanent; 

c) degenerarea unor tensiuni social-economice, în acţiuni spontane de violenţă şi 

confruntări deschise între grupări şi autorităţile legale ale statului; 

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

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

precum și apariția ostilităților și conflictelor spontane între aceste persoane; 

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

comportamentului persoanelor predispuse la comiterea infracțiunilor sau faptelor cu 

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

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

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

care direct condiționează comiterea faptelor culpabile de către aceștia; 

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

corespunzătoare a atribuţiilor legale; 

h) acţiunile ostile, comise în Zona de Securitate; 

i) extinderea actelor de corupţie și protecționism. 

 

2. Factori de risc din mediul internaţional 

 

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

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

ultima perioadă au modificat radical configuraţia geostrategică a UE. 

Principalele riscuri şi ameninţări identificate în mediul extern sunt: 

a) consolidarea şi specializarea filierelor crimei organizate, internaţionalizarea 

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

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

ilicit de droguri, fiinţe umane, armament, explozivi, substanţe toxice, radioactive şi 

bancnote false; 

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

dezinformarea maselor de populație în scopul subminării încrederii în instituţiile 

statului, creării de confuzie şi panică; 

c) diversificarea formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor; 
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d) manifestarea tendinţelor de separare a unor regiuni, pe baza criteriilor etnice, 

politice și regionale; 

e) manifestări antinaţionale, extremiste şi xenofobe; 

f) amplificarea fenomenului migraţiei ilegale. 

 

CAPITOLUL II 

Tendințe în evoluția fenomenului infracțional 

 

Fenomenul infracţional pe teritoriul Republicii Moldova (RM) se caracterizează 

prin forme de abateri penale ușoare și mai puțin grave, ponderea acestor fapte pe fonul 

infracțional general fiind de 82%.  

Fenomenul infracțional a înregistrat o creștere de 6,14%, comparativ cu perioada 

similară a anului precedent. 

Timp de 5 ani crimele excepțional și deosebit de grave nu au cunoscut devieri 

semnificative, rămânând în general la același nivel, însă începând cu anul 2012, 

infracțiunile ușoare și mai puțin grave au avut o anumită creștere datorită modificărilor 

legislației și încriminării unor fapte, care anterior nu erau calificate ca infracțiuni. În 

2015 se constată o ușoară scădere a acestora în condițiile în care nu sunt modificări în 

cadrul legislativ.  

În 2016 diminuarea se atestă doar la infracțiunile deosebit de grave, cu 2,02%. 

Infracțiunile excepțional de grave înregistrează o creștere de 3,49%, cele grave de 

1,97%, infracțiunile mai puțin grave de 9.7%, iar cele ușoare de 2,09%. 

 

excepțional 
de grave - 178 

(0,45%)

deosebit de 
grave - 972 

(2,5%)
grave - 5 707 

(14,6%)

mai puțin 
grave - 22 008 

(56,6%)

ușoare - 9 991 
(25,7%)

ÎNREGISTRATE INFRACȚIUNI ÎN 2016 - 38 856 
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Din numărul total al cauzelor penale pornite, au fost remise procurorului 23.995 

(61.75%),  iar 11 385 (29,3%) au fost expediate în judecată. 

Din numărul total de infracțiuni, 57% îi revin infracțiunilor contra patrimoniului, 

16% infracțiunilor în domeniul transporturilor, câte 5 % infracțiunilor contra familiei și 

minorilor, precum și contra securității publice. 

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

jafuri, huliganism), au fost înregistrate creșteri care oscilează între 8-17%.  

Printre infracțiunile care, de asemenea, au înregistrat creșteri se numără: pungășiile 

(+57,9%), furturile din apartamente (+38,58%) și furturile de transport (+35,25%).  

Aceste creșteri s-au datorat și unor factori de ordin socio-economic, dar și unor 

deficiențe de ordin organizațional manifestate în activitatea Poliției. Dintre acestea 

putând enumera: 

de ordin socio-economic: 

- în continuare se menține vulnerabilitatea claselor sociale defavorizate ca rezultat 

al lipsei unui loc de muncă sau unui venit permanent, persoanele din categoria respectivă 

fiind la limita riscului comiterii de infracțiuni; 

- șomajul în rîndul populației apte de muncă, pe fonul dezvoltării neechilibrate a 

localităților, în special contrastul devine evident cu referire la mediul rural și urban; 

-  reducerea simțitoare a rolului de socializare al familiei, ca rezultat al 

oportunităților de petrecere a timpului liber în medii care influențează negativ 

comportamentul tinerilor, dar și influența puternică pe care o are în prezent presa, 

televiziunea, rețele de socializare și spațiul virtual. În acest sens violența care persistă, 

practic generează modele de comportament agresiv, în contextul în care lipsesc 

oportunități de a petrece timpul liber în medii sigure, precum activități cultural artistice, 

cercuri de interes, ceea ce ar determina un control social în special în mediul rural; 

- consumul de alcool este un important factor cu efecte asupra comportamentului 

infracțional, în unele cazuri acesta fiind un catalizator în comiterea unor fapte antisociale 

bazate pe violență. 
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de ordin organizațional:  

- continuarea acțiunilor de control orientate la asigurarea disciplinei de evidență și 

înregistrare a infracțiunilor și de completare a fișelor statistice; 

- fluctuația mare de cadre și insuficiența de personal în vederea organizării eficiente 

a măsurilor conform competenței și asigurarea acoperirii operative calitative a 

localităților, lipsa unui schimb de informații adecvat amenințărilor și vulnerabilităților 

conturate; 

- cadrul de politici sectoriale depășit cu referire la intervenția pe domenii 

problematice, cu impact prin comportament deviant sau violent (spre exemplu 

combaterea consumului de alcool); 

- dotare neadecvată a subdiviziunilor teritoriale; 

- dublarea de competențe în asigurarea și restabilirea ordinii publice determină 

suprasolicitarea resurselor disponibile ale Poliției și imposibilitatea redirecționării 

capacităților în vederea realizării atribuțiilor specifice de combatere a infracționalității, 

menținerea ordinii publice și reacționarea operativă la apelurile cetățenilor.  

Rata criminalităţii la nivel naţional în perioada analizată este de 109,6 infracțiuni 

la 10 mii de locuitori.  

Conform raitingului privind indicele criminalității și siguranței, cu care operează 

presa internațională, Republica Moldova se situează pe locul 62 din 125 de țări evaluate. 

Respectiv, indicele criminalității și siguranței din Republica Moldova poate fi comparat 

cu așa țări europene ca: Norvegia, Irlanda, Belgia sau Italia. Cu referire la spațiul sud-

est european, situația constatată în Republica Moldova este mai bună ca în Ucraina, dar 

mai rea ca în România, țara noastră situându-se practic la același nivel cu Bulgaria, 

Albania sau Macedonia. 

Conform aceluiași studiu, mun. Chișinău se află pe locul 200 din 378 orașe 

evaluate, situația fiind mai bună ca în or. Kiev, Ucraina (locul 245), dar mai precară ca 

în mun. București, România (84). Din 129 orașe europene evaluate după indicele de 

siguranță, Chișinăul se află pe locul 96.  

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

stabilirea autorilor în proporţie de: 

- 80.58 % pe cauzele în domeniul transporturilor; 

- 82.25% pe cauzele contra familiei și minorilor; 

- 70,26% pe cauzele legate de droguri; 

- 62.6% pe cauzele penale contra vieţii şi sănătăţii persoanelor,  

- 63.27% - pe cauzele penale privind viaţa sexuală,  

- 35.35% - pe cauzele penale contra patrimoniului. 

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

sunt: 

- fabricarea banilor falși (8,12%); 

- evaziunea fiscală (29,51%) 

- pungășiile (25,52%); 

- contrabanda (25%). 

O atenţie deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul infracţiunilor 

deosebit de grave şi excepţional de grave contra persoanei.  

Prin urmare, din totalul de: 
- 168 omucideri şi tentative de omor au fost identificaţi autorii în 166 cazuri; 
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- 246 cazuri de vătămări grave a integrităţii corporale, pe toate fiind stabiliți 

autorii; 
- 333 cazuri de viol, pe toate fiind stabiliți autorii; 
- 115 atacuri tâlhăreşti înregistrate, au fost identificaţi autorii în 102 de cazuri. 
Pe parcursul perioadei vizate au fost identificaţi făptuitorii pe 4 327 cauze penale 

rămase nedescoperite din anii precedenţi.  

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

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

total de infractori anunţaţi în căutare, au fost reţinuţi 3 427, în urmărire au rămas 4535 

persoane. 

 

CAPITOLUL III  

Rezultatele activității operaționale 

 

1. Menținerea și asigurarea ordinii publice 

 

1.1. Măsuri în masă 

 

Pe parcursul a 12 luni 2016, pe teritoriul RM au fost organizate şi desfăşurate           

19 059  întruniri. Din ele, 20 la sută au avut loc în mun.Chişinău. La aceste măsuri au 

participat 7 294 810  persoane. 

 

 
 

În total, au fost organizate şi desfăşurate 7 949 evenimente publice cu caracter 

social-politic, 1 538 mitinguri de protest, 4 978 activităţi cultural-artistice, 5 376  

religioase, 756 sportive, etc. 

 

 

 

 

social-politice  7 949                       

cultural-
artistice 4 978

sportive 756 religioase           
5 376

EVENIMENTE PUBLICE ANUL 2016 - 19 059 
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1.2. Siguranță la trafic 

 

Reducerea nivelului de victimizare urmare accidentelor de circulaţie a constituit o 

prioritate şi în anul 2016. Acţiunile permanente asociate creşterii nivelului de disciplină 

rutieră au vizat în principal prevenirea accidentelor grave de circulaţie, având ca efect 

reducerea numărului răniţilor grav ori decesului persoanelor implicate. 

În 2016 se atestă o diminuare a numărului de accidente în trafic, în comparație cu 

anul 2015.  

Respectiv, pe parcursul a 12 luni 2016, au fost înregistrate 2 445 accidente rutiere 

(-4,49 %), în care 308 persoane au decedat (+2,67%), iar altele 2 904 au suferit 

traumatisme (-5,19%). 

 

 
 

În mun. Chişinău s-au înregistrat 1 140 accidente, soldate cu 57 persoane decedate 

şi altele 1 393 traumatizate.  

Efectuînd o analiză a accidentelor rutiere, principalele cauze sunt: 

 viteză neadecvată vizibilităţii, condiţiilor, situaţiei rutiere – 693, 139 decedaţi şi 

809 traumatizaţi; 

 neacordarea priorităţii altor vehicule – 410, 8 decedaţi şi 555 traumatizați; 

 neacoradrea priorităţii pietonilor – 301, 18 decedaţi şi 300 traumatizați; 

 schimbarea direcţiei de deplasare ( viraj incorect) – 253, 12 decedaţi şi 318 

traumatizați; 

 traversarea neregulamentară de către pietoni – 157, 13 decedaţi şi 145 

traumatizați; 

 stare de ebrietate alcoolică, adormire la volan - 130, 32 decedaţi şi 164 

traumatizați; 

 conducere imprudentă – 115, 19 decedaţi şi 128 traumatizați; 

 nerespectarea distanţei dintre vehicule – 94, 1 persoană decedată şi 125 

traumatizați; 

 depăşirea limitei de viteză stabilită – 95, 29 decedaţi şi 89 traumatizați; 

 

În pofida măsurilor întreprinse pe parcursul anului 2016, la nivel naţional, s-a 

intervenit în 7 612 situaţii (+8,6%, a.p. 6952) în care conducătorii de vehicule au fost 

depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. Din ele, 5 121 (+5,65%, a.p. 4847) cazuri au 

fost calificate ca infracţiuni şi 2 491 (+14,3% a.p. 2133) documentate ca contravenţii.  
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Randamentul cauzelor contravenţionale din totalul cazurilor confirmate de 

conducere a vehiculelor de către persoane aflate în stare de ebrietate alcoolică este de 

32,7%, iar a cauzelor penale – de 67,3%. 

Urmare măsurilor întreprinse, din cele 5 121 cauze penale pornite de către organele 

de urmărire penală pe faptul conducerii vehiculelor în stare de ebrietate cu grad avansat 

sau în stare de ebrietate narcotică (art. 2641 CP), 4 946 (96,58%) au fost finisate şi 

remise spre examinare procurorului. Din ele, urmărirea penală a fost terminată pe 4 289 

(83,75%) cazuri, cu luarea următoarelor decizii: 

- expediate în judecată – 2 951 (57,63%) cauze;  

- încetate conform art. 55 Cod penal (liberarea de răspundere penală cu tragerea la 

răspundere contravenţională) – 1075 (20,99%) cauze;  

- clasate – 96 (1,87%) cauze;  

- suspendate condiţionat – 167 (3,26%) cauze;  

- rămase în procedură – 657 (14,77%) cauze. 

Aici este necesar de evidenţiat faptul aplicării articolului 55 Cod penal în peste 

20% din cazuri. 

 

1.3. Reacționare operativă 

 

În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, la finele 12 luni 2016 au 

fost înregistrate 342 857 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 59 032  

sesizări cu privire la infracţiuni.  

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

urgenţă 902 și 112, numărul intervențiilor fiind de 223 331.  

În mun. Chişinău, au fost instituite echipele mobile mixte de reacţionare operativă, 

formate din angajaţi ai Batalionului de reacţionare operativă al DP          mun. Chişinău, 

ai Brigăzii de patrulare a INP şi BPDS ,,Fulger”. Aceste forţe au fost dublate, reuşindu-

se acoperirea fiecărui sector al capitalei cu 4 echipe mobile pe timp de zi şi 5 echipe pe 

timp de noapte, fapt ce a contribuit direct asupra capacităţilor de recepţionare şi 

procesare a apelurilor de urgenţă „902’ şi „112”, reducerea timpului de reacţionare.  

Prin aplicarea acestui model de reacţionare s-a asigurat lărgirea ariei de competenţe 

a poliţiştilor în exerciţiu dar şi o prezenţă mai masivă a poliţiei, inclusiv în suburbii, 

experiența urmînd a fi preluată prin dezvoltarea serviciilor de reacționare operativă la 

nivelul municipiilor Chișinău și Bălți, cu ulterioara extindere la nivel național. 

 

2. Prevenirea și combaterea fenomenului infracțional 

 

Prevenirea criminalității constituie o prioritate pentru toate subdiviziunile 

subordonate IGP. Dezvoltarea bunelor practici, a parteneriatelor la nivelul comunităţii, 

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

doar cîteva dintre obiectivele Poliției.  

În 2016 au fost demarate următoarele campanii de mediatizare: 

  „Consolidarea parteneriatului de colaborare Poliţie - Comunitate. Mijloace şi 

Metode de realizare”, în perioada 12.02-22.04.2016, pentru ridicarea responsabilității 

civice a cetățenilor și reducerea fricii de a comunica despre comiterea unor acte ilegale, 

în vederea creării mediului sigur în comunitate; 



10 

 

 Concursul de pictură „Prevenim violența prin artă - 2016” în parteneriat cu 

Asociația „Promo-LEX”, pentru  sensibilizarea comunității cu privire la necesitatea 

eliminării fenomenului violenței în familie. În rezultat la 16 mai, în contextul celebrării 

„Zilei Internaţionale a Familiei”, cîștigătorii concursului de pictură au fost premiați; 

 ,,Săptămîna Siguranței”, în perioada 15 – 20.03.2016, în sectoarele din mun. 

Chișinău, cu implicarea Centrului Mobil de Prevenire și Informare al Poliției şi tinerilor 

voluntari din cadrul instituţiilor de învăţămînt profesional, fiind distribuite peste 3000 

de materiale informative cu recomandări pe domeniul vizat; 

 ”Vizibilitatea Poliției în comunitate” în perioada 10.03.-15.04.2016, pentru 

intensificarea măsurilor de informare și sensibilizare a opiniei publice la 

compartimentul infracțional, prezența masivă a polițiștilor în teritoriu, reacționarea 

promptă la apelurile și sesizările cetățenilor despre infracțiuni și contravenții, precum și 

consolidarea parteneriatului de colaborare între Poliție și comunitate; 

 „Vacanţă în siguranţă”, în perioada 10 mai - 2 iunie 2016, în cadrul a 1297 

instituţii de învăţămînt preuniversitare, angajaţii poliţiei au desfăşurat 2235 sesiuni de 

informare, pentru 145067 copii, fiind distribuite 53589 pleante informative cu date de 

contact utile pentru copii, 100 postere, 100 calendare de buzunar şi 100 pleante 

informative oferite de către Serviciul “Telefonul copilului” care au fost plasate pe 

panourile informative a Inspectoratelor de poliţie; 

 „Fii stăpîn pe siguranţa ta!” pentru perioada iunie-august curent în cadrul 

taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor; 

 ”Împreună pentru viaţă”, în contextul Zilei Internaţionale împotriva abuzului 

şi traficului ilicit de droguri, cu desfășurarea unui maraton în vederea atragerii atenției 

publicului larg în semnul consolidării eforturilor pentru combaterea consumului de 

droguri și promovarea unui mod sănătos de viață; 

 „Fiţi vigilenţi cu armele, siguranţa ta contează!”, în perioada iunie-octombrie, 

pentru subdiviziunile teritoriale ale Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova; 

 „Alegem siguranţa în noul an şcolar”,  septembrie – octombrie 2016,  activităţi 

cu caracter interactiv în cadrul cărora copiii primesc sfaturi cu privire la comportamentul 

pe care trebuie să îl  adopte atunci cînd sînt singuri acasă, cînd se deplasează în locuri 

aglomerate, precum şi cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia atunci cînd siguranţa  

le este pusă în primejdie; 

 „Plutonul de poliţişti juniori al INP”, proiectul lansat în septembrie 2016, 

dedicat în exclusivitate copiilor şi părinţilor acestora, fiind orientat spre siguranţa 

copiilor în traficul rutier, cu implicarea atît a copiilor,  cît şi părinţilor în activităţi de 

sensibilizare privind regulile de circulaţie rutieră; 

 “Sport+Şcoală+Poliţie”, în cadrul antrenamentelor, copiii sunt informaţi 

despre măsurile de prevenire a dispariţiilor de minori şi  siguranţa on-line, cunoaşterea 

şi respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie, semnificaţia  indicatoarelor şi a 

marcajelor, pentru ca viaţa lor să fie în deplină siguranţă şi vacanţa să le fie mai 

frumoasă; 

 Campania “Poliţia pentru Ea”(„Police For She”), în r-nul Şoldăneşti, Orhei şi 

Cahul în cadrul Campaniei internaţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în 

bază de gen”, în parteneriat cu reprezentanţii Asociaţiei Promo-LEX; 

 Campania de informare „Poliţişti tătici, la joacă cu cei mici”. 

Pentru asigurarea traficului rutier au fost desfăşurate acţiuni precum: „Viteza”, 

„Utilizarea scăunelului pentru copii”, „Pietonul”, „Un copil informat este un copil 

salvat”, „Automobile cu numere străine”, „Girofarul”, ”Taxi”, ”Pasaj Feroviar”, 
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„Reflectorizante pentru copii”, „INP oferă cadouri de Ziua Femeii”, Flash mob 

”Traversează cu minte!”, ”Ştii să eviţi pericolele străzii?”, festivalul cu genericul ”Hai 

la drum dar nu oricum”, proiectului social  “O poveste în dar”, “Orăşelul siguranţei 

rutiere”; „Comunitate sigura şi trează”, „Centura de siguranţă”, ”Copiii pentru siguranţa 

rutieră”, „Petrom pentru siguranţa copilului tău!”, etc. 

În scopul asigurării implementării proiectului Supraveghere de Vecinătate, în 

colaborare cu Asociaţia obştească “Eco-Răzeni”, a fost organizată şi desfăşurată 

procedura de constituire sectorelor de “Supraveghere de Vecinătate” în mai multe 

localităţi din ţară, menirea cărora este sporirea gradul de securitate şi prevenire a 

infracţionalităţii la nivel de comunitate. Consolidarea parteneriatului de colaborare între 

Poliţie, autorităţile publice locale şi cetăţeni. 

Pe parcursul a 12 luni 2016 au continuat activităţile de informare şi sensibilizare 

cu Centrul Mobil de Prevenire şi Informare al Poliţiei, în circa 75 de locaţii din ţară, 

participînd la evenimente precum: „Orăşelului European”, „Ziua Internaţională a 

Familiei”, Proiectul social „O poveste în dar”, „Ziua Transparenţei”, „Ziua 

Internaţională a copiilor dispăruţi”, „Ziua Internaţională a Copilului”, ,,Lavender-Fest”, 

„Împreună pentru viaţă!”, etc. Totodată Centru a fost implicat în campaniile desfăşurate 

de Poliţie în comun cu ONG-le, cu care are relaţii de colaborare. 

Măsuri specifice de prevenire au fost orientate pe domeniile cu risc infracţional, 

fiind vizate categoriile de persoane potenţial periculoase, inclusiv aflate în vizorul 

subdiviziunilor poliţieneşti. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Managementul personalului 

 

Domeniul 1 Politica de resurse umane  

 

Conform statelor de personal, în urma operării modificărilor, efectivul limită al 

IGP constituie 9231 funcţii, dintre care 6305 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 2636 funcţii 

poliţieneşti de subofiţeri, 242 salariaţi civili şi 48 funcţionari publici.  

Conform listei, efectivul constituie 8325 de angajaţi atestaţi (5747 funcţii 

poliţieneşti de ofiţeri, 2336 funcţii poliţieneşti de subofiţeri), 37 funcţionari publici şi 

205 salariaţi civili. Din numărul total de angajaţi, 1245 sunt femei (14.95%). 

Suplinirea funcţiilor vacante cu angajaţi calificaţi a constituit o prioritate pentru 

IGP. În 2016 incompletul de personal constituie 558 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 300 

funcţii poliţieneşti de subofiţeri, 11 funcționari publici și 37 salariați civili. În unele 

subdiviziuni ale IGP a persistat un număr mare de vacansii: IP Basarabeasca – 16 

(19,51%), IP Cantemir – 23 (19,91%), IP Nisporeni – 26 (21,67%).  

În ceea ce priveşte dinamica de personal, în anul 2016, au fost angajate 1174 

persoane, 890 din ele - în baza deciziilor Comisiilor de concurs, 128 - prin transfer din 

cadrul CNA, IGP, SPCSE, SV şi DTC şi 156 de absolvenţi angajaţi după absolvirea 

Academie Ştefan cel Mare. 

Pe parcursul anului au fost concediaţi 1386 angajaţi. 
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Analiza fluctuaţiei de personal denotă faptul că, indiferent de acţiunile diversificate 

de recrutare a personalului, incompletul rămâne a fi o problemă stringentă. Rezultatul 

procesului de recrutare este unul destul de bun, deficienţa constând în: 

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

necesare şi calificării, inaptitudinea din punct de vedere medical: 1264 candidaţi 

angajare – 287 (23%) inapţi, 324 candidaţi studii – 98 (30%) inapţi, etc.); 

- neatractivitatea profesiei de poliţist (salariu, regim de muncă, condiţiile de muncă, 

imaginea poliţiei, stilul managerial în unele situaţii). 

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

poliţiştilor care au vîrsta pînă la 35 de ani este de circa 61 la sută.  

În Poliţia RM procentul femeilor poliţiste este de 14,95% din totalul poliţiştilor. 

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

este de 70%, iar a celor cu studii juridice este de 51 la sută. 

În anul 2016, activitatea angajaților Poliției s-a îmbunătăţit, relevant în acest sens 

fiind creşterea considerabilă a numărului mențiunilor acordate pentru îndeplinirea 

exemplară a atribuţiunilor de serviciu. Astfel, pentru stimularea angajaților onești și 

devotați în exercitarea activitatea de serviciu, au fost acordate 9588 menţiuni. 

 

2. Pregătirea profesională 

 

Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului subdiviziunilor la nivel central 

şi teritorial a constituit o preocupare majoră a conducerii IGP. O atenţie deosebită s-a 

acordat îmbunătăţirii capacităţii manageriale a şefilor IP teritoriale, în acest sens fiind 

organizată şi o sesiune de pregătire la nivel naţional. 

Anumite categorii profesionale (comunicatori, psihologi, jurişti, analişti de 

informaţii) au beneficiat de pregătirea unor experţi străini sau autohtoni. Este de 

menţionat de asemenea sesiunile de pregătire a angajaţilor Brigăzii ”Fulger” de către 

instructori americani, proiect finanţat de Ambasada SUA. 

În anul 2016, au fost organizate: 

- 7 cursuri de formare profesională iniţială (540 angajaţi); 

- 144 cursuri de formare profesională continuă (6205 angajaţi cu statut special). 

Pe parcursul 2016 a crescut de 2 ori numărul de cursuri desfăşurate şi s-a triplat 

numărul de angajaţi care au participat la diverse forme de instruire organizate de către 

IGP cu suportul organizaţiilor/instituţiilor din ţară sau de peste hotare. 
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3. Ultragierea angajaților Poliției 

 

În perioada raportată se atestă evoluții îngrijorătoare, la faptele de ultraj împotriva 

poliţiştilor, care au crescut simţitor şi care denotă, pe de o parte, lipsa de respect faţă de 

autoritate, iar, pe de altă parte, insuficienta pregătire a poliţiştilor pentru prevenirea şi 

contracararea acestor fapte. 

Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 258 cazuri de maltratare a angajaţilor 

Poliției în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, cu implicarea a 334 polițiști.  

De asemenea au fost înregistrate și 44 de cazuri de maltratare în afara serviciului 

cu implicarea a 49 de angajați.  

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

fost pornite 130 cauze penale, iar în 116 cazuri au fost întocmite procese-verbale 

contravenţionale.  

Totodată, au fost înregistrate și 69 de acte de huliganism în privința angajaților 

Poliției, din ele 51 în timpul serviciului. Cazurile de huliganism au avut drept rezultat: 

deteriorarea automobilelor de serviciu - 32 cazuri, deteriorarea bunurilor Poliție - 21 

cazuri. Pe faptele date, în privința cetățenilor, au fost întocmite 30 procese-verbale și 

intentate 22 cauze penale.  

Ca rezultat, constatăm că cei mai expuşi riscului de a fi agresaţi fizic sunt polițiștii 

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

reţinere a contravenienţilor şi infractorilor. Cel mai des cazuri de acest gen au fost 

înregistrate în privința ofițerilor de sector și șefilor de post. 

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

completarea unor acte legislative privind ultragierea și opunerea de rezistență sau 

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

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

Potrivit noilor modificări propuse, acțiunile de ultragiere, opunere de rezistență 

și/sau aplicarea violenței față de o persoană cu funcție de răspundere, persoană publică, 

etc. vor cădea sub incidența art. 349 din Codul Penal al RM, care prevede inclusiv și 

înăsprirea pedepsei pentru acțiunile menționate mai sus. 

 

 

CAPITOLUL V 

Asigurarea legalității și integrității. Combaterea corupției 

 

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

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

general valabile, atunci când au existat premisele unor încălcări ale normelor legale. 

Astfel, faţă de comportamentul neadecvat al poliţiştilor în îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu şi relaţia cu cetăţeanul, au fost aplicate sancţiuni față de 3,7% din totalul 

angajaților Poliţiei. 
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Numărul poliţiştilor sancţionaţi fiind 312 angajaţi cu statut special din cadrul 

Poliției, dintre care 49 sancţiuni sub formă de concediere din Poliţie. 

În aceeaşi perioadă de raport, în privinţa angajaţilor Poliției au fost pornite 289 

cauze penale, printre care: 53 pentru tortura, tratamentul inuman sau degradant, 36 cauze 

penale pe excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 35 cauze penale pe 

abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 18 cauze penale pe falsul în acte publice, ș.a. 

Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul poliţiştilor a constituit o prioritate 

pentru conducerea IGP, care a manifestat ”toleranţă zero” faţă de orice faptă de acest 

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

schimbului de date şi informaţii în acest domeniu, necătînd la descreșterea cazurilor 

înregistrate la compartimentul indicat comparativ cu anul 2015.  
 

 

CAPITOLUL VI 

Consolidarea cadrului instituţional şi funcțional al Poliției 

 

1 Cadrul legal și de reglementare 

 

 În 2016, au fost elaborate şi promovate 22 proiecte de legi, 35 proiecte de hotărâre 

de Guvern şi 4 proiecte de ordine instituţionale. De asemenea, au fost avizate 113 

proiecte de legi şi 91 proiecte de hotărâri de Guvern, 2 ordine ale MAI şi 30 alte proiecte 

ale diverselor autorităţi de nivel central.  
 

Iniţiativele noastre legislative au vizat următoarele domenii: 
 

1.1. Proiecte de legi: 

 activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; 

 acordarea statutului de agent constatator angajaţilor BRO al DP                   mun. 

Chişinău; 

 asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere;  

 înăsprirea sancţiunilor pentru cazurile de ultragiere a poliţiştilor; 

 activitatea de confecţionare şi distrugere a ştampilelor; 

 înregistrarea dactiloscopică de stat; 

 circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor; 

 activitatea specială de investigaţii; 

 cu privire la întruniri; 

 traficul de persoane; 

 reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător; 
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 investigarea crimelor cibernetice; 

 care vizează regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă; 

 înregistrarea genetică judiciară, etc. 
 

1.2. Proiecte de hotărîri de Guvern: 

 completarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin 

astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora; 

 salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în 

serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice; 

 Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală 

pentru stabilirea strării de ebrietate şi naturii acesteia; 

 Nomenclatorul mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor 

aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora; 

 activitatea Serviciului Poliţiei judecătoreşti; 

 Regulamentul privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a 

vehiculelor în procesul de constatare a contravenţiilor; 

 Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de coordonare 

a itinerariilor pentru efectuarea instruii practice în conducerea autovehiculelor pe 

drumurile publice; 

 regionalizarea serviciilor de investigare a fraudelor economice; 

 structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale 

ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale; 

 Regulamentul privind modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor 

confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a 

corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a 

comorilor; 

 Regulamentul Comisiei de Stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea 

armelor; 

 aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a 

poliţiştilor; 

 Conceptul pentru analiza riscurilor în domeniul combaterii criminalității 

informatice; 

 Comisia naţională pentru monitorizarea controlului asupra armelor mici şi 

armamentului uşor, etc.  

 

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

 

La 12.05.2016 Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 

2016-2020 și a Planul de acțiuni privind implementarea acesteia. 

Prin ordinul ministrului afacerilor interne nr. 154 din 27 mai 2016 a fost constituit 

Consiliul de coordonare al MAI în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a 

Poliţiei pentru anii 2016-2020 (Strategiei), cu structurile sale de suport - unitatea de 

implementare și secretariatul permanent. 

Au fost organizate și desfășurate 3 ședințe ale Consiliului MAI și altele 3 ședințe 

ale Unității de implementare a Strategiei, în cadrul cărora au fost identificate soluții și 

adoptate decizii pe următoarele priorități conceptuale: 

 elaborarea Matricei de politici privind suportul bugetar pe Strategie; 

 crearea și dezvoltarea Centrului multifuncțional de instruire al MAI; 
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 reorganizarea structurilor centrale și de suport operativ în cadrul IGP; 

 reorganizarea INP prin desconcentrarea structurilor de patrulare; 

 regionalizarea unor structuri ale Poliției în vederea asigurării suportului operativ 

și administrativ al inspectoratelor de poliție. 

Suplimentar au fost organizate 2 ședințe ale grupului comun de lucru în vederea 

implementării principiilor activității polițienești comunitare, la care au participat 

membrii societății civile și partenerii de dezvoltare. 

Toate aceste priorități, în special viziunea, misiunea și descrierea particularităților 

de organizare și funcționare au fost materializate în documente de concept și propuse 

spre discutare în cadrul Consiliului de conducere al IGP. 

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

 modificarea ordinului IGP nr. 225 din 15.07.2016 ”Cu privire la aprobarea 

procedurilor operaționale standard privind unele proceduri de personal din cadrul 

Poliției”, fiind completat cu procedura operațională standard privind recrutarea în cadrul 

Poliției; 

 elaboraarea standardelor ocupaționale, care includ competențele generale și 

specifice domeniilor de specialitate, stabilind indicatorii de performanță pe domenii; 

 elaborarea Nomenclatorului funcţiilor poliţieneşti, care urmează a fi aprobat 

odată cu intrarea în vigoare a Legii privind funcționarul public cu statut special din MAI; 

 elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la formarea profesională 

continuă a angajaților cu statut special din cadrul MAI; 

 realizarea activităților preparatorii privind crearea și dezvoltarea Centrului de 

instruire a personalului MAI, fiind elaborat, cu suportul Ambasadei SUA în Republica 

Moldova, Studiul de prefezabilitate, cu schemele tehnice ale Centrului; 

 proiectul Regulamentului Consiliului strategic al IGP, prin care se  propune 

includerea reprezentanților sectorului asociativ în componența Grupul de consultare al 

Consiliului; 

 elaborarea și avizarea proiectului Regulamentului cu privire la mecanismul de 

coordonare și monitorizare a asistenței externe acordate Poliției de către partenerii de 

dezvoltare; 

 elaborarea proiectului Planului de comunicare a Poliției pentru anii 2017 -2018, 

pentru dezvoltarea capacităților de cooperare a angajaților cu comunitatea, cât și 

extinderea/îmbunătățirea cooperării cu autoritățile administrației publice locale de toate 

nivelele, cu sectorul asociativ, dar și cu sursele media; 

 agreată necesitatea semnării unui  Memorandum de înțelegere între IGP și 

exponenții societății civile (IPP, La Strada, Promo-Lex, Adept, etc.), pentru stabilirea  

mecanismelor de interacțiune cu societatea civilă și instrumente de control ale societății 

civile asupra acțiunilor Poliției; 

 în proces de definitivare proiectul Strategiei naționale de ordine și securitate 

publică și proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, unul din 

obiectivele prioritare fiind delimitarea clară a competențelor de menținere, asigurare și 

restabilire a ordinii publice între IGP și DTC al MAI; 

 elaborarea proiectului 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). Ministerul Justiției notează obiecții conceptuale asupra 

prevederilor proiectului vizat, catalogându-l ca inacceptabil și generează inoportunitatea 

promovării ulterioare a proiectului vizat; 
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 elaborarea și aprobarea, în ședința Guvernului, proiectul cu privire la 

modificarea și completarea HG nr. 474 din 19.06.2014 “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 

cu noi mijloace speciale de apărare activă și pasivă, adaptate la necesitățile actuale și 

stabilirea modalităților de aplicare ale acestora; 

 elaborarea proiectului de modificare şi completare a Regulamentului circulaţiei 

rutiere, aprobat prin HG nr. 357 din 13.05.2009 și proiectului HG privind reglementarea 

modului de ridicare, transportare și depozitare a vehiculelor ridicate sau a căror 

conducători au fost înlăturați de la conducere, care se află la etapa de definitivare urmare 

avizărilor; 

 cu scopul dezvoltării conceptului de analiză a riscurilor a porțiunilor de drum cu 

un număr sporit de accidente, a fost instituit Grupul de lucru interinstituțional. În baza  

Raportului de analiză, urmare studierii practicilor internaționale pe acest segment, se 

elaborează Conceptul de analiză a riscurilor a porțiunilor de drum cu un număr sporit 

de accidente; 

 elaborarea Viziunii de concept privind reorganizarea structurilor de suport 

operativ în cadrul IGP, inclusiv descrierea competențelor, modului de funcționare și 

relaționare a acestora; 

 elaborarea unui proiect de ordin privind pilotarea în mun. Chișinău și UTA 

Găgăuz-Yeri a regionalizării, pentru identificarea avantajelor și deficiențelor legate de 

acest proces; 

 elaborarea proiectului 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; 

 aprobarea modificărilor la Legii nr. 45 cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, fiind în proces de elaborare procedură operaţională standard internă 

privind intervenţia Poliţiei în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie; 

 identificarea a 15 angajați care au fost instruiți  în calitate de formatori pentru 

îmbunătățirea calității formării profesionale a ofițerilor de investigații; 

 întreprinderea mai multor acțiuni în legătură cu elaborarea unui proiect de 

viziune de concept privind implementarea principiilor activității polițienești comunitare 

(APC) în RM. Urmare consultării pe interior și cu partenerii de implementare, s-a decis 

lansarea pilotării a 4 elemente ale APC, în 4 sectoare de poliție selectate în acest sens în 

sec. Buiucani, mun. Chișinău, r-le Anenii Noi, Cahul, Sîngerei. În Consiliile Raionale 

din Sîngerei, Anenii Noi și Cahul au fost organizate ateliere de lucru, pentru a se 

familiariza cu noile practici care vor fi implementate odată cu lansarea proiectului. Prin 

ordinul IGP nr. 385 din 2016 ”Cu privire la voluntariatul în cadrul Poliției”, au fost 

lansate activitățile de voluntariat în sectoarele de poliție selectate pentru pilotarea APC. 

 

3. Cadrul procedural de operare  

 

În vederea eficientizării activității polițiștilor și alinierii activității personalului 

Poliției la standardele UE în cadrul IGP a fost lansat procesul de elaborare a procedurilor 

operaționale standard (POS), cu aprobarea instrucțiunilor de elaborare a acestora. 

Rolul procedurilor operaționale standard în activitatea Poliției, este unul 

semnificativ și constituie un element indispensabil al principiului de asigurarea a 

performanței egale a Poliției, respectivele oferind angajaţilor informaţii utile pentru 
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activitatea zilnică şi facilitează realizarea obiectivelor, asigurînd controlul legalității 

acțiunilor polițiștilor și nu în ultimul rînd, îi apără de abuzuri din partea conducătorilor. 

Pentru a asigura descrierea calitativă și completă a activităților polițienești, au fost 

întreprinse măsuri pentru înțelegerea de către efectivul Poliției, în special, de către 

angajații responsabili de elaborarea procedurilor vizate, a rolului și avantajelor acestora 

în activitatea Poliției, precum și a erorilor constatate în procesul de consultare a 

proiectelor POS deja elaborate. 

Definitivarea procesului de elaborare a procedurilor operaționale standard și 

implementarea acestora în activitatea de serviciu, este de primă importanță, Poliția 

propunînd să elaboreze în perioada următoare 90 proceduri operaționale, dintre care 47 

fiind proceduri de sistem, preponderent pe domeniile de reacționare operativă și ordine 

publică. 

La momentul actual sunt aprobate 21 proceduri (13 – sistem, 8 - interne) pe 

domeniile: tehnico-criminalistic, reacționare operativă/management operațional, 

resurse umane, investigații,juridic, audit intern, precum și alte domenii. 

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. 

 

CAPITOLUL VII 

Consolidarea relaţiilor de parteneriat 

 

1. Cooperarea interinstituțională 

 

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

a asigurat schimbul reciproc de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii 

criminalităţii și asigurării ordinii publice cu următoarele instituții și autorități ale 

administrației publice centrale din RM. 

În perioada de raport au fost semnate Acorduri între IGP și următoarele instituții:  

1. Departamentul Instituțiilor Penitenciare privind accesul la Sistemul 

Informațional Automatizat “Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate”, 

semnat la data de 20.06.2016.  

2. SA “Moldtelecom”  cu privire la colaborarea în domeniul securității datelor cu 

caracter personal, a sistemelor informatice și a confidențialității măsurilor speciale de 

investigaţii, semnat la data de 20.05.2016.   

3. ÎS “Centrul Național de Frecvențe Radio” cu privire la colaborarea și schimbul 

de informații în domeniul comunicațiilor electronice prin intermediul frecvențelor radio 

și asigurarea confidențialității măsurilor speciale de investigații, semnat la data de 

27.05.2016.  

4. SC “Sineco Invest” SRL cu privire la colaborarea în domeniul securității datelor 

cu caracter personal, a sistemelor informatice și a confidențialității măsurilor speciale 

de investigaţii. 

În fiecare inspectorat de poliţie au fost întocmite planuri separate cu măsuri 

practice concrete pentru contracararea braconajului, pescuitului ilicit şi tăierii 

neautorizate a vegetaţiei forestiere, accentul principal fiind pus pe realizarea lor prin 

conlucrare eficientă cu responsabilii organelor teritoriale ale Agenţiei pentru 
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Silvicultură „Moldsilva”, Ministerului Mediului, Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor şi 

administraţiei publice locale. 

Au fost întreprinse şi continuă măsurile active întru executarea Planului comun de 

activitate al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului 

Finanţelor şi Ministerului Afacerilor Interne „privind măsurile de combatere a 

transportului auto ilicit şi lichidarea gărilor clandestine şi semiclandestine, ameliorarea 

situaţiei în domeniul transportului auto de călători în folosul public”. 

S-a asigurat cooperarea cu structurile componente ale MAI (DTC, SPIA, SPCSE, 

BMA) fie pe cazuri concrete, fie în reglementarea unor situaţii care vizează activitatea 

comună. 

S-a conlucrat intens cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi şefii serviciilor 

desconcentrate ale raioanelor în cadrul întrevederilor conducerii IGP al MAI în 26 de 

raioane. În cadrul şedinţelor au fost abordate mai multe probleme care sunt specifice 

activităţii poliţieneşti, dar şi din domeniul conlucrării eficiente dintre Poliţie şi 

administraţia publică locală de nivelul I şi II. 

 

2. Cooperarea cu societatea civilă 

 

În vederea consolidării obiectivelor comune de prevenire a manifestărilor 

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

instituții, reprezentanți ai societății civile: 

 Centrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie din Moldova , ca 

parte a unui parteneriat viabil în promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale al 

omului în special axat pe segmentul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

 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. 

 Centrul Social „Helmut Wolf”, în scopul acordării protecţiei victimelor violenţei 

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. 

 Asociaţia Obştească „INVENTO” şi Federaţia de Lupte Universale din 

Republica Moldova, consolidarea eforturilor de promovare şi protecţie a drepturilor 

omului în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violenţă. 

 Institutul de Reforme Penale, implementarea programelor de consolidare a 

capacităţilor profesionale ale angajaţilor Poliţiei în domeniul politicii penale, 

respectarea drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției şi nemijlocit fortifiсarea 

răspunsului organelor de drept în prevenirea delincvenţei juvenile. 

 Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tinerilor din Moldova, în vederea fortificării 

eforturilor în continuare, pentru a soluţiona în mod coordonat problemele existente şi a 

aduce îmbunătăţiri situaţiei tinerilor, iar acţiunile propuse spre realizare, vor contribui 

la promovarea unui comportament non-violent în rîndul tinerilor, prin sporirea nivelului 

de protecţie şi siguranţă, cît şi reducerea riscului de victimizare a acestora în societate. 

 

3 Cooperarea internațională 

 

Pe parcursul anului 2016 o atenţie primordială a fost acordată promovării imaginii 

Poliției pe plan internaţional prin diversificarea dialogului cu partenerii străini, 
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participarea la diverse foruri internaţionale, precum şi realizarea unor obiective de ordin 

major, în conformitate cu priorităţile Planului de activitate al IGP.  

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

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

străinătate.  

În acest context, pe parcursul perioadei de raport, cu suportul partenerilor externi 

au fost organizate 53 activități de instruire, care au avut loc la Chișinău, la care au 

participat 645 de angajați ai Poliției. 

Cei mai importanți parteneri în organizarea activităților de instruire sunt: -

Ambasada SUA la Chișinău; - Ministerul Federal de Interne al Germaniei;- Ministerul 

Federal de Interne al Austriei; - Ministerul Afacerilor Interne al României; - Colegiul 

European de Poliției (CEPOL); Agenția Sud-Est Europeană de Control a Armelor Mici 

și Armament Ușor; - Programul de Cooperare Polițienească a Parteneriatului Estic; - 

Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate; - Fundația Hanns 

Seidel; - Poliția Națională a Regatului Spaniei; - Fundația Soros-Moldova; - Ambasada 

Suediei la Chișinău. 

Totodată, pentru angajaţii Poliţiei au fost organizate 186 de deplasări în 42 ţări, la 

aceste evenimente au participat 483 angajaţi ai Poliţiei.  

În cadrul întrevederilor ale conducerii IGP cu omologi din alte state şi experţi 

internaţionali au fost abordate următoarele aspecte: 

- Programul TRIO ce ţine de Preşedinţia RM în cadrul Convenţiei Cooperare 

Poliţienească pentru Europa de Sud-Est; 

- Studiul de Fezabilitate în privinţa posibilităţilor de legătură a înregistrării 

sistemului Sud-Est European pentru controlul armelor mici şi armament uşor (SALW); 

- Traficul de fiinţe umane existent între Republica Moldova şi Republica Cehă; 

- Exerciţiul (JCET) “Joint Combat Exchange Trening; 

- Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie; 

- Strategia de dezvoltare a poliţiei; 

- Aplicaţia de comunicare cu societatea, etc.  

În acest context, cu suportul SEESAC la finele anului trecut a fost achiziționată o 

imprimantă pentru perfectarea permiselor port armă și a fost lansată prima fază a 

proiectului privind crearea Registrului de stat al armelor prin contractarea unui expert, 

fiind realizate instruiri, vizite de studii, misiuni de expertiză în domeniul de păstrare a 

armamentului și expertiză în elaborarea Strategiei SALW. 

În scopul identificării de noi parteneriate de dezvoltar și consolidării relațiilor de 

cooperare, au fost expediate solicitări de asistenţă în adresa Misiunii OSCE, Poliției 

Naționale din Olanda, Ambasadei Statului Qatar în RM, Poliției Naționale din Turcia, 

Armei dei Carabinieri din Italia, Ambasadei SUA la Chișinău, Poliției Federale 

Belgiene, Ambasada Slovaciei în RM, Poliției din Israel, Ministerului Federal de Interne 

din Austria, Inspectoratului General al Poliției Române, Poliției Naționale a Republicii 

Lituania, Poliției Naționale a Regatului Spaniei, Ambasadei Republicii Letonia la 

Chișinău,  Fundației Hanns Seidel, Asociației Promo-Lex. 

 

Datorită suportului partenerilor au fost implementate următoarele proiecte: 

 consolidarea capacităţilor Poliţiei de identificare a materialelor CBRN, valoarea 

proiectului: 450.000 Euro, finanţat de Secretariatul Regional CBRN; 

 crearea unui Centru mobil pentru activitatea de prevenire a securităţii rutiere, 

finanţat de Guvernul Federal din Germania, valoarea totală circa 60 000 euro; 
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 orăşelul pentru copii în domeniul siguranţei rutiere, finanţat de Guvernul Federal 

din Germania; 

 consolidarea capacităţilor de documentare a conducătorilor auto implicaţi în 

trafic sub influenţa alcoolului şi drogului”, prin dotarea cu etiloteste şi dragoteste. 

Valoarea proiectului este de aproximativ 85.000 Euro, finanţat de Guvernul Federal din 

Germania. La 24 martie curent a fost organizată şi o sesiune de instruire pentru utilizarea 

corectă a echipamentului procurat; 

 consolidarea capacităţilor de cercetare la faţa locului (procurarea laboratoarelor 

mobile pentru cercetarea la faţa locului). Valoarea proiectului 723.000$, finanţat de 

către Ambasada SUA la Chişinău; 

 consolidarea răspunsului justiţiei penale la fenomenul traficului de persoane, 

garantarea asistenţei juridice pentru victime şi potenţialele victime şi prevenirea 

violenţei domestice şi a crimelor bazate pe ură în Republica Moldova, finanţat de 

Ambasada SUA la Chişinău, implementat de către OIM şi La Strada. 

 faza III a Exerciţiului „Joint Combined Exchange Treining-2016” destinat 

instruirii tacticii generale şi speciale, instruirea medicală, de foc, pregătirea lunetiştilor 

şi topografia militară, în perioada 01-30 septembrie, fiind instruiţi circa 60 de angajaţi 

ai BPDS „Fulger”, finanţat de către Ambasada SUA la Chişinău, implementat de Forţele 

Speciale Aeropurtate ale Departamentului Armatei SUA; 

 Faza a II-a a Proiectului privind consolidarea capacităţilor lingvistice. (Cursuri 

de studiere a limbii Engleze), finanţat de către Ambasada SUA la Chişinău, valoarea 

proiectului 60.000$; 

 ridicarea nivelului capacităţii de acţiune şi intervenţie, reacţionării corecte şi 

prompte prin dotarea cu un lot de echipament detinat pregătirii speciale a poliţiştilor din 

cadrul BPDS „Fulger”, donaţie din partea Guvernului SUA, prin intermediul Ambasadei 

SUA în Republica Moldova; 

 suport pentru Guvernul Republicii Moldova privind consolidarea capacităților 

laboratoarelor criminalistice ale Ministerului Afacerilor Interne, faza I 4.400.000 euro; 

 ridicarea nivelului capacității de acțiune și intervenție, reacționării corecte și 

prompte prin dotarea cu un lot de echipament detinat pregătirii speciale a polițiștilor din 

cadrul BPDS „Fulger”, donație din partea Guvernului SUA, prin intermediul Ambasadei 

SUA în Republica Moldova, estimată la circa 168 000 $; 

 campania “Ajută Republica Moldova să devină o țară mai sigură” destinată 

creșterii nivelului de conștientizare a necesității de înregistrare a armelor de foc, de 

predare a armelor de foc deținute ilegal și să reducă cererea și utilizarea incorectă a 

armelor de către cetățeni, eveniment desfășurat în parteneriat cu SEESAC; 

 crearea unui Sector de poliţie model la Chișinău, valoarea proiectului este de 

150.000 $. 

În cadrul proiectului internaţional „I-CARE” a fost realizată conexiunea la o nouă 

versiune a bazei de date „ICSE”, care permite realizarea mai eficientă a analizei 

materialelor cu conţinut de pornografie infantilă, inclusiv va include o funcţie nouă de 

analiză a înregistrărilor video. Totodată, a fost iniţiată procedura de conectare şi 

integrare dintre bazele de date naţionale şi baza de date „ICSE” a OIPC „Interpol”. 

Proiectul urmează a fi implementat şi va dura doi ani. La moment a fost creat şi testat 

canalul pentru teleconferinţă cu scopul utilizării la petrecerea şedinţelor de lucru online 

în cadrul implementării proiectului I-CARE.  

De asemenea, în prezent doi ofiţeri ai Centrului sînt conectaţi la Platforma 

Europeană pentru Experţi (EPE), gestionată de EUROPOL, destinată organelor de drept 
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şi specializată inclusiv în schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul investigării 

infracţiunilor informatice. Astfel, în cadrul platformei este realizat schimbul rapid de 

experienţă practică, cunoştinţe şi opinii pe marginea întrebărilor apărute pe linia de 

activitate. 

 

În proces de implementare sunt: 

 faza a II-a a Proiectului privind consolidarea capacităților lingvistice, finanțat de 

către Ambasada SUA la Chișinău, valoarea proiectului 60.000$; 

 programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2014-

2020, privind combaterea criminalității organizate transfrontaliere, pentru poliția 

națională fiind de 2,7 mln EURO; 

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

suportul TIKA; 

 crearea unui birou de consiliere psihologică şi psihoterapie în cadrul BPDS 

Fulger ; 

 cel de-a doilea Centru mobil de prevenire și informare a populației; 

 orășelul siguranței rutiere pentru copii creat în orașul Chișinău. 

 

Poliţia a participat şi la desfăşurarea operaţiunilor internaţionale:  

- „European Money Mule Action 2016”, 22-24 februarie 2016, organizat în comun 

cu EUROPOL; 

- „ECLIPSE”, 7-18 martie 2016, combaterea contrabandei cu tutun, în comun cu 

SELEC; 

- „HYDRA”, în perioada anului 2016, combaterea traficului de fiinţe umane, în 

comun cu INTERPOL; 

- „MIRAGE 2016”, 10-14 octombrie 2016, la iniţiativa SELEC, combaterea 

migraţiei ilegale şi contrabandei cu migranţi; 

- „ORION3”, 3-10 octombrie 2016, la iniţiativa SELEC, combaterea traficului 

ilicit de specii rare de animale şi păsări, precum şi a vînatului ilegal; 

- „KNOW-HOW II”, 7-18 noiembrie 2016, cu implicarea activă a SELEC, 

detectarea şi combaterea acţiunilor de trafic ilicit de mărfuri contrafăcute. 

În perioada 22–26.02.2016, împreună cu Procuratura Generală, procurorii 

DIICOT, România şi reprezentanţi a Poliţiei şi a Procuraturii din Germania, au participat 

la prima operaţiune desfăşurată la nivel european pentru combaterea activităţilor de 

spălare de bani prin persoane interpuse (money mule). 

Operaţiunea s-a desfăşurat pe întreg teritoriul ţării, concomitent în Belgia, 

Danemarca, Grecia, Olanda, Regatul Unit, Spania şi Portugalia - şi alte state şi a fost 

sprijinită de Eurojust, Europol, Centrul SELEC şi Federaţia Bancară Europeană. 

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul Proiectului EMPACT – O.A.P. – Payment card 

fraud.  

Ulterior, în perioada 13-16 martie 2016, în colaborare cu organele de drept a Italiei 

s-a participat la operaţiunea de reţinere a persoanelor implicate în furtul tablourilor din 

muzeul or. Verona. 

S-a a participat la şedinţa operaţională ”Avalanche”, în or. Haga, Olanda, fiind 

coordonată de către autorităţile germane (BKA), Agenţia Naţională Anti-Crimă (NCA) 

din Marea Britanie, autorităţile olandeze, Biroul Federal de Investigaţii din SUA în 

comun acord cu Europol EC3 şi Eurojust. Grupările infracţionale foloseau infrastructura 

Avalanche încă din 2009 pentru activităţi de tip malware, phishing sau spam. Acestea 
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trimiteau săptămânal peste 1.000.000 de e-mailuri cu ataşamente infectate sau link-uri 

către victime. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Activităţi cu caracter social și mediatic 

 

1 Managementul comunicării 

 

Pe parcursul anului 2016, au fost organizate 20 conferinţe de presă, cu participarea 

persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organului de conducere al IGP, unde au 

fost oferite explicaţii şi comentarii mijloacelor mass-media în scopul oglindirii, cît mai 

veridice, a activităţii subdiviziunilor IGP. 

Pe site-ul IGP, www.igp.gov.md, la rubrica „Știri” au fost plasate 446 comunicate, 

iar la rubrica “Poliția în acțiune” au fost plasate 350 comunicate. Pe pagina web a 

Direcției mun. Chișinău www.politiacapitalei.md au fost mediatizate  339 comunicate 

cu rezonanţă social-sporită cu crestere de 110 de reportaje în comparaţie cu perioada 

analogică a anului trecut  (229 comunicate). 

Totodată, au fost oferite 851 de interviuri pe diferite tematici, cu angajații Poliției. 

De asemenea, au fost organizate 43 de participări la emisiuni. 

Pentru asigurarea transparenței în activitate și accesul facilitat al cetățenilor către 

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

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

comunicarea cu poliția simplu și rapid. 

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

ideile, comentariile, sugestiile sale privind îmbunătățirea serviciilor polițienești în 

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

acestea sunt analizate și după caz implementate. 

Acest serviciu vine să susțină una din prioritățile poliției de a fi mai receptivi la 

solicitările cetățenilor. În același timp, cetățenii au posibilitate de a se implica în 

procesul de reformare și dezvoltare a poliției. De la lansare 6 943 de abonați au trimis 

44 591 de mesaje. 

În adresa IGP au parvenit circa 3 845 petiții cu privire la diferite problematici, 

precum: acţiunile incorecte ale angajaților poliției; probleme de resurse umane;  

asigurarea cu pensii a foștilor angajați; calitatea examinării petițiilor; achitarea 

indemnizației de maternitate de la locul de  muncă al unui membru al familiei (soț/soție); 

executarea hotărîrior judecătorești; anularea ordinelor de sanționare a angajaților 

poliției; contestații ale proceselor-verbale cu privire la contravenții; condiții antisanitare 

în izolatoarele de detenție provizorie.  De asemena, conducerea IGP a primit în audiență 

68 de cetățeni. 

Cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii a fost selectat si contractat un 

expert în comunicare pentru Poliție, prin intermediul proiectului “Suport pentru reforma 

poliției în Moldova” implementat de Agenția Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD), cu începerea activității din noiembrie 2016. Expertul va oferi timp de un an, 

susținere și consultanță IGP-ului în domeniul comunicării, inclusiv va consolida 

capacitățile de comunicare și informare atât a comunicatorilor, cât și a polițiștilor ce au 

contact direct cu cetățenii. 
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2. Promovarea imaginii Poliției. Barometrul de opinie 
 

Conform barometrului de opinie publică, nivelul de încredere în instituţiile statului 

este unul dintre indicatorii primari care caracterizează starea generală de lucruri din ţară. 

Acest indicator oferă o privire de ansamblu despre percepţia cetăţenilor privind calitatea 

comparativă a instituţiilor statului. 

După nivelul de încredere Poliția a păstrat locul 5 în „clasamentul” celor 13 

instituții incluse în sondaj, loc pe care l-a atins în decembrie 2013.  

În pofida acțiunilor întreprinse de subdiviziunile Poliției, potrivit Barometrului de 

opinie publică, realizat de Institutul de politici publice în octombrie 2016, în ultima 

jumătate de an, numărul cetăţenilor care au încredere în poliţie a scăzut cu 1 la sută, 

fiind de 25%.  

Rezultatele obţinute de Poliţie se regăsesc şi în percepţia cetăţeanului, cel mai 

important barometru de evaluare a activităţii poliţieneşti. Astfel, ultimul sondaj al 

Barometrului de opinie publică arată faptul că doar 6% dintre cetăţeni apreciază 

criminalitatea ca fiind un lucru ce-i îngrijorează cel mai mult în prezent, față de 10% în 

noiembrie 2015. 

 

Capitolul IX 

Managementul economico-financiar 

 

1. Realizarea Planului de finanțare pentru anul 2016 

 

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2016, pentru întreținerea 

Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor sale subordonate au fost aprobate 

alocaţii în sumă de 905421,2 mii lei, pe următoare tipuri de activităţi, şi anume: 00113 

„Asigurarea managementului politiei” -  în sumă de 11173,5 mii lei;  00082 

„Activitatea poliţiei” - în sumă de 811844,7 mii lei;  00374 „Activitatea privind 

liberalizarea regimului de vize” - în sumă de 74903,20 mii lei; 00352„Reforma 

justiţiei” – în sumă de 4000,0 mii lei; 00319 „Investiţii capitale” - 3500,0 mii lei.  

Pe parcursul perioadei de raportare, alocaţiile bugetare au fost precizate la suma de 

916161,63 mii lei, cu o majorare faţă de planul aprobat în mărime de 10740,1 mii lei.  

Bugetul precizat a fost distribuit, după cum urmează: 

- 673731,13 mii lei, cheltuieli de personal; 

- 90837,72  mii lei, cheltuieli recurente, inclusiv: 33458,95 mii lei, pentru achitarea 

indemnizaţiilor; 

- 148093,78 mii lei active nefinanciare, inclusiv: 83588,62 mii lei pentru 

procurarea mijloacelor fixe; 

- 3500,0 mii lei - investiţii capitale. 

La situaţia din 31.12.2016, mijloacele financiare precizate au fost valorificate în 

mărime de 912536,6 mii lei, ceea ce constituie 99,61 % faţă de planul precizat. 

 

2. Dotarea logistică 

 

În 2016, pentru echipament s-au alocat 15300000,00 lei lei, necesarul fiind de 

44661000,00 lei. 
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O atenție aparte a fost atrasă dotării subdiviziunilor specializate și teritoriale cu 

echipament de protecție în timpul asigurării ordinii publice pe parcursul măsurilor în 

masă. 

Asigurarea mobilităţii terestre a Poliţiei pentru îndeplinirea activităţilor specifice 

se realizează cu un parc auto total de 1417 u/t, dintre care 262 aparțin IGP și 1155 

subdiviziunilor subordonate. Din numărul total, urmează a fi rebutate 155 u/t. 

Din cauza uzurii fizice şi morale avansate, a folosirii intense şi a vechimii mari în 

serviciu, 27 de unități de transport au fost retrase din exploatare. 

Au fost achiziționate prin Matricea de politici în domeniul liberalizării regimului 

de vize 2014-2016 59 unități de transport. În același context, au fost efectuate lucrări de 

reparație la cîteva sedii a sudviziunilor Poliției, în mun. Chișinău și Cahul.   

 

CAPITOLUL X 

Asistența externă. Suportul bugetar 

 

1. Suport bugetar 2014-2016 (VLAP)  

 

În procesul implementării Matricei de politici privind Suportul Bugetar UE – RM 

2014 – 2016, pe parcursul anului 2016  a fost întocmit și aprobat Planul de acțiuni pentru 

anul 2016 privind Matricea de politici privind liberalizarea regimului de vize Republica 

Moldova - UE, pentru anii 2014-2016. 

În rezultat a fost elaborat și aprobat Raportul comun (DPF, SIS, BMA, IGP, PG, 

SV) de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a 

traficului de ființe umane și a migrație ilegale pentru semestrul I al anului 2016. De 

asemenea, elaborat și prezentat oficial Raportul de analiză strategică a TFU 

„Monitorizarea situației în domeniul traficului de ființe umane - analiza stării și 

dinamicii infracționale pentru anul 2015”, lansat oficial la 24 octombrie 2016. 

Totodată, au fost achiziționate unități de transport pentru necesitățile 

subdiviziunilor specializate, computere, imprimante, echipament pentru domeniul 

tehnico-exploziv și soft criminalistic pentru examinarea materialelor în domeniul 

crimelor informaționale. 

S-au întreprins acțiuni pentru consolidarea capacităților Poliției prin instruirea 

angajaților subdiviziunilor specializate de investigare pe domeniul de combatere a 

criminalității organizate și transfrontaliere, a traficului ilicit de ființe umane și droguri, 

a crimelor cibernetice, terorismului. Astfel, au fost organizate 44 instruiri pentru 

angajații Poliției, fiind instruiți în jur de 2 023 de angajați. 

Ca rezultat al implementării conceptului de activitate polițienească bazată pe 

analiza informației, în contextul acțiunilor realizate pe parcursul anilor precedenți, se 

constată o activizare a subdiviziunilor cu competențe de suport analitic, pe parcursul 

anului 2016 fiind efectuate 184 rapoarte de analiză operațională, 63 rapoarte de analiză 

tactică și 6 rapoarte de analiză de risc. 

În același context, pentru asigurarea interoperabilității cu sistemele altor structuri 

de drept, a fost procurat și instalat Sistemul informațional integrat, fiind ulterior testat 

în cadrul tuturor subdiviziunilor INI, cu extinderea liniilor de muncă în scopul integrării 

intregii activități speciale de investigații, și crearea domeniilor aferente activității de 

investigare a infracțiunilor din cadrul Inspectoratelor de poliție teritoriale. De asemenea, 

a fost achiziționat serverul care permite concentrarea într-un singur loc a informației 

aferente segmentului de analiză a informației și activității speciale de investigații. În 
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procedură se află achiziționarea softului dedicat extinderii și operaționalizării în teritoriu 

a SII, prin crearea locurilor de muncă în cadrul Inspectoratelor de poliție teritoriale 

De asemenea, în perioada 05-18 septembrie 2016, a fost organizată Misiunea de 

evaluare privind implementarea măsurilor incluse în Matricea de politici privind 

Suportul Bugetar în domeniul liberalizării regimului de vize 2014-2016, anului II 

calendaristic, aferent fiecărui domeniu de competență.  

La nivel internațional au fost semnate acorduri de colaborare cu AFIS și DACTO 

în scopul accesului la sisteme informaționale pentru verificarea dactiloscopică a 

persoanelor în căutare, precum și un acord de colaborare între autoritățile polițienești 

ale CSI privind schimbul de informații despre persoanele și automobilele date în căutare. 

La 21 octombrie 2016, între Centrul cooperare polițienească internațională al IGP 

(BNC Interpol în Republica Moldova) și Direcția nr. 5 (operațiuni speciale) a 

Inspectoratului Național de Investigații al IGP a fost semnat Acordul cadru al 

utilizatorului pentru acces la portalul iARMS al OIPC INTERPOL (Sistemul de 

management al urmăririi și înregistrării armelor ilegale al OIPC INTERPOL). 
 

2. Parteneriate de dezvoltare 

 

În 2016, IGP a primit din partea UE un set de echipamente de detectare a 

materialelor chimice, biologice, radioactive și nucleare (CBRN), care include detectoare 

pentru agenții de patrulare, dar și aparate specializate pentru unitățile operative ale 

poliției și centrul tehnico-criminalistic și expertiză judiciară. Cu ajutorul acestui 

echipament va fi posibil reducerea numărului de cazuri cu implicarea materialelor 

CBRN și curmarea eventualelor scheme de introducere ilegală a materialelor CBRN pe 

teritoriul RM, astfel fiind asigurată securitatea statului.  

Donația echipamentului a avut loc în cadrul proiectului UE ”Consolidarea 

capacităților regionale de detectare a materialelor CBRN pentru RM și Ucraina”, 

finanțat de către Comisia Europeană”. Valoarea proiectului pentru RM constituie 

416.497 euro, pentru MAI fiind alocați 300.000 euro. 

De asemenea, Centrul tehnico-criminalistic şi expertiză judiciară al Inspectoratului 

General al Poliției (IGP) a primit trei laboratoare criminalistice mobile dotate cu 

echipament modern de investigație, procurate cu sprijinul Guvernului SUA, în cadrul 

proiectului ”Suport pentru reforma poliției în Moldova”, implementat de Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).  Autospecialele vor fi utilizate de CTCEJ 

și subdiviziunile regionale ale acestuia din Bălți și Cahul pentru investigarea 

infracţiunilor grave sau de rezonanţă. Alte 5 laboratoare mobile au fost repartizate 

pentru necesitățile inspectoratelor de poliție. 

Pentru consolidarea laboratoarelor de expertiza judiciară a CTCEJ au fost 

procurate: sistem automatizat dactiloscopic, 3 cromatografe pentru examinări chimice 

(droguri, etc.), 30 microscoape în complet cu calculatoare, 4 instalații de examinare a 

documentelor, echipament de examinare a metalelor și aliajelor, microscop-comparator 

pentru domeniul balistic și traseologic etc. 

În scopul asigurării subdiviziunilor IGP cu echipament de protecţie şi mijloace 

speciale de intervenţie, IGP în parteneriat cu Asociaţia Creştină din Moldova şi 

Asociaţia Creștină din Elveţia au reușit obținerea unei donaţii din partea poliţiei 

elveţiene a mijloacelor de protecţie individuală, în special: veste antiglonţ – 90 buc; 

veste antilovitură (bărbați) – 1257 buc; veste antilovitură (femei) - 334 buc. 
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Ambasada Germaniei la Chișinau a donat IGP, 20 teste alcoolscopice și anti-

droguri model Dragger și un Centru Mobil al Siguranței Rutiere. Valoarea proiectului 

este de 145 000 euro și vine să susțină activitatea de prevenire a Poliției din Republica 

Moldova, avînd la bază principiile și standardele UE. 

Circa 80 la sută din cursurile de instruire au fost organizate cu suportul partenerilor 

de dezvoltare: Ambasada SUA în RM; Direcţia Generală Extindere a Comisiei 

Europene prin Instrumentul TAIEX; Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de 

Copii (CNPAC), Agenţia Sud-Est Europeană pentru controlul armelor şi armamentului 

uşor UNDP; Ministerul Afacerilor Interne al României; Centrul de Prevenire a Abuzului 

față de Copii în parteneriat cu UNICEF Moldova, Fundația Soros-Moldova; Ministerul 

de Interne din Landul Baden-Wurttemberg al Germaniei; Programul de suport din partea 

Regatului Suediei.  

 

 

CAPITOLUL XI 

Problematica în activitatea de serviciu. Concluzii 

 

Analizele efectuate pe domeniile prioritare ale activității Poliției au pus în evidență 

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

urmează: 

1. Capacitatea instituțională, dezvoltarea structurală și managementul 

resurselor umane 

1.1. Evaluarea capacității structurilor centrale de a gestiona procesele de 

dezvoltare instituțională a Poliției la nivel teritorial, identificarea factorilor care 
influenţează performanța instituțională 

 Capacitatea structurilor centrale de a gestiona procesele de dezvoltare a Poliției 

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

evenimente; 

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

cauză calitatea cooperării intra-instituționale și activitatea pe segmentul operațional 

urmează a fi în continuare consolidate și dezvoltate; 

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

structurilor teritoriale. Totodată, la nivel teritorial nu sunt alocate responsabilități 

suplimentare anumitor categorii de funcții sau structuri corespondente celor de la nivel 

central în domeniu comunicării, reprezentării și cooperării intra și interinstituționale. 

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

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

recomandărilor ce se impun 

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

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

și îndrumare, aspect valabil atît la nivel central, cît și teritorial. Ca urmare, personalul 

de la sectoarele de poliție nu percepe controlul ca acțiune de soluționare a problemelor 

locale prin sprijinul eșalonului superior; 

 Încă nu este bine conturat și dezvoltat un sistem coerent de promovare a 

personalului în funcții de conducere;  
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 Contextul numărului mare de acte normative elaborate impune luarea în 

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

și familiarizarea neadecvată a personalului de către conducători. Din aceste motive, 

înțelegerea și asimilarea de către efectivele Poliției a prevederilor acestora este redusă;  

 Sistemul de control intern privind legalitatea și integritatea personalului nu 

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

proceselor instituționale. În acest proces predomină abordarea reactivă și nu demersurile 

pro-active; 

 Nu există proceduri foarte bine dezvoltate pentru evaluarea climatului 

organizaţional.  

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

resurse umane și identificarea domeniilor ce necesită modificări de structură 

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

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

 În ceea ce privește arhitectura sistemului posturilor se atestă un decalaj enorm 

în coraportul de ofițeri cu cel de subofițeri (68,3% ofițeri la 28,5% subofițeri);  

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

posturilor se estimează la 90%. Există deficite majore față de necesarul real de personal, 

fapt ce afectează îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor. Deficitul de personal (alături de 

alte cauze) este unul dintre motivele capacității încă reduse de acțiune;  

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

muncă, salarizării necorespunzătoare și diminuării pachetului social, își au efectul său 

nociv; 

 La nivelul IGP nu sunt elaborate și aplicate standarde ocupaționale cu transferul 

acestora în standarde de formare și proiectarea formării pe competențe; 

 Nu există capacități de instruire a cadrelor didactice în domeniile deficitare, 

precum și de instruire la distanță e-learning; 

 Nu există un Centru de instruire pentru subofițeri. 

2. Asigurarea ordinii publice. Prevenirea și combaterea criminalității 

 Organizarea, planificarea, coordonarea și verificarea activităților aferente 

asigurării ordinii publice, prevenirii și combaterii criminalității se desfășoară cu 

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

criminalității și asigurare a ordinii publice nu este dezvoltat suficient; 

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

au fost stabilite proceduri standard de operare; 

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

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

zonelor de risc ce nu pot fi acoperite operativ; 

 Cu toate că Poliția a beneficiat și beneficiază în continuare de suport în cadrul 

proiectelor de asistență sub formă de echipamente, soft, mijloace de transport etc., acesta 

nu este suficient în raport cu necesitățile operative și nu corespunde încă recomandărilor 

și celor mai bune practici UE în domeniu; 

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

manevra de forțe și mijloace necesită dezvoltări semnificative. 
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3. Managementul logistic și financiar  

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

necesarului de completare a dotării.  

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

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

 Nu există reglementări interne care să stabilească mecanismul coerent de 

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

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

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

norme unice privind dotarea și infrastructura sediilor Poliției; 

 În lipsa certitudinilor privind evoluția cadrului bugetar nu este posibilă realizarea 

mecanismului de dezvoltare durabilă a activităților care necesită utilizarea de mijloace 

tehnice, informatice, mijloace de mobilitate etc. 

2.2 Infrastructura. Starea edificiilor și terenului adiacent structurilor Poliției. 

Condițiile de muncă. 

 Infrastructura Poliției este necorespunzătoare încă, și nu susține îndeplinirea 

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

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

publice locale sau altor instituții;  

 La majoritatea structurilor locale lipsesc posibilitățile normale pentru 

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

de asemenea, sectoare de poliție cu deficit de încăperi. 

 

CAPITOLUL XII 

Prioritățile de dezvoltare 

Prioritățile activității pentru perioada semestrului I a anului 2017 sunt următoarele: 

1. Capacitatea instituțională 
 consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului 

Poliției.  

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

în cadrul Poliției; 

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

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

la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu; 

 delimitarea clară a competențelor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii 

publice între Poliție și Carabinieri, prin elaborarea strategiei de ordine şi securitate 

publică;  

 decentralizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice la nivelul 

subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei; 

 reorganizarea structurilor de suport operativ în cadrul Inspectoratului General al 

Poliției; 

 regionalizarea unor structuri ale Poliției în vederea asigurării coordonării și 

suportului operativ și administrativ pentru inspectoratele de poliție. 

2. Managementul resurselor umane: 

 aplicarea Legii cu privire la statutul unic al angajatului  MAI. Elaborarea și 

aprobarea cadrului de reglementare intern și a procedurilor de operare; 
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 îmbunătățirea sistemului de management al resurselor umane prin dezvoltarea 

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

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

 dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului pe domeniile 

investigațiilor speciale, asigurării ordinii publice și prevenirii criminalității, analizei 

riscurilor, etc.; 

 consolidarea sistemului de formare a personalului, inclusiv prin ajustarea la 

necesitățile instituționale a programelor de formare pentru polițiștii; 

 continuarea completării deficitului de personal, a recrutării de polițiști și 

asigurarea integrării optime a acestora în activitatea subdiviziunilor teritoriale; 

 dezvoltarea sistemului de management al carierei. 

3. Cooperare interinstituțională: 

 revigorarea rolului consultativ al Consiliului conducerii IGP, constituirea și 

operaționalizarea, în cadrul Consiliului, a Grupului de consultare cu societatea civilă 

care să asigure eficiența procesului comunicare; 

 actualizarea acordurilor de cooperare existente și încheierea altora noi cu 

autorități naționale cu atribuții în domeniul ordinii și securității publice.   

4. Creșterea capacităților operaționale ale Poliției 

 consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului 

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

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

 dezvoltarea capacităţilor operaţionale de investigație a infracțiunilor, precum și 

ale subdiviziunilor de urmărire penală; 

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

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

 sporirea capacităților Poliției de patrulare, reacționare și intervenție la toate 

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

pe toate direcțiile specifice de activitate vizată; 

 dezvoltarea unui sistem informațional integrat al Poliției, asigurarea 

interoperabilității acestuia cu alte sisteme de reacționare în situații de criză. 

5. Dezvoltarea infrastructurii Poliției la nivel regional și local: 

 dezvoltarea infrastructurii sediilor sectoarelor de poliție și a inspectoratelor de 

poliție conform modelului unic; 

 dezvoltarea serviciilor electronice pentru cetăţeni.  

6. Promovarea integrității și principiilor de respectare a drepturilor omului 

 promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, 

discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției;  

 consolidarea legalității, creșterea nivelului de disciplină și dezvoltarea și 

prevenirea evenimentelor deosebite; 

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

discriminare în acțiunile Poliției. 

 


