APROB
Șef al IGP al MAI
general-maior de justiție
Vadim COJOCARU
„ ___” decembrie 2019
RAPORT
anual, de realizare în anul 2019 a obiectivelor
Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.100 din 30 ianuarie 2018
Nr.
d/o
I
1.

Acțiunea/Subacțiunea

Termen de
realizare

II

III

Elaborarea curriculumului de pregătire
inițială și continuă în domeniul
activității polițienești comunitare cu
sprijinul partenerilor de dezvoltare,
după evaluarea proiectelor-pilot

Semestrul I, 2019

Indicatori de
performanță
IV
Curriculum elaborat și
aprobat

Realizări
V

Riscuri de
nerealizare
VI

Motive de
nerealizare
VII

Prin dispoziția șefului IGP nr.207 din
17.05.2019 echipa de 8 formatori a
fost
instruită
în
proiectarea
instruirilor.
De Echipa de proiect a fost elaborat
proiectul Curriculumului și remis
spre consultare în adresa DGSP și
DRU (nr.P-II/122 din 12..06.2019)
La 02.07.2019 în baza dispoziției
șefului IGP nr.312 din 27.06.2019
„Cu privire la desfășurarea ședinței
de lucru pe componenta de activitate
polițienească comunitară” a fost
desfășurată ședința cu tematica
„Elaborarea
și
definitivarea

1

curriculumului de pregătire inițială și
continuă în domeniul activității
polițienești
comunitare”
cu
participarea DRIAE, DGSP și
Echipei de proiect.
Prin ordinul șefului IGP nr.327 din
12.07.2019 Cu privire la instituirea
Grupului de lucru privind elaborarea
Curriculei cursului de instruire
„Activitatea
polițienească
comunitară”, a fost constituit Grupul
pentru elaborarea documentului.

2.

Instruirea angajaților din sectoarele de
poliție în implementarea activității
polițienești comunitare

2019

100 de angajați instruiți;

2020

200 de angajați instruiți

Curriculum în domeniul activității
polițienești comunitare a fost aprobat
prin ordinul șefului IGP nr.289 din
17.08.2019 Cu privire la aprobarea
curriculumului
în
domeniul
„Activitatea
polițienească
comunitară”.
În baza dispoziției șefului IGP nr.
134 din 02.04.2019 Cu privire la
desfășurarea atelierului de instruire
pe
componenta
de
activitate
polițienească comunitară în mun.
Chișinău, au fost instruiți 50
conducători ai Inspectoratelor de
Poliție (șefi IP și șef al SSP) pe
componenta activității polițienești
comunitare, în perioada 08-09, 1011.04.2019, în grupe câte 25 angajați.
Prin dispoziția șefului IGP nr.137 din
02.04.2019 Cu privire la delegarea
angajaților Poliției la cursul de
perfecționare/specializare
cu
tematica ,,Activitatea polițienească
comunitară” în perioada 08-10.04.19,
au fost instruiți 29 angajați.
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În baza dispoziției șefului IGP nr.155
din 10.04.2019 Cu privire la
desfășurarea atelierului de instruire
în domeniul analizei pe componenta
de activitate polițienească comunitară
în mun. Chișinău, la 12.05.2019 au
fost instruiți 15 angajați dintre care 8
formatori în domeniul activității
polițienești comunitare.
În baza dispoziției șefului IGP nr.156
din 10.04.2019 Cu privire la
desfășurarea atelierului de instruire
pe
componenta
de
activitate
polițienească comunitară în mun.
Chișinău, în perioada 15-16.04.2019
au fost instruiți 8 formatori în
domeniul
activității
polițienești
comunitare.
În baza dispoziției șefului IGP nr.183
din 07.05.2019 Cu privire la
desfășurarea atelierului de instruire
pe
componenta
de
activitate
polițienească comunitară în mun.
Chișinău, au fost instruiți angajații ai
IP Anenii Noi, Cahul, Comrat,
Sîngerei și Buiucani în zilele de
15.05.2019 – 24 și 16.05.2019 – 23
pe componenta activității polițienești
comunitare.
Prin dispoziția șefului IGP nr.207 din
17.05.2019 a fost realizată instruirea
a 8 formatori în domeniul activității
comunitare pe 3 modul vizând
tehnici de predare și proiectarea
instruirii (21.05-23.05.2019, 28.0529.05.2019 și 04.06-06.06.2019) .
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În baza dispoziției șefului IGP nr.406
din 30.08.2019 Cu privire la
desfășurarea atelierului de instruire
pe
componenta
de
activitate
polițienească comunitară în mun.
Chișinău, au fost instruiți angajații la
nivel de conducători (șefi IP,
adjuncții, angajații SSP ale IP) 25 la
03.09.2019, 24 la 04.09.2019 și 8
formatori naționali la 05.09.2019, pe
componenta activității polițienești
comunitare.
Prin ordinul șefului IGP nr.314 din
28.08.2019 Cu privire la organizarea
și
desfășurarea
de
formare
profesională în domeniul activității
polițienești comunitare, au fost
aprobate:
- Lista formatorilor naționali pe
domeniul
activității
polițienești
comunitare;
- Planul
de
acțiuni
privind
instruirea salariaților Poliției în
domeniul
activității
polițienești
comunitare.
În perioada 28.10-01.11.2019 grupul
de formatori naționali în domeniul
activității polițienești comunitare prin
dispoziția șefului IGP nr.538 din
22.10.2019, a elaborat materialul
informativ pentru instruirile conform
Curriculumului aprobat în domeniul
activității polițienești comunitare.
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În baza dispoziției șefului IGP nr.556
din 01.11.2019 Cu privire la
desfășurarea atelierului de instruire
pe
componenta
de
activitate
polițienească comunitară, au fost
instruiți angajații ai IP Anenii Noi,
Cahul, Comrat, Sîngerei, Buiucani și
DGSP în zilele de 04-05.11.2019 –
23 și 06.11.2019 – 23, pe
componenta activității polițienești
comunitare.
În perioada 14-29.11.2019 grupul de
formatori naționali în domeniul
activității polițienești comunitare în 8
grupe, pe parcursul a 2 zile (320
minute), a instruit 185 de angajați
conform Curriculumului aprobat în
domeniul
activității
polițienești
comunitare,
respectând
Planul
aprobat prin ordinul șefului IGP
nr.314/2019.
În perioada 08-22.11.2019 de către
formatorul național în domeniul
activității polițienești comunitare au
fost instruite 2 grupe de angajați (55
angajați),
în
baza
platformei
Centrului integrat de pregătire în
aplicarea legii (CIPAL), conform
Curriculumului aprobat în domeniul
activității polițienești comunitare,
respectând Planul aprobat prin
ordinul șefului IGP nr.314/2019.
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Astfel, pe parcursul anului 2019 au
fost instruiți în domeniul activității
polițienești comunitare:
1) Academia MAI „Ștefan cel
Mare” – 29 polițiști.
2) în cadrul Proiectului Poliției
suedeze:
- 8 formatori naționali;
- 99
de
manageri
din
Inspectoratele de poliție;
- 93 angajați ai sectoarelor de
poliție.
3) de formatorii naționali Conform
curriculumului
„Activitatea
polițienească comunitară” - 240 de
angajați din cadrul sectoarelor de
poliție

3.

Evaluarea anuală a criminalității și a
tendințelor acesteia la nivel local

2018-2020

Rapoarte de evaluare
elaborate și analizate în
comunitățile locale

Rapoartele
Semestriale
ale
Consiliului operațional de analiză
infracțională și coordonare a
activității
de
prevenire
a
infracțiunilor al IGP, creat prin
Dispoziția șefului IGP nr.34/1-364
din 30.10.2017
Sistemului
Informațional
Automatizat
de
semnalare
a
amenințărilor și vulnerabilităților la
adresa ordinii publice și siguranței
comunitare: „Harta Amenințărilo”,
aprobat prin ordinul IGP nr.265 din
08.08.2018, cu generarea rapoartelor
săptămânale.
Proiectul ,,Situația Rutieră în RM”
din 12 februarie 2018 prin serviciul
,,Infotrafic” în aplicația ,,waze.com”.
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4.

Organizarea activităților de prevenire a
criminalității adaptate la specificul local

Permanent

Numărul activităților de
prevenire organizate

70 Rapoarte analitice elaborate de
către Centrul de Analiză a
Informației
al
Inspectoratului
Național
de
Investigații
al
Inspectoratului General al Poliției,
dintre care:
- 5 au vizate infracționalitatea din
11 raioane pentru perioade scurte și
medii.
- 22 privind criminalitatea pe
anumite genuri de infracțiuni;
- 16 privind starea generală a
criminalității pe anumite perioade de
timp;
- 10 privind infracțiunile comise
de categorii de persoane (copii,
romi, stare de ebrietate, persoane în
detenție, funcționari).
1. Campania națională „STOP
alcool la volan”, demarează din
09.10.2019
2. Campania
națională
”Stop
telefon la volan” în parteneriat cu
Moldtelecom,
26.09.2019
20.12.2019.
3. Acțiuni cu genericul „Transportă
copilul tău în siguranță” în cadrul
Proiectului ”Un scăunel din inimă” în
parteneriat cu ACM;
4. Acțiune cu genericul ”Cupleazăte cu viața” în parteneriat cu ACM;
5. Acțiune cu genericul „VIAȚA
fiecărui COPIL contează!„ prin
aplicarea unui nou marcaj rutier, o
trecere pentru pietoni de tip „Covor
Frânare”;
6. Mesaje sociale sociale de
prevenire a accidentelor rutiere cu
implicarea copiilor (Autobusele de la
Bălți).
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7. ”Eu aleg viața” - campanie de
informare
despre
efectele
și
consecințele consumului de droguri;
8. ”E în puterea ta să oprești
epidemia HIV” – în parteneriat cu
Asociația
Obștească
Inițiativa
Pozitivă;
9. Acțiunea
”Luptă
împotriva
traficului
de
ființe
umane”,
desfășurată
în
perioada
1825.10.2019 în cadrul căreia au fost
organizate 8 lecții publice la instituții
de învățământ și biblioteci, cu
informarea a circa 400 de tineri.
10. Acțiunea de informare despre
noțiunile de lege penală, infracțiune,
comportamentul
non-criminal,
limitele autoapărării, drepturile și
obligațiile participanților procesului
penal, importanța cooperării cu
Poliția, în liceele din mun. Chișinău
(„Mihail Viteazul”, „Iulia Hașdeu”,
„Mihail Eminescu”, „Mircea cel
Bătrîn” și „Gloria”) în perioada
ianuarie-mai 2019.
11. Campania
socială
,,Copil+stradă – libertate sau
iluzie?”, ordinul IGP nr. 181 din
20.05.2019.
12. Activități cu genericul ,,Fiecare
faptă își are consecința sa”, dispoziția
IGP nr. 82 din 05.03.2019.
13. Acțiunea polițienească ”La o
cafea cu un polițist”, ordinul IGP nr.
180 din 20.05.2019.
14. Mecanismului de intervenție a
Poliției în situații de risc și contact
psihologic cu copilul, cu genericul
,,O jucărie pentru zâmbetul copiilor”,
ordinul IGP nr. 481 din 05.11.2018.
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15. Campania de informare a
publicului
larg
„Activitatea
polițienească comunitară”, ordinul
IGP nr.326 din 06.09.2019, în două
etape pentru perioada septembrie
2019 – martie 2020, desfășurată de
42 de Inspectorate de poliție.
Campanii desfășurate la inițiativa IP
teritoriale:
1. IP Bălți – Campania cu
genericul „Viața are prioritate, spune
drogurilor nu”;
2. IP Bălți - Campania de
informare „Spune Nu, Violenței în
familie”;
3. IP Dondușeni - Campania cu
genericul „Riști să cazi pradă
escrocheriei”;
4. IP Dondușeni - Campania de
informare
„Neglijența,
invitație
deschisă la furt”;
5. IP Căușeni – Campania cu
genericul „Prieteniile în mediul
virtual pot fi fatale”;
6. IP Căușeni – Campania cu
genericul „Alcoolul distruge vieți”;
7. IP Ocnița - „Campanie de
sensibilizare a societății civile
privind
pericolul
generat
de
conflictele din sfera relațiilor
familiale”;
8. IP Ocnița - Campania de
informare „Spune NU drogurilor!”;
9. DP mun. Chișinău – Campania
cu genericul „Spune NU drogurilor”;
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10. DP mun. Chișinău - Campaniei
de informare și sensibilizare a
tinerilor „Traficul de persoane este o
realitate! Nu fi indiferent!”;
11. DP mun. Chișinău - Campania
de informare și sensibilizare a
copiilor „Alegem siguranță în
vacanță!”;
12. IP Rîșcani - „Campania de
sensibilizare a minorilor privind
respectarea regulilor de circulație”;
13. IP Strășeni - Campania de
informare „Fii prudent! Hoții nu bat
la ușă!”,
14. IP Strășeni - Campania de
informare „Și eu doresc o copilărie
fericită!”;
15. IP Leova - Campaniei de
informare pentru cetățeni ,,Hoții sunt
creativi. Fii preventiv!”;
16. IP Leova - Campania „Spune
NU abandonului de domiciliu”;
17. IP Leova – Campania „Puteți
preveni furturile dacă aveți grijă de
bunurile dumneavoastră”;
18. IP Cantemir - Campania de
informare „O viață fără violenţă”;
19. IP Ungheni - Campania de
informare și prevenire a accidentelor
rutiere „Stop accidente rutiere”.
20. DP UTA Găgăuzia - Campania
„Fă alegerea corectă!” (contracararea
viciilor – alcool, narcomanie)
21. IP Sîngerei - Dispoziția nr.25
din 25.11.2019 cu privire la
organizarea și desfășurarea în
perioada
25.11-20.12.2019,
pe
teritoriul raionului Sîngerei a
campaniei de sensibilizare ,,Stop
Violența în familie”.
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5.

Identificarea sectoarelor de poliție ce
urmează a fi modernizate

Trimestrul I, 2018

Raport de evaluare
privind statutul juridic al
sectoarelor de poliție
aprobat

2018-2019

Lista anuală a minimului
de sectoare de poliție
selectate pentru
modernizare aprobată

Lista minimului necesar al minimului
de sectoare pentru modernizare în
anul 2020 a fost aprobat prin
raportului către șeful Inspectoratului
General al Poliției nr.P-II/156 din
20.12.2019, fiind propuse 22 sectoare
de poliție:
1. Sectorul de poliție nr.5 al IP
Buiucani al DP mun. Chișinău (modular);
2. Sectorul de poliție nr.4 al IP Centru
DP Chișinău;
3. Sectorul de poliție nr.1 al IP Anenii
Noi;
4. Sectorul de poliție nr.5 al IP Bălți;
5. Sectorul de poliție nr.3 al IP Cahul;
6. Sectorul de poliție nr.4 al IP Cahul;
7. Sectorul de poliție nr.5 al IP Cahul;
8. Sectorul de poliție nr.3 al IP
Cimișlia;
9. Sectorul de poliție nr.1 al IP
Criuleni;
10. Sectorul de poliție nr.2 al IP
Criuleni;
11. Sectorul de poliție nr.1 al IP
Hîncești;
12. Sectorul de poliție nr.3 al IP
Hîncești;
13. Sectorul de poliție nr.6 al IP
Hîncești;
14. Sectorul de poliție nr.2 al IP
Nisporeni;
15. Sectorul de poliție nr.4 al IP
Nisporeni;
16. Sectorul de poliție nr.3 al IP
Strășeni;
17. Sectorul de poliție nr.1 al IP
Ungheni;
18. Sectorul de poliție nr.4 al IP
Ungheni;
19. Sectorul de poliție nr.1 al IP Edineț;
20. Sectorul de poliție nr.1 al IP Ocnița;
21. Sectorul de poliție nr.1 al IP Orhei;
22. Sectorul de poliție nr.1 al IP Rîșcani.

Lipsa
sediilor
fezabile
pentru
asigurarea activității
sectoarelor de poliție
în teritoriul deservit
de Inspectoratele de
poliție

Creșterea prețurilor
pentru serviciile de
proiectare și reparație
capitală pe piața de
construcții
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6.

Realizarea documentației de proiect și
deviz pentru reparația și amenajarea
sediilor sectoarelor de poliție

2018-2020

Servicii de elaborare a
documentației de proiect
și deviz contractate
Documentație de proiect
elaborată, verificată și
expertizată

Au fost identificate 6 sedii pentru
sectoarele de poliție ale IP Orhei,
Glodeni, Hîncești, Bălți, Nisporeni,
Ocnița și Cahul.
În total au fost recepționate 63 de
proiecte și devize verificate și
expertizate pentru modernizarea
sectoarelor de poliție.

Lipsa
sediilor
fezabile
pentru
asigurarea activității
sectoarelor de poliție
în teritoriul deservit
de Inspectoratele de
poliție

Inspectoratelor de poliție vizate au
fost acordate resursele financiare
pentru procurarea serviciilor de
proiectare pentru modernizarea și
reparația capitală a sectoarelor de
poliție, fiind încheiate următoarele
contracte:
1. SP-1 al IP Glodeni – Contract
nr.MD-2019-03-15-000141-1;
2. SP-1 al IP Orhei – Contract nr.18
din 25.04.2019;
3. SP-1 al IP Bălți – Contract nr.
MD-2019-05-16-000028-1-11/34;
4. SP-1 al IP Hîncești – Contract
nr.20 din 23.09.2019;
5. SP-2 al IP Ocnița – Contract
nr.25 din 11.11.2019;
6. SP-1 al IP Nisporeni – Contract
nr.34/5-57 din 12.09.2019

7.

Repararea și amenajarea sediilor
sectoarelor de poliție

2018-2020

Activități de reparații
demarate

Documentația de proiect elaborată,
verificată și expertizată a fost
recepționată și transmisă Serviciului
achiziții și logistică al Inspectoratului
General al Poliției.
Au demarat lucrările de reparație la
24 sedii:

Infrastructura a minimum
90 de sedii ale sectoarelor
de poliție îmbunătățită și

1. SP-3 Ialoveni – Contract nr.MD2019-04-23-000008-1-11/26;
2. SP-2 Florești - Contract nr.MD-

Creștere
semnificativă
a
costurilor oferite pe
piața de licitații la
lucrările
de
proiectare, reparație
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asigurate cu echipament
necesar

2019-04-23-000135-1-11/29;
3. SP-3 Florești - Contract nr.MD2019-05-07-000020-1-11/27;
4. SP-2 Comrat – Contract nr.MD2019-04-24-000053-1-11/30;
5. SP-2 Căușeni - Contract nr.70 din
22.08.2019;
6. SP-5 Drochia - Contract nr.72 din
22.08.2019;
7. SP-2 Bender - Contract nr.74 din
22.08.2019;
8. SP-1 Vulcănești - Contract nr.75
din 22.08.2019;
9. SP-2 Drochia - Contract nr.76 din
22.08.2019;
10. SP-3 Dubăsari - Contract nr.94
din 25.09.2019;
11. SP-4 Ștefan Vodă - Contract
nr.95 din 25.09.2019;
12. SP-1 Cimișlia, etapa-II - Contract
nr.96 din 25.09.2019;
13. SP-2 Dubăsari - Contract nr.97
din 25.09.2019;
14. SP-3 Călărași - Contract nr.100
din 09.10.2019;
15. SP-5 Soroca - Contract nr.102 din
11.10.2019;
16. SP-2 Briceni - Contract nr.103
din 11.10.2019;
17. SP-1 Glodeni - Contract nr.106
din 15.10.2019;
18. SP-2 Șoldănești - Contract nr.107
din 15.10.2019;
19. SP-5 Sîngerei - Contract nr.108
din 15.10.2019;
20. SP-2 Vulcănești - Contract nr.115
din 04.11.2019;
21. SP-3 Ceadîr-Lunga - Contract
nr.116 din 04.11.2019;
22. SP-3 Taraclia - Contract nr.117

și
asigurarea
funcționalității
sediilor Sectoarelor
de Poliție în procesul
modernizării
acestora, care riscă să
depășească bugetul
stabilit
Tergiversarea
realizării procedurilor
de recepționare a
lucrărilor de reparație
capitală și dare în
exploatare a sediilor
sectoarelor de poliție.
Tergiversarea
înregistrării
contractelor pentru
reparația sectoarelor
de
poliție
la
Trezoreria de Stat.
Lipsa
resurselor
financiare în Bugetul
de
stat
pentru
acoperirea
cheltuielilor pentru
realizarea în volum
deplin a acțiunii de
modernizare a 90
sectoare de poliție
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din 04.11.2019;
23. SP-1 Bălți - Contract nr.118 din
04.11.2019.
24. SP-1 Cantemir - Contract nr.119
din 04.11.2019.
Au fost finalizate lucrările de
reparație la 14 sectoare de poliție:
1. SP-4 IP Rîșcani al DP mun.
Chișinău, redeschis la 15.02.2019;
2. SP-1 al IP Soroca, redeschis la
18.04.2019;
3. SP-1 al IP Căușeni, redeschis la
04.04.2019;
4. SP-1 al IP Basarabeasca,
redeschis la 22.08.2019;
5. SP-1 Dondușeni, redeschis la
16.09.2019;
6. SP-1 Drochia, redeschis la
20.09.2019;
7. SP-1 Florești, redeschis la
01.10.2019;
8. SP-1 Comrat, redeschis la
03.10.2019;
9. SP-5 Anenii Noi, redeschis la
08.10.2019;
10. SP-1 Telenești, redeschis la
10.10.2019;
11. SP-1 Șoldănești, redeschis la
31.10.2019;
12. SP-3 Ialoveni, redeschis la
08.11.2019;
13. SP-1 Fălești, redeschis la
24.12.2019;
14. SP-1 Cimișlia, redeschis la
26.12.2019.
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Sunt în stadiul de finalizare a
lucrărilor
de
reparație,
după
prelungirea termenelor de executare
sau care se dotează cu mobilier 3
sectoare de poliție:
1. SP-1 al IP Ceadîr-Lunga;
2. SP-2 al IP Dubăsari;
3. SP-2 al IP Bender.
Termenul de realizare a acțiunii de
modernizare a minimum 90 sectoare
de poliție, scadent la finele anului
2020, a fost propus Delegației
Uniunii Europene spre prelungire, cu
fixare termenului scadent la finele
anului 2021. Scrisoarea de intenție,
cu argumentele expuse a fost remisă
prin
intermediul
Ministerului
Afacerilor
Interne
în
adresa
Ministerului Finanțelor, pentru a
înainta
propunerea
în
mod
corespunzător
Delegați
Uniunii
Europene.

8.

Monitorizarea procesului de realizare a
lucrărilor de reparație și modernizare a
sediilor sectoarelor de poliție

2018-2020

Rapoarte de evaluare
anuală privind stadiul
implementării și
propuneri privind
perioada următoare

Raportul de evaluare anuală privind
stadiul implementării modernizării
sectoarelor de poliție nr.P-II/155 din
20.12.2019, aprobat.
De la începutul anului 2019 s-au aflat
în proces de reparație 14 sectoare de
poliție, în baza contractelor încheiate
în anul 2018. În anul 2019 au fost
contractate reparațiile la 24 sectoare
de poliție (pentru un sediu în 2 etape
- Cimișlia).
Au fost finalizate lucrările de
reparație
și
deschise
pentru
funcționare 14 sectoare de poliție.
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9.

Determinarea necesităților de creare a
condițiilor optime de acordare a
serviciilor polițienești cetățenilor
conform celor mai bune practice
internaționale în domeniu

2018-2020

Rapoarte de necesități
elaborate

Pe parcursul anului 2019:
- au fost finalizate 7 licitații publice
pentru 25 sectoare de poliție (un
sediu transferat pentru licitație
suplimentară - Ocnița).
- au fost încheiate 24 contracte
pentru reparația sectoarelor de poliție
și au demarat lucrările planificate.
- în total, lucrările de reparație au
vizat 37 sedii.
Pentru anul 2020 se propune:
- finalizarea lucrărilor de reparații la
23 sedii;
- contractarea lucrărilor de reparații
la 22 sedii;
- proiectarea lucrărilor de reparații
pentru 27 sedii.
Pe parcursul anului 2019 a fost
determinată necesitatea amenajării a
55 sectoare de poliție, reparațiilor
cărora au demarat în anul 2018, 2019
și pentru cele preconizate a fi
reparate în anul 2020.
În baza analizei a fost înaintat către
Grupul de lucru pentru achiziții două
Rapoarte:
- nr.P-II/49 din 18.03.2019 privind
dotarea cu tehnică de calcul, bunuri
de uz casnic (televizor, cuptor cu
microunde, frigider, calculatoare) și
scaun, care a fost acceptat și inițiate
3 proceduri de licitație publică, ce au
vizat 19 sectoare de poliție.
- nr.P-II/175 din 17.10.2019 privind
dotarea cu tehnică de calcul, bunuri
de uz casnic (televizor, cuptor cu
microunde, frigider, dozator de apă și
calculatoare), care a fost acceptat și
inițiate 2 proceduri de licitație
publică, pentru 35 sectoare de poliție.
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10.

Completarea acțiunilor de creare a
condițiilor optime de acordare a
serviciilor polițienești cetățenilor
conform celor mai bune practice
internaționale în domeniu demarate în
anii precedenți

2018-2020

Toate sectoarele de poliție
asigurate cu mijloace de
transport
203 sectoare de poliție
asigurate cu tehnică de
calcul și mijloace
periferice
Cel puțin 75% din
polițiștii de sector
asigurați cu mijloace
speciale

Pentru fiecare sector de poliție
modernizat, în baza raportului
conducătorului subdiviziunii au fost
acordate resursele financiare pentru
procurarea mobilierului, dulapurilor
metalice pentru documente și
bunurilor de uz casnic necesare
funcționării normale. În anul 2019
au fost recepționate și acceptate de
către Grupul de lucru pentru achiziții
18 rapoarte.
În anul 2018 a fost atins indicatorul
de dotare tuturor 173 sectoare de
poliție cu cel puțin o unitate de
transport, cu cel puțin o imprimantă
și un calculator. Toți ofițerii de sector
au primit mijloace speciale: centură
cu mijloacele atașate – cătușe,
baston, șprei lacrimogen, lanternă și
husele pentru ele.
În baza raportul DP mun. Chișinău
nr.104 din 17.01.2019, pentru SP-4
Rîșcani (PV nr.2 GLA din
23.01.2019) au fost procurate
bunurile materiale:
- 14 laptop-uri;
- 3 imprimante;
- 1 imprimantă MFD;
- 1 proiector.
În baza rapoartelor nr.P-II/49 din
18.03.2019 și nr.P-II/175 din
17.10.2019 a fost propusă dotarea cu
tehnica de calcul și procurarea
acesteia, câte 3 unități, pentru
sectoarele de poliție la care a fost
finalizată modernizarea, respectiv în
etape 19 și 35 sectoare de poliție .
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Astfel 19 sectoare de poliție în baza
ordinului șefului IGP nr.370 din
16.10.2019 Cu privire la transmiterea
cu titlu gratuit a unor bunuri au
primit 57 calculatoare.
Pentru 35 sectoare de poliție urmează
a fi repartizate alte 105 calculatoare,
după finalizarea procedurilor de
recepționare a acestora.

11.

Organizarea și desfășurarea activității
de informare despre activitatea
polițienească comunitară

2019

Cel puțin câte o campanie
publică de promovare a
activității polițienești
comunitare desfășurată de
fiecare din cele 42 de
inspectorate de poliție
teritoriale
Cel puțin 2 comunicate
informative despre
activitatea polițienească
comunitară plasate pe
paginile din rețele
socializare ale
inspectoratelor de poliție
teritoriale
Participarea la cel puțin o
emisiune radio sau TV
local a conducerii
inspectoratelor de poliție
teritoriale cu informație
despre activitatea
polițienească comunitară

Au
fost
elaborate
Concepția
campaniei de informare pentru
publicul
larg
„Activitatea
polițienească
comunitară”
și
Calendarul campaniei și aprobate
prin ordinul șefului IGP nr.326 din
06 septembrie 2019.
În baza documentelor organizatorice,
fiind pus la dispoziția subdiviziunilor
teritoriale
de
Poliție
filmul
documentar
despre
activitatea
polițienească comunitară, prezentarea
„Activitatea
polițienească
comunitară”, modelul de pliant
informativ, în cele 42 de Inspectorate
de Poliție au fost demarate
activitățile de informare a cetățenilor.
Conform informației din rapoartele
prezentate de cele 42 de subdiviziuni
teritoriale ale Poliției, activitățile de
informare au vizat 754 localități, în
care au avut loc 342 evenimente de
vizionare a filmului documentar
despre
activitatea
polițienească
comunitară, cu participarea a 12237
cetățeni, au avut loc 933 de întruniri
cu cetățenii la care au participat
22491 cetățeni fiind familiarizați cu
activitatea polițienească comunitară.
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Au fost organizate 174 evenimente
„La o cafea cu un Polițist” cu
tematica activitatea polițienească
comunitară, cu participarea a 4612
cetățeni.
Conducătorii
și
angajații
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției
în perioada de raport, au ieșit cu
mesaje
despre
activitatea
polițienească comunitară în sursele
mass-media locale, acolo unde
acestea există, fiind reprezentați în
cadrul a 27 de emisiuni publice.
Prin intermediul paginilor oficiale ale
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției
din rețelele de socializare au fost
publicate 129 de comunicate despre
activitatea polițienească comunitară.
În 13 Inspectoratele de poliție
(Ciocana,
Vulcănești,
Bălți,
Nisporeni, Ocnița, Orhei, Sîngerei,
Soroca, Ștefan Vodă, Taraclia, Leova
și Ungheni) au fost elaborat materiale
informative sub forma de pliante
despre
activitatea
polițienească
comunitară, cu indicarea datelor de
contact a ofițerilor de sector care
deservesc comunitățile din raion. Au
fost printate 6199 de pliante și
distribuite cetățenilor 5344 de
pliante. Inspectoratele de poliție au
încheiat 8 acorduri de cooperare cu
organizațiile
neguvernamentale
teritoriale: Ciocana - 1, Anenii Noi 2 și Nisporeni – 4, cu care au realizat
obiectivelor Campaniei de informare
în cadrul a 16 activități comune.
Inspectoratul de poliție Bălți de
comun
cu
organizația
neguvernamentală
teritorială
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12.

Realizarea parteneriatelor cu
comunitatea (organizațiile
neguvernamentale, autoritățile
administrației publice locale etc.) pentru
crearea unui mediu sigur

2018-2020

Numărul de acorduri de
cooperare încheiate

(Asociația pentru Drepturile Omului
Lex 21) au realizat un spot video
informativ
despre
activitatea
polițienească
comunitară,
fiind
nemijlocit protagoniștii filmărilor.
Cu forțele proprii au realizat
materiale video Inspectoratele de
poliție Leova și Orhei, care au fost
postate pe paginile subdiviziunilor în
rețelele de socializare.
Au fost încheiate 20 Acorduri de
colaborare,
cu
organizații
internaționale, instituții publice sau
asociații obștești pentru realizarea
activităților de prevenire a diferitor
fenomene antisociale la nivelul IGP
și subdiviziunilor specializate, după
cum urmează:
1. Acord de Cooperare nr.01 din
30.01.2019
între
Inspectoratul
General al Poliției și camera de
Comerț și Industrie Moldova-China,
vizează
prevenirea
faptelor
antisociale în domeniul comerțului.
2. Acord de Colaborare nr.02/21 din
14.02.2019
între
Inspectoratul
General al Poliției, Asociația
Obștească „Eco-rezeni” și Asociația
Europeană pentru Supraveghere de
vecinătate
(EUNWA),
vizează
prevenirea faptelor antisociale în
comunitate.
3. Acord de Cooperare nr.03/1 din
27.02.2019
între
Inspectoratul
General al Poliției și Centrul național
pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal, vizează protejarea datelor
cu caracter personal.
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4. Acord de Cooperare nr.03/1 din
27.02.2019
între
Inspectoratul
General al Poliției și Asociația pentru
Protecția Vieții Private, vizează
protejarea datelor cu caracter
personal.
5. Acord de Cooperare nr.05/57 din
25 martie 2019 între Inspectoratul
General al Poliției și Primăria or.
Nisporeni
privind
constituirea
sectorului de poliție în or. Nisporeni.
6. Acord de Cooperare nr.06 din 27
martie 2019 dintre Fundația SorosMoldova și Inspectoratul General al
Poliției, vizează reforma Poliției și
activitatea polițienească comunitară.
7. Memorandum
de
Înțelegere
nr.07/12 din 02.04.2019 între
Asociația
Obștească
„Inițiativa
pozitivă” și Inspectoratul General al
Poliției,
vizează
implementarea
aplicației mobile „Police Assistent”.
8. Acord de Colaborare nr.08/38/11111 din 15.04.2019 între Grădina
Botanică
națională
(Institut)
„Alexandru
Ciubotaru”
și
Inspectoratul General al Poliției,
vizează prevenirea generală a
faptelor antisociale.
9. Acord de Colaborare nr.09/3 din
15.04.2019
dintre
Inspectoratul
General al Poliției și Institutul
Național de Probațiune, vizează
resocializarea
și
prevenirea
comportamentului infracțional în
rândul persoanelor liberate.
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10. Memorandum de Înțelegere nr.10
din 17.04.2019 între Inspectoratul
General al Poliției și Sistemul Global
de Monitorizare a Loteriei (GLMS),
vizează prevenirea manipulărilor
sportive.
11. Acord de Colaborare nr.11/1/21022
din
25.04.2019
dintre
Inspectoratul General al Poliției și
Inspectoratul General de Carabinieri,
vizează reforma în domeniul
menținerii, asigurării și restabilirii
ordinii publice.
12. Acord de Colaborare nr.12 din
25.05.2019 între Asociația Obștească
„Concordia. Proiecte Sociale” și
Inspectoratul General al Poliției,
vizează prevenirea infracțiunilor în
familie și asistența copiilor în situații
de risc.
13. Acord de Colaborare nr.13 din
08.07.2019 dintre SC Targus Impex
SRL și Inspectoratul General al
Poliției,
vizează
prevenirea
comerțului ilegal cu tutun.
14. Memorandum
de
Înțelegere
nr.14/19/4-1308 din 08.08.2019
Acord pentru intervenția Poliției
ISDS „Obiectivele Speciale 5101 și
5102”, vizează prevenirea faptelor
ilegale cu substanțe radioactive.
15. Acord de Colaborare nr.15 din
10.10.2019
dintre
Inspectoratul
General al Poliției și Talmazan
School,
vizează
securitatea
cibernetică.
16. Acord de Parteneriat nr.16 din
11.10.2019 cu Asociația Obștească
„Promo Lex”, vizează monitorizarea
Reformei Poliției.
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17. Acord de Colaborare nr.17 din
17.12.2019
dintre
Asociația
Obștească Centrul de Inovare și
Politici din Moldova și Inspectoratul
General
al
Poliției,
vizează
fenomenul violenței în familie.
18. Memorandum de Înțelegere nr.18
din 19.12.2019 între PH International
și Inspectoratul General al Poliției cu
privire la Programul de socializare
juridică în școlile din republica
Moldova, vizează prevenirea în
rândul copiilor în școli.
19. Acord de cooperate
între
Inspectoratul național de patrulare al
IGP a MAI și Agenția de transplant a
Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale al Republicii
Moldova.
20. Acord de parteneriat între
Inspectoratul național de patrulare al
IGP a MAI și Asociația Obștească
Clubul Sportiv ”CARAGE 4X4”.
60 acorduri de colaborare încheiate
de subdiviziunile teritoriale ale
poliție pe diferite domenii de
activitate, pentru crearea unui mediu
sigur pentru cetățeni.

Manager de proiect
comisar-șef
Vladimir CAZACOV

COORDONAT
Coordonator portofoliul II
comisar principal
Vadim ARDELEANU
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