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RAPORT
de progres privind realizarea, în perioada anului 2020, a Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020
Nr.
d/o

Obiective și
acțiuni

Subacțiuni

Termenele Indicatorii
de realizare de progres

Instituțiile
responsabile

Gradul de realizare/progres

OBIECTIVUL 1:
Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției
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1.1.
Sistem
transparent de
selectare
și
promovare
a
personalului,
bazat
pe
concurs
şi
criterii clare de
selectare,
evaluare
și
promovare
a
personalului

1.1.4. Respectarea 2016–2020 Numărul
Ministerul
principiului egalităţii
femeilor
Afacerilor
de gen în procesul
angajte în Interne
de
angajare
și
Poliție,
(Inspectoratul
promovare în Poliție
inclusiv în General
al
posturile
Poliției)
de
conducere
în
dinamică
pozitivă

Conform listei, efectivul constituie 8042 angajați, inclusiv 7821 angajaţi
atestați (4872 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 2949 funcţii poliţieneşti de
subofiţeri), 221 salariaţi civili.
Din totalul angajaților Poliţiei pe listă, ponderea femeilor este de
19,31%. Totodată, ponderea acestora din totalul polițiștilor, inclusiv a celor
care se află în concediul de îngrijire al copilului este reprezentată de
21,88%.
Potrivit indicatorului din Matricea de politici, la finele anului 2020,
minim 15% din ofițeri sunt femei.
Dacă e să ne referim la ponderea femeilor atestate din totalul angajaţilor
atestați pe listă, atunci aceasta este reprezentată de un procentaj de 17,6%.
La finele anului 2020 funcțiile de conducere sunt ocupate de 89 femei,
numărul acestora fiind în diminuare cu 12,7 % față de anul 2019 și în
creștere cu 17,1% comparativ cu anul 2017. Diminuarea se atestă și la
ponderea femeilor care ocupă funcții de conducere, fiind de 9,7% (201910,9%) din numărul conducătorilor.
În perioada anului 2020 au fost angajate 1130 persoane (247 – femei,
883 – bărbați). La concurs au participat 1032 persoane (220 femei și 812
bărbați), numărul învingătorilor concursului la ocuparea funcțiilor vacante
fiind de 943 inclusiv 204 femei și 739 bărbați.
Totodată, au încetat raportul de serviciu 847 persoane (122 – femei, 725
– bărbați).

2
1.1.5.
Creșterea 2017–2020 Date
progresivă
a
statistice
ponderii
oficiale
subofițerilor
în
privind
cadrul
Poliției.
ponderea
Reevaluarea
subofițerilo
condițiilor
și
r în Poliție
procedurilor
de
în
recrutare și selectare
dinamică
în funcțiile de ofițeri
pozitivă
și a posturilor ce pot
fi ocupate de aceştia

Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General
al
Poliției)

Conform statelor de personal, efectivul limită al Poliției constituie 9156
funcţii, dintre care 5509 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 3406 funcţii
poliţieneşti de subofiţeri, 241 salariaţi civili.
Astfel, comparativ cu perioada a 12 luni ale anului 2019 (3419 funcții de
subofițeri), numărul funcțiilor poliţieneşti de subofiţeri a scăzut cu 13
unități.
Urmare, din 8915 funcții atestate, 61,8% revin funcțiilor de ofițer și
38,2% funcțiilor de subofițer (2019 -38,39%).
Potrivit Matricei de politici, la finele anului 2020 această cifră urmează
să atingă o cotă de 60,0%, deficitul de posturilor de subofițeri fiind de
21,8%.
Conform listei, efectivul constituie 8042 angajați, inclusiv 7821 angajaţi
atestați (4872 funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 2949 funcţii poliţieneşti de
subofiţeri), 221 salariaţi civili.
Astfel, se atestă dinamica pozitivă a ponderii funcțiilor de subofițer
ocupate, aceasta fiind de 37,7% (2019-35,1%).
În scopul motivării angajaților de nivel C01-C03. prin OMAI nr.149 din
16 martie 2020 cu privire la modificarea OMAI nr.71/2013, 1733 funcții de
subofițer au fost reorganizate în funcții de subofițer superior.
În cadrul subdiviziunilor specializate ale IGP aceste remanieri au fost
realizate treptat prin aprobarea OMAI nr. 197/2020 (INSP, INI, Fulger) și
OMAI nr. 278/2020 (DATM, DGUP, DCIP, CTCEJ).
Viziunea strategică privind inversarea piramidei posturilor în cadrul MAI
și Metodologia privind inversarea piramidei posturilor în cadrul Poliției,
aprobate prin Dispoziția MAI nr. 10/441 din 17.03.2017, a evidențiat faptul
că modificarea raportului ofițeri/subofițeri de 40%/60% presupune trecerea
anuală a 675 unități din ofițeri în subofițeri. Diminuarea numărului
funcţiilor de ofiţeri urmează să fie făcut treptat, pe măsura vacantării
(inclusiv şi în legătură cu pensionarea titularului funcţiei), prin
transformarea acestora în funcţii de subofiţeri.
Totodată, potrivit Matricei de politici privind implementarea Suportul
bugetar pentru Reforma Poliției, pentru anii 2017 – 2020, la componenta
A.1.1 este prevăzut, la criteriile de performanţă pentru anul 2020, atingerea
obiectivului raport de 40 % ofițeri / 60% de subofițeri în Poliție.
Ca urmare, prin Legea nr. 228/2018 a fost operate modificări la Legea
nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, fiind completată cu art. 121, care stabilește
trecerea angajaţilor de la categoria corpului de ofiţeri la cea a corpului de
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subofiţeri în legătură cu reducerea de funcții. Totodată, potrivit alin. (4) din
articolul citat, este stabilit că modalitatea transferului funcționarilor publici
cu statut special de la categoria corpului de ofiţeri la cea a corpului de
subofiţeri în legătură cu reducerea de funcții este reglementată de către
Guvern.
În acest sens, DPPÎ a MAI a elaborat proiectul de modificare și
completare a Hotărârii Guvernului nr.460/2017 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special
din cadrul MAI, prin care a stabilit mecanismul de transfer a ofițerilor în
corpul subofițerilor în legătură cu reducerea postului (număr unic
479/MAI/2020).
Însă, după finalizarea etapei de consultare externă a proiectului, au fost
identificate unele impedimente la aplicarea acestei proceduri.
Astfel, Ministerul Finanțelor nu a acceptat procedura de transfer propusă
în proiect, prin care urma să se asigure păstrarea salariului la modificarea în
continuare a raportului de serviciu, din motivul lipsei bazei legale, iar
Centrul Național Anticorupție, în Raportul de expertiză anticorupție nr.
06/2-6453 din 16.10.2020, a menționat că urmează de indicat expres în
proiect prevederile aferente ale legislației muncii referitoare la reducerea
funcției sau a statului de personal.
Prin urmare, s-a constatat că, în cazul aplicării procedurii de transfer a
ofițerilor în corpul subofițerilor în legătură cu reducerea postului, potrivit
prevederilor legale, ofițerii vor fi „blocaţi” în funcţia respectivă, deoarece
în cazul transferării/promovării ulterioare în alte funcţii din corpul
subofiţerilor vor pierde garanțiile stabilite prin art. 121 din Legea 288/2016,
inclusiv a salariului.
Totodată, ofiţerilor respectivi, la aplicarea procedurii de transfer în
funcții de subofițer, urmează să le fie garantate prevederile art.88 şi art.186
din Codul muncii, care stabileşte: obligația conducătorului de a emite un
ordin motivat cu privire la reducerea de funcții, propunerea în scris a unui
alt loc de muncă a funcționarului al cărei funcții se reduce, precum și alte
aspect ce vizează procedura de reducere a funcției, iar după caz, cu
achitarea îndemnizațiilor pentru eliberarea din serviciu.
Din cele relatate, se constată că, de fapt, nu se optimizează eficienţa
activităţii, ci se stabileşte un caracter defectuos în gestionarea carierii
angajaților, prin pierderea siguranţei în deţinerea funcţiei cu statut special,
pierderea angajaţilor şi suportarea cheltuielilor nejustificate pentru MAI.
Totodată, Viziunea strategică privind inversarea piramidei posturilor în
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3.

1.3. Promovarea
principiilor de
transparență în
procesul
managementulu
i decizional

1.3.1 Eficientizarea
activităţii Consiliului
de conducere al
Inspectoratului
General al Poliției în
procesul decizional

Semestrul
II, 2016

1.3.2.
Crearea
Consiliului
consultativ
pe
aspecte strategice la
nivelul
Inspectoratului
General al Poliției
cu
implicarea
societății civile şi
mediului academic

Semestrul
II, 2016

Reuniuni
organizate
Proces
decizional
transparent

Consiliul
instituit şi
funcțional
Numărul
de ședințe
organizate
și
desfășurate
Decizii
strategice
adoptate
1.3.3. Dezvoltarea 2016–2020 Parteneriat
mecanismului
de
e create
interacțiune
cu
Procesul de
societatea civilă și
transparenț
identificarea
unor
ă
în
instrumente
de
activitatea
control ale societății
Poliției
civile
asupra
asigurat
acțiunilor Poliției

cadrul MAI, aprobate prin Dispoziția MAI nr. 10/441 din 17.03.2017,
prevedea expres că modificarea raportului ofițeri/subofițeri, se va efectua
treptat, pe măsura vacantării (inclusiv şi în legătură cu pensionarea
titularului funcţiei), prin transformarea acestora în funcţii de subofiţeri.
În vederea excluderii unor eventuale dificultăţi în managementul funcţiei
publice, de către conducerea MAI a fost aprobat Raportul de a exclude din
proiectul hotărârii de Guvern respectiv a prevederilor care reglementează
modalitatea de transfer a ofițerilor în corpul subofițerilor în legătură cu
reducerea postului, cu reformularea acestei proceduri în sensul prevăzut în
Viziunea strategică sus-menţionată.
Ministerul
Prin Ordinul IGP nr.417 din 21.12.2020 a fost instituit și este
Afacerilor
reglementată organizarea activității Consiliului de consultare și coordonare
Interne
al Inspectoratului General al Poliției.
(Inspectoratul
Activitatea acestuia este organizată pe 3 dimensiuni care vizează
General
al examinarea
subiectelor
de
importanță
strategică/instituțională,
Poliției)
managerială/operațională pentru Poliție, precum și cele care vizează analiza
fenomenului infracțional și coordonarea activității de prevenire a
infracțiunilor.
Ministerul
În procesul de avizare au fost implicați AO „Promo-Lex” și Platforma
Afacerilor
Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.
Interne
În perioada anului 2021 urmează a fi reglementată, printr-un act separat,
(Inspectoratul
General
al și activitatea de cooperare între Poliție și Platforma Națională aferente
activității Consiliului de consultare și coordonare al Inspectoratului General
Poliției)
al Poliției.
Suplimentar, pe parcursul anului au avut loc 2 ședințe ale Consiliului
strategic cu același subiect al ordinii de zi dedicat priorităților de dezvoltare
ale Poliției pentru anii 2021-2027. Organizarea și formatul ședinței au fost
ajustate la restricțiile impuse în perioada de pandemie.
Ministerul
În perioada anului 2020 de către IGP au fost încheiate următoarele
Afacerilor
acorduri de colaborare:
Interne
1) Acord de Cooperare între Inspectoratul General al Poliției și ”Inspire
(Inspectoratul Grap” SRL în vederea fortificării capacităților angajaților Poliției în
General
al domeniul managementului și comunicării
Poliției)
2)Acord de Parteneriat între Inspectoratul General al Poliției, ”Publio” și
”Proreclama”SRL în vederea îmbunătățirii comunicării dintre Poliție și
comunitate;
3) Acord de Colaborare între Inspectoratul General al Poliției și Axon
Public Safety privind funcționalitatea sistemelor de camere de
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corp;
4) Acord de Colaborare dintre Asociația Obștească „Didactica Aplicată” și
Inspectoratul General al Poliției în vederea prevenirii și eradicării
consumului de droguri în rândul tinerilor, prin informare asupra riscurilor
existente;
5)Acord de Colaborare între Administrația Națională a Penitenciarelor a
Ministerului Justiției și Inspectoratul General al Poliției;
6) Acord de Cooperare între Inspectoratul General al Poliției și Asociația
Obștească ” Automobil Club din Moldova” în vederea promovării
respectării regulilor circulației rutiere de către toți participanții la trafic;
7)Acord de Cooperare între Inspectoratul General al Poliției și Centrul de
Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” în vederea promovării
drepturilor omului și implementării principiilor egalității și echității de gen;
8)Acord de Cooperare între Inspectoratul General al Poliției IGP și
Societatea Comercială „Pietriș ”SA în vederea utilizării utilizării carierei de
piatră pentru efectuarea lucrărilor de neutralizare, dezamorsare, nimicire a
dispozitivelor explozive, verificării tehnice a armelor de foc în cadrul
efectuării expertizei judiciare, precum și a instruirilor teortico-practice;
9)Acord de Colaborare între Inspectoratul General al Poliției și AO
Centrul Internațional „La Strada” în vederea prevenirii traficului de ființe
umane, violenței în familie, violenței sexuale, siguranței copiilor online,
abuzul și exploatării sexuale a copiilor, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor
informaționale;
10)Acord de Colaborare între Inspectoratul General al Poliției și
Autoritatea Națională de Integritate în vederea asigurării realizării
procesului de efectuare a testărilor obligatorii la detectorul
comportamentului simulat (poligraf);
11) Acord de Colaborare între Inspectoratul General al Poliției și
Inspectoratul Național de Probațiune al Ministerului Justiției în vederea
eficientizării activității de protecție a martorilor;
12) Acord de Colaborare între Inspectoratul General al Poliției și
Transparency International-Moldova, în vederea promovării integrității în
cadrul Poliției și societății.
Totodată, în vederea consolidării obiectivelor comune de prevenire a
manifestărilor antisociale, în perioada de raport au fost încheiate 74
acorduri de colaborare cu autorităţile publice locale pe domeniul Activităţii
poliţieneşti comunitare privind asigurarea unui mediul sigur în comunitate,
precum şi 165 de acorduri de colaborare de la nivelul subdiviziunilor
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teritoriale pe domeniile: prevenirea fenomenului infracţional, delicvenţei
juvenile și violenţa în familie.
La 09.07.2020 a avut o întrunire cu reprezentați ai Asociației PromoLEX, în cadrul căreia au fost prezentate cele trei rapoarte de monitorizare
civică a reformei Poliției în Republica Moldova, elaborate de Promo–LEX.
http://www.politia.md/ro/content/intrevedere-de-lucru-sefuluiinspectoratului-general-al-politiei-cu-reprezentantii.
În vederea instituirii unei cooperări între subdiviziunile aparatului
central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne și societatea civilă, precum și de participare
a părților interesate la elaborarea, implementarea, monitorizarea și
evaluarea documentelor de politici publice din domeniile de competență,
inclusiv asupra acțiunilor Poliției, prin ordinul MAI nr. 547 din 30.12.2021,
a fost creat mecanismul de interacțiune cu societatea civilă, care prevede
înființarea unui Consiliu Civil de cooperare și consultanță în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
1.3.4. Elaborarea și 2017–2019 Concepție
Ministerul
Prin Ordinul MAI nr.421 din 23.09.2020 a fost aprobată Foaia de
aprobarea
elaborată,
Afacerilor
parcurs privind dezvoltarea comunicării în cadrul MAI pentru anii 2020Concepției
de
aprobată și Interne
2022, precum și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia.
comunicare externă
implement (Inspectoratul
În perioada anului 2020 angajații implicați în domeniul comunicării și
a Poliției
ată
General
al relațiile cu publicul, au fost dotați cu echipament modern în valoare de 50
Poliției)
000 euro (proiect realizat cu suportul Republicii Federale Germania).
La 09.08.2020, conform Dispoziției IGP nr.275 din 07.09.2020 a fost
organizat workshopul Provocări și soluții în comunicarea eficientă între
mass-media și comunicatorii IGP, în cadrul proiectului Monitorizarea
civică a reformei Poliției în Republica Moldova, implementat de către
Asociația Promo-LEX.
1.3.5.
Crearea Semestrul Consiliu
Ministerul
În contextul coordonării unitare a asistenței externe la nivelul MAI, prin
Consiliului
de
II, 2016
creat
Afacerilor
Ordinul MAI nr.72/2016 a fost creat Consiliul sectorial al MAI în
coordonare
și
Capacități
Interne
domeniul asistenței externe, acesta fiind abrogat prin Ordinul MAI
monitorizare
a
de
(Inspectoratul nr.707/2019. Prin ordinul vizat a fost aprobată componența Consiliului
asistenței externe la
absorbție a General
al sectorial al MAI, precum și Regulamentul Consiliului. Acesta a fost
nivelul
asistenței
Poliției)
modificat la 08 iulie 2020, prin ordinul MAI nr.308. Consiliul sectorial al
Inspectoratului
financiare
MAI de asistență externă, așa cum este stabilit prin Ord MAI nr 707/2019
General al Poliției în
externe în
reprezintă platforma de discuție cu donatorii pentru tot sectorul de ordine și
vederea consolidării
dinamică
securitate publică.
capacității
de
pozitivă
Autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI fac parte
absorbție a asistenței
Instruirea
din Consiliu și sunt atrași în procesul de consultare doar dacă sunt parte a
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financiare externe

4.

1.4.Reorganizar
ea sistemului de
menținere,
asigurare
și
restabilire
a
ordinii publice

1.4.2.
Delimitarea
clară
a
competențelor
de
menținere, asigurare
și
restabilire
a
ordinii publice între
Inspectoratul
General al Poliției și
Departamentul

personalulu
i antrenat
în proces

Semestrul
II, 2016

proceselor discutate.
În aceste circumstanțe, crearea, la etapa actuală, a platformelor
alternative de asistență externă atât timp cât ne aflăm la etapa inițială de
dezvoltare a domeniului de asistență externă și în condițiile în care acest
domeniu este unul nou pentru toate autoritățile publice, este considerată
irelevantă. Or, la etapa adoptării SDP în 2016 nu era aprobat Regulamentul
de monitorizare a asistenței externe aprobat de Guvern în 2018.
Subsidiar, urmare aprobării HG nr.547 din 12.11.2019 cu privire la
organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției, a fost creată
Direcția managementul proiectelor care, reieșind din prevederile Ordinului
IGP nr.94 din 23.03.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea și funcționarea Direcției are misiunea de coordonare unitară a
proceselor de identificare, accesare și implementare a proiectelor de
asistență, ce derivă din obiectivele și necesitățile strategice ale Poliției,
pentru garantarea unei dezvoltări durabile a capacitățilior Poliției.
Prioritățile de dezvoltare instituțională sunt discutate pe platforma de
comunicare a asistenței externe
La 03.12.2020, pe platforma MAI de monitorizare a asitenței externe, la
care au participat conducătorii tuturor subdiviziunilor din cadrul MAI, a
avut loc prima ședință cu dontorii, prezidată de ministrul afacerilor interne.
La această ședință au participat reprezentanți din cadrul a 14 misiuni
diplomatice (Ambasada SUA, Delegația UE, Ambasada Franței,
Germaniei, Italiei, Lituaniei, Poloniei, Rusiei, Slovaciei, Statului Qatar,
Spaniei, Suediei, Turciei și Ungariei) și 7 organizații internaționale (UN,
ICMPD Moldova, PNUD, UNICEF, Oficiul de legătură NATO, OSCE
Mission, Consiliul Europei).
În cadrul ședinței au fost prezentate proiectele de infrastructură ficnisate
în anii 2019 – 2020, inițiate în anul 2020 și proiectelor de viitor/priorități
ale MAI și subdiviziunilor din subordinea MAI pe termen scurt și mediu.
Cadru de Ministerul
Prin Ordinul MAI nr.38 din 28.01.2020 a fost creat grupul de lucru
reglementa Afacerilor
pentru elaborarea Strategiei de dezvoltre a Carabinierilor pentru anii 2021re
în Interne
2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
domeniu
(Inspectoratul
La 30 septembrie 2020 cu nr.34/55-3502, IGP a expediat avizul la
elaborat și General
al proiectul Programului de dezvoltare a Inspectoratului General de
aprobat
Poliției,
Carabinieri pentru perioada 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru
Departamentul implementarea acestuia.
Trupelor
de
Totodată, conform demersului DPDOSP al MAI nr.37/7648 din
Carabinieri)
04.09.2020, din partea IGP au fost desemnați 5 angajaţi în calitate de
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membri ai Grupului de lucru privind delimitarea clară a competenţelor de
asigurare a ordinii şi securităţii publice între Poliţie şi Carabinieri, precum
şi celelalte structuri ale MAI cu atribuţii în domeniu.
Astfel, la 16.09 şi respectiv 28.09.2020, în sala mică a Colegiului MAI,
au fost desfăşurate şedinţe de lucru ale grupului vizat cu participarea
secretarului de stat și șefii adjuncți ai IGP și IGC.
Urmare, a fost organizat procesul de avizare a proiectului Instrucțiunii
privind organizarea și executarea activităților de menținere, asigurare și
restabilire a ordinii publice (avizul IGP nr.34/1-3961).
Suplimentar, a fost inițiată elaborarea Strategiei de ordine și securitate
publică pentru anii 2021-2027. În ambele documente de politici urmează a
fi vizat aspectul transmiterii graduale a capacităților de restabilire a ordinii
publice (demersul DPDOSP nr.37/435 din 13.01.2021 cu privire la
delegarea persoanelor pentru grupul de lucru).
Subsidiar, în contextul realizării acțiunii 2.3.2 Revizuirea dislocării unice
și intensificarea prezenței Poliției și a Carabinierilor în dispozitivele de
ordine și securitate publică din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii
2020-2023, aprobat prin HG nr.636/2019, urmează să fie revizuită
activitatea de patrulare a carabinierilor în aria mun. Ungheni și mun.
Soroca, din contul efectivul UM-1003, dislocat în mun. Bălți, și în mun.
Orhei, din contul UM-1001, dislocat în mun. Chișinău, prin crearea de
echipaje mixte de patrulare și reacționare operativă cu implicarea
efectivului de carabinieri și efectivul Serviciului Patrulare.
Prin Ordinul IGP nr.431/2020 a fost aprobat Regulamentul cu privire la
activitatea de patrulare a Poliției, care vizează și
organizarea și
desfășurarea activității de supraveghere a traficului rutier.
1.4.3.
2016–2017 Cadru
Ministerul
Statele de personal ale Inspectoratului național de patrulare și
Desconcentrarea
normativ în Afacerilor
Inspectoratului național de investigații au fost aprobate și avizate de
activităţilor
de
domeniul
Interne
Cancelaria de Stat la 16 aprilie 2020 cu nr.16-41-3389 și au fost puse în
menţinere
şi
menținerii (Inspectoratul
aplicare prin OMAI nr.197 din 21 aprilie 2020.
asigurare a ordinii
și
General
al
Conform Ordinului MAI nr.202/2020 „Cu privire la reorganizarea prin
publice la nivelul
asigurării Poliției)
fuziune (absorbție) a unor subdiviziuni din subordinea IGP” a fost creat
subdiviziunilor
ordinii
Inspectoratul național de securitate publică, ca urmare a fuzionării
teritoriale ale Poliţiei
publice
Inspectoratului național de patrulare și Direcției generale securitate publică.
ajustat
Urmare, în cadrul subdiviziunilor specializate subordonate IGP (INSP,
Capacități
INI) au fost create direcții regionale (Nord, Centru, Sud), responsabile de
sporite ale
prevenirea, descoprerirea infracțiunilor și asigurarea ordinii și securității
subdiviziun
publice la nivel teritorial.
Trupelor
Carabinieri

de
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1.4.5. Expertizarea și
ajustarea
cadrului
legal
privind
aplicarea
forței
fizice și mijloacelor
speciale de către
poliție, precum și
asigurarea protecției
personalului

ilor
teritoriale
de
menținere
și asigurare
a
ordinii
publice
Semestrul Raport de Ministerul
II, 2016– expertiză
Afacerilor
semestrul I, elaborat
Interne
2017
Cadru legal
de ajustare
elaborat și
aprobat

1.4.6.
Elaborarea 2017–2018 Proceduri
procedurilor
operațional
operaționale
e elaborate
standard
privind
și aprobate
reglementarea
tacticii de intervenție

Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General
al
Poliției,
Departamentul
Trupelor
de
Carabinieri,
Academia
„Ștefan
cel
Mare”
a
Ministerului
Afacerilor
Interne)

Astfel, prin ordinul IGP nr. 344 din 03.11.2020 a fost aprobat
Regulamentul Direcţiei patrulare „Centru” a INSP, prin ordinul IGP nr. 407
din 15.12.2020 a fost aprobat Regulamentul Direcţiei patrulare „Sud” a
INSP, iar prin ordinul IGP nr.408 din 15.12.2020 - Regulamentul Direcţiei
patrulare „Nord” a INSP.
În vederea consolidării capacității de reacție a instituțiilor subordonate
MAI în situații specifice, la 09.06.2020, în incinta CSC ,,Dinamo” a MAI, a
fost organizată ședința practică pentru identificarea procedeelor de
intervenție în situații specifice.
Suplimentar, s-a participat la Grupul de lucru responsabil de elaborarea
Programei de formare inițială pentru subofițeri/soldați angajați în cadrul
subdiviziunilor MAI, desfășurată în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a
MAI, inclusiv a curriculumului în domeniul ,,Tehnici și tactici de bază a
intervenției profesionale”, în cadrul căruia, în vederea asigurării
continuității procesului de formare au fost revizuite programele și
conținutul curriculumurilor modulelor care vor fi desfășurate în cadrul
Direcției CIPAL al Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI (Ordinul MAI nr.
380 din 25.08.2020).
Pe parcursul anului 2020 în cadrul Poliției au fost elaborate și aprobate 5
proceduri standard de operare care reglementează intervenția Poliției, din
ele 3 urmare revizuirii PSO existente. Respectivele PSO, vizează:
1) acțiunile de prevenire a contaminării și răspândirii COVID-19, în
rândul efectivului polițienesc care reacționează la apelurile de urgență;
2) cercetarea primară a faptei de încălcare a regulilor de securitate a
circulației sau de exploatare a mijlaocelor de transport de către persoana
care conduce mijlocul de transport;
3) reținerea persoanei;
4) escortarea și transportarea persoanei private de libertate
5) plasarea persoanei reținute în Izolatorul de detenție preventivă.
Începând cu luna martie,2020, Poliția realizează statistica anchetelor de
serviciu inițiate și sancțiunile stabilite pentru nerespectarea procedurilor
standard de operare.
În perioada vizată au fost emise 2 ordine de sancționare cu „mustrare
aspră” în privința a 3 angajați din cadrul Poliției, pentru nerespectarea
procedurii privind reacționarea primară a echipelor de intervenție ale
Poliției la apelurile de urgență, aprobată prin Ordinul IGP nr.483/2019.
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 429 din 24.06.2020 „Cu privire la
organizarea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, Centrul integrat de pregătire
pentru aplicarea legii a fuzionat cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI.
Actualmente, sunt desfășurate reparații capitale a edificiilor situate pe
teritoriul Academiei „Ştefan cel Mare”, din strada Sf. Vineri, 7 (mun.
Chișinău) unde este dislocat şi Centrul integrat de pregătire pentru
aplicarea legii (blocul de studii şi căminul destinat pentru cazarea
angajaților IGP care urmează să participe la cursurile de formare inițială şi
continuă):
-ocds-b3wdp1-MD-1587728874515 din 24.04.2020;
-ocds-b3wdp1-MD-1593434809631 din 29.06.2020;
- https://achizitii.md/ro/public/tender/21027483/ ;
- https://achizitii.md/ro/public/tender/21028714/lot/11471161/;
- https://achizitii.md/ro/public/tender/21029811/ .
Menționăm că, pe parcursul anului 2020, CIPAL a Academiei „Ștefan
cel Mare” a primit donații din partea PNUD și a Guvernului SUA, sub
forma unui lot de echipamente, în valoare totală de peste 73 de mii de
dolari americani.
Lotul conține echipamente individuale și de grup: măști de protecție
împotriva loviturilor, veste anti-înjunghiere, detectoare de metale, centuri
tactice, manechine și alte mijloace speciale care vor fi utilizate în timpul
antrenamentelor și lecțiilor practice.
Graţie acţiunilor menţionate supra sunt create condiţii adecvate pentru
desfăşurarea cursurilor de formare profesională a angajaţilor Poliţiei,
inclusiv instruirea efectivului unităţilor specializate în menţinerea ordinii
publice.
Au fost elaborate:
-Ghidul privind intervenția angajaților MAI în situații specifice.
-Ghidul privind folosirea și aplicarea armei de foc de către angajații MAI
în situații specifice.
Prin Ordinul IGP nr.382 din 27.11.2020 au fost aprobate Normele de
1.4.8. Consolidarea 2017–2020 Raport de Ministerul
dotare cu armament, echipament și mijloace speciale ale serviciilor de
capacităților
de
evaluare a Afacerilor
patrulare și reacționare operativă, ale ofițerilor de sector și ale
intervenție
prin
necesitățilo Interne
dotarea
cu
r elaborat
(Inspectoratul autovehiculelor speciale ale Poliției.
În anul 2020 au fost încheiate a peste 20 contract privind achiziționarea
echipament
și
Echipamen General
al
echipamentului
polițienesc, inclusiv celui de intervenție.
tehnică specială a
t și tehnică Poliției)
Au fost procurate și repartizate subdiviziunilor subordonate IGP 170
1.4.7.
Crearea 2017–2020 Infrastructu
condițiilor adecvate
ră
pentru
instruirea
dezvoltată
continuă
a
Condiții
efectivului unităților
adecvate
specializate
în
pentru
menținerea ordinii
instruirea
publice
continuă
create

Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General
al
Poliției,
Academia
„Ștefan
cel
Mare”
a
Ministerului
Afacerilor
Interne)
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subdiviziunilor
Poliției responsabile
de menținerea și
asigurarea
ordinii
publice

specială
achiziționat
e

terminale de modele diverse: Terminale portabile-10, Terminale tetra-130,
Terminale radio staționare Tetra-30.
Subdiviziunile Poliției care realizează misiuni de reducere a numărului de
accidente de rutiere și sporirea calității documentării acestora au fost dotate
cu 21 dispozitive de măsurarea alcoolului în aerul expirat (drager) și 13
dizpozitive de măsurarea a vitezei (TruCam2).
Centrul tehnico-criminalistic și expertiză judiciară a fost echipat cu 16
truse criminalistice pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitate
statică, iar subdiviziunile poliției au fost asigurate tehnico-material cu 202
stații de lucru (calculatoare) oferite angajaților secțiilor investigații
infracțiuni, 190 stații de lucru și 50 imprimante oferite angajaților secțiilor
urmărire penală, 99 stații de lucru oferite sectoarelor de poliție, 53 stații de
lucru și 20 bucăți HDD pentru subdiviziunile Inspectoratului General al
Poliției.
În perioada 15.01.2020, 1 angajat a participat la cursul de instruire cu
genericul ,,Educația pentru drone”, eveniment desfășurat în incinta
Universității de Stat din Tiraspol, cu sediul în mun.Chișinău, în temeiul
Dispoziției IGP nr. 623 din 05.12.2019.
În perioada 07.05-15.05.2020 în cadrul INSP au fost desfăşurate exerciţii
de simulare privind asigurarea restabilirii ordinii publice, la care au
participat 325 angajaţi (310-B şi 15-F) din toate zonele de competenţă.
Pe parcursul anului 2020, în urma efectuării Licitației publice, au fost
încheiate 16 contracte pentru achiziționarea echipamentului, asigurând
echiparea salariaților cu echipament pe timp de vară și de iarnă, luând în
calcul numărul de militari conform statelor de organizare.
În scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății efectivului
IGC, împotriva infecției cu COVID-19, de către IGC au fost întreprinse
măsuri sporite de asigurare și aprovizionare a subdiviziunilor IGC, cu toate
echipamentele necesare (costume de protecție, măști, dezinfectanți).
Totodată, la 23 decembrie 2020 a fost emis Decretul Președintelui
Republicii Moldova pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor
distinctive și regulilor de port al acestora de către militarii din cadrul IGC
al MAI.
În scopul gestionării și păstrării armamentului la depozitul central,
conform cerințelor regulamentare, s-au achiziționat lăzi din lemn speciale
pentru păstrarea armamentului, cât și alte bunuri/instrumente necesare
pentru depozitarea și păstrarea armelor și munițiilor.
În conformitate cu prevederile Ordinului IGC nr.294 din 02 octombrie
2020 cu privire la inventarierea anuală a armamentului, munițiilor și
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mijloacelor speciale aflate în gestiunea IGC și subdiviziunilor subordonate,
în perioada 05 octombrie 2020 – 04 decembrie 2020 s-a efectuat
inventarierea patrimoniului militar aflat în depozitul central de armament,
muniții și mijloace speciale a IGC, cât și în subdiviziunile subordonate.
La fel, pe parcursul anului 2020, parcul auto al IGC s-a reînnoit cu 23
unități auto (Dacia Logan – 12 și Dacia Duster - 11).
În perioada a 12 luni ale anului 2020 au fost înregistrate 1988 accidente în
1.5.2. Îmbunătățirea 2017–2020 Date
Ministerul
1.5.
traficul rutier, în care 244 persoane au decedat și 2 245 au fost traumatizate,
calității
statistice
Afacerilor
Consolidarea
fiind atestată o descreştere cu 24,7% a numărului de accidente înregistrate,
documentării
privind
Interne
capacităților
cu 19,2% a numărului de persoane decedate și cu 25% a persoanelor
calitatea
(Inspectoratul
Poliției
în accidentelor rutiere
soldate cu victime
documentă General
al traumatizate.
domeniul
Subsidiar, comparativ cu anul 2016, în anul 2020 se conturează o
rii
Poliției)
securității
descreştere
la toate compartimentale: cu 24,6% la numărul accidentelor
accidentelo
rutiere
rutiere,
cu
19,2%
la numărul persoanelor decedate şi cu 24,9% la numărul
r rutiere în
persoanelor
traumatizate.
dinamică
Totodată, din numărul total de 24 204 de contravenții constatate pentru
pozitivă
încălcarea regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor
Echipamen
materiale ori cu cauzarea de vătămări corporale ușoare, regulilor de
t procurat
circulaţie de către pietoni şi alţi participanţi la circulaţia rutieră au fost
clasate 16 procese-verbale. Comparativ cu perioada analogică a anului
precedent numărul proceselor-verbale clasate s-a diminuat cu 64,4%.
Diminuarea se atestă și sub aspectul ponderii proceselor-verbale clasate din
totalul contravențiilor.
1.5.4. Dezvoltarea Semestrul I, Concept de Ministerul
În perioada vizată de către subdiviziunea specializată au fost elaborate 2
conceptului
de
2017
analiză a Afacerilor
produse analitice privind siguranța rutieră, în care au fost identificate
analiză a riscurilor
riscurilor
Interne
cauzele, intervalele de timp, porțiunile de drum cu risc sporit de comitere a
pe porțiunile de
elaborat
(Inspectoratul accidentelor.
drum cu un număr
Rapoarte
General
al
Produsele de analiză tactică pe domeniul siguranței rutiere pentru
ridicat de accidente
de analiză Poliției),
perioada a 6, 9 și 12 luni ale anului 2020 au fost plasate pe pagina web
datorate condițiilor
a riscurilor Ministerul
oficială
a
Poliției
http://politia.md/sites/default/files/accidenta_de trafic
elaborate și Transporturilor
_insp_pentru_vi_luni_ale_anului_2020.pdf,
publicate și Infrastructurii https://politia.md/sites/default/files/accidenta_Drumurilor
_inp_in_rm_pentru_09_2020.pdf,
https://politia.md/sites/default/files/accidenta__insp_in_rm_pentru_12_luni_2020.pdf.
În perioada anului Grupul de lucru permanent pentru evaluarea
accidentelor rutiere grave a efectuat mai multe examinări a locului
producerii
accidentelor
rutiere
soldate
cu
decese
https://politia.md/sites/default/files/accidenta_-
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_insp_in_rm_pentru_12_luni_2020.pdf
Ca rezultat, a fost sesizată SA „Drumuri Ialoveni” cu privire la
iluminarea nocturnă și instalarea indicatoarelor necesare conform normelor
tehnice în vigoare (nr. la sesizare 34/17-673 din 29.05.2020) și Primăria
comunei Piatra, r-l Orhei, privind întreprinderea măsurilor de redresare a
situaţiei accidentare (34/44-8796 din 20.07.2020).
Totodată, s-a efectuat și analiza sectoarelor de drum cu frecvență sporită
a accidentelor rutiere, pentru perioada anului 2019, fiind identificate pe
drumuri naționale 125 sectoare și 149 pe drumuri locale/străzi, precum și 2
puncte negre (nr.34/17–1814 din 26.03.2020).
Suplimentar, în perioada anului 2020, au fost examinate 847 tronsoane
de drum cu frecvență sporită a accidentelor rutiere, la fel au fost efectuate
533 de verificări de control, având ca scop modul de îndeplinire al
măsurilor prevăzute la controlul general, executarea prescripțiilor,
sarcinilor, sesizărilor.
La fel potrivit dispoziției nr. 432 din 04.12.2020 în perioada 07-11
decembrie 2020 a fost efectuat controlul general (complex) al drumurilor
publice, în vedere aprecierii gradului de pregătire pentru perioada de
exploatare toamnă-iarnă.
Urmare, în adresa autorităților competente pentru asigurarea securității
circulației rutiere, au fost expediate 76 prescripții, dintre care 25 prescripții
către DGTPCC a consiliului mun. Chișinău, privind sistematizarea şi
organizarea traficului rutier, înlăturarea neajunsurilor depistate, cât și
completarea cu mijloace de semnalizare rutieră a drumurilor publice și 62
sesizări în adresa Direcției generale transport public și căi de comunicații a
Consiliului mun. Chișinău, Ministerului Economiei și Infrastructurii,
Administrației de Stat a Drumurilor, Primăriei municipiului Chișinău, APL
teritoriale, Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, precum și în
adresa persoanelor juridice care efectuează lucrări în zona drumurilor
publice.
1.5.6. Îmbunătățirea 2018–2020 Manageme Ministerul
În perioada anului 2020 au fost desfășurate 3 sesiuni de instruire în
managementului
nt
al Afacerilor
domeniul utilizării echipamentelor laser de măsurare a vitezei de deplasare
documentării
documentă Interne
a autovehiculelor în trafic (21 -24.01.20, 03 - 07.02.2020, 10 accidentelor rutiere
rii
(Inspectoratul 14.020.2020) fiind instruiți 448 angajați (dintre care: 5 femei și respectiv
prin
utilizarea
accidentelo General
al 443 – bărbați).
tehnologiilor
r
rutiere Poliției)
Suplimentar, Poliția a fost dotată cu 21 dispozitive de măsurarea
informaționale
asigurat
alcoolului în aerul expirat (drager) și 13 dizpozitive de măsurarea a vitezei
prin
(TruCam2).
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La începutul anului 2020 au fost inițiate negocieri cu o companie din
Republica Cehă cu privire la testarea radarelor mobile. În perioada 23-27
martie experții cehi urmau să vină în vizită pentru demonstrarea
echipamentului, însă aceasta a fost amânată în contextul instituirii stării de
urgență.
La 18.02.2020 BRCT Iasi a transmis notificarea despre documentele
necesare pentru încheierea contractului de grant în cadrul celui de-al doilea
apel de proiecte al Programului Operațional Comun România-Republica
Moldova 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 300000,00 Eur.
În cadrul proiectului este preconizată procurarea a 4 masini de patrulare
care vor fi dotate integral cu sisteme mobile (laptop, software, radar,
drager, set de prim ajutor) și seturi de echipamente speciale (sistem de
lumină albastră, veste rezistente la gloanțe, conuri etc). Valoarea mașinilor
dotate – 150000 euro.
La 14.08.2020, s-a desfășurat vizita virtuală a echipei BRCT Iași, în
vederea verificării documentației depuse în cadrul proiectului. Dosarul cu
documentația depusă a fost transmis la Autoritatea de Management din
România.
În perioada anului 2020 au fost date în exploatare 19 sectoare de poliție
1.6. Creșterea 1.6.1. Îmbunătățirea 2017–2020 Infrastructu Ministerul
infrastructurii
și
ră
Afacerilor
din cadrul Inspectoratelor de poliție Ceadîr-Lunga, Dubăsari, Bender,
eficienței
dezvoltată
Interne
Vulcănești, Șoldănești, Florești, Ștefan Vodă, Căușeni, Briceni, Cantemir,
activităţii prin capacităților
logistice ale Poliției
(Inspectoratul Sîngerei, Călărași, Drochia, Glodeni, Soroca și Comrat.
aplicarea
General
al
Suplimentar, au fost finalizate lucrările de modernizare a sediilor
conceptului de în vederea realizării
atribuțiilor stabilite
Poliției)
sectoarelor de poliție SP3 Dubăsari, SP2 Criuleni, SP1 Ocnița, SP5
performanță
prin lege
Drochia.
egală a Poliţiei
La 13.02.2020, în cadrul întrevederii cu Coordonatorul TIKA, a fost pus
în discuție subiectul reparării și dotării cu mobilier și tehnica necesară a
Sălii de conferințe din cadrul IGP.
A fost întocmit un acord adițional nr.1 la contractul nr.123 din
13.11.2019, de prelungire a lucrărilor suplimentare celor de construcţie a
anexei la clădirea CTCEJ pentru laboratorul de expertiză genetico-judiciară
(ADN).
În cadrul proiectului de asistență externă ”Suport pentru reforma
instituțiilor de aplicare a legii în Moldova”, implementat de PNUD și
finanțat de ambasada SUA în Republica Moldova, a fost demarat procesul
de reconstrucție capitală a 2 sedii ale sectoarelor de poliție din țară: SP
Egorovca(rnul Fălești) și SP 1 Cahul. Finalizarea lucrărilor de reparație și
operaționalizarea completă a obiectivelor este planificată până la finele
intermediul
utilizării
tehnologiil
or
informațio
nale
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primului semestru 2021.
Totodată a fost finalizat procesul de reconstrucție a 3 IDP (Bălți, Comrat
și Soroca), care au fost reconstruite capital. Suplimentar au fost acomodate
condițiile la IDP Anenii Noi, și Criuleni, pentru a putea corespunde
cerințelor minime prevăzute în standardele naționale și internaționale.
1.6.2.
Elaborarea 2017–2020 Proceduri
Ministerul
Pe parcursul anului 2020 în cadrul Poliției au fost elaborate și aprobate 9
procedurilor
operațional Afacerilor
proceduri standard de operare, din ele 4 urmare revizuirii PSO existente.
operaționale
e standard Interne
Respectivele PSO, vizează:
standard
privind
elaborate,
(Inspectoratul
1) acțiunile de prevenire a contaminării și răspândirii COVID-19, în
activitatea Poliției
aprobate și General
al rândul efectivului polițienesc care reacționează la apelurile de urgență;
aplicate
Poliției)
2) audierea participanților în procesul penal;
3) cercetarea primară a faptei de încălcare a regulilor de securitate a
circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana
care conduce mijlocul de transport;
4) comunicarea instituțională;
5) gestionarea poștei electronice de serviciu (Zimbra) în cadrul
subdiviziunilor IGP;
6) reținerea persoanei;
7) escortarea și transportarea persoanei private de libertate
8) plasarea persoanei reținute în Izolatorul de detenție preventivă;
avertizările de integritate.
Procedurile standard de operare care au fost elaborate în cadrul
proiectului ”Promovarea activității Poliției bazate pe drepturile omului în
Republica Moldova” care vizează reținerea, escortarea, transportarea și
plasarea persoanei reținute în Izolatorul de Detenție preventivă a Poliției au
fost incluse în manualul PSO elaborat suplimentar PSO care vizează
mecanismul de asigurare a asistenței medicale pentru persoanele reținute și
aflate în detenție provizorie și asigurarea dreptului la interpret sau
traducător pentru persoanele reținute, transportate, escortate și deținute în
izolatoarele de detenție provizorie.
Manualul editat a fost transmis Poliției de către reprezentații Fundației
Soros-Moldova în cadrul întrevederii din 07.07.2020
http://www.politia.md/ro/content/intrevederea-sefului-igp-cureprezentanti-ai-fundatiei-soros-moldova-transmiterea .
1.6.3. Consolidarea 2017–2020 Competenț Ministerul
La 16 martie 2020 a fost aprobat Ordinul MAI nr. 148 „Cu privire la
managementului
e stabilite
Afacerilor
instituirea Grupului de lucru pentru efectuarea studiului cu privire la
operațional
prin
Sistem
Interne
managementul operațional în cadrul MAI”. Totodată, conform HG
stabilirea clară a
complex
(Inspectoratul nr.636/2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului
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domeniului,
în
vederea creării unui
sistem
complex
pentru
asigurarea
suportului
decizional, bazat pe
un
sistem
informațional
integrat
al
managementului
operațional

pentru
asigurarea
suportului
decizional
implement
at

General
Poliției)

al pentru anii 2020-2023 (modificată prin HG nr. 848/2020) acțiunea
2.8.Conceptualizarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a
domeniului managementului operațional și delimitarea clară a
competențelor, urmează a fi realizată către iunie, 2021.
Urmare modificărilor efectuate în structura IGP, în contextul aprobării
HG nr. 547/2019 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului
General al Poliției”, a fost revizuit domeniul de competență a Direcției
management operațional, astfel conform Ordinului IGP nr. 88 din
23.03.2020
cu privire la organizarea și funcționarea a acesteia, DMO
are următoarele funcții de bază:
1) coordonarea activității de analiză a riscurilor în contextul realizării
misiunilor/operațiunilor de combatere a criminalității și de asigurare sau
menținere a ordinii publice, în scopul fundamentării deciziilor conducerii
Inspectoratului General al Poliției în organizarea asigurării ordinii și
securității publice;
2) planificarea operațională și asigurarea interopabilității între
subdiviziunile subordonare IGP, cu subdiviziunile MAI și alte autorități cu
competențe în asigurarea ordinii și securității publice, inclusiv în contextul
realizării misiunilor comune și gestionării evenimentelor publice cu grad de
risc mediu și scăzut;
3) monitorizarea permanentă a situației operative, asigurarea fluxului
informațional și dirijarea operațională, coordonarea procesului de
reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor și în situații de misiuni
specifice;
4) dezvoltarea și asigurarea funcționalității sistemului de management
operaţional la nivelul Poliției, inclusiv prin standardizarea proceselor și
produselor pe domeniu de competență.
Subsidiar, în cadrul subdiviziunilor subordonate IGP sunt create
următoarele subdiviziuni cu competențe în domeniul managementului
operațional:
- Direcția coordonare operațională în cadrul Inspectoratului național de
investigații;
- Direcția coordonare operațională în cadrul Inspectoratului național de
securitate publică;
- 3 Secții coordonare operațională în cadrul a 3 direcții de patrulare
(Nord, Sud, Centru);
- Secția coordonare operațională în cadrul BPDS „FULGER”;
- 42 secții coordonare operațională în cadrul inspectoratelor de poliție ale
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1.6.4. Reorganizarea
structurilor de suport
operativ în cadrul
Inspectoratului
General al Poliției

Semestrul
II, 2016

Poliției.
(Ordinul MAI nr.821 din 27.12.2019 cu modificările ulterioare, Ordinul
MAI nr.167/2020, Ordinul MAI nr.189/2020, Ordinul MAI nr.59/2020).
Totodată, în ianuarie 2020 a început reconstrucția Centrului coordonare
misiuni al Poliției, care conform viziunii urmează să asigure coordonarea la
nivel național a realizării misiunilor Poliției. Reconstrucția sediului se află
la etapa de finisare, fiind inițiată procedura de achiziționare a mobilierului
conform Caietului de sarcini.
Suplimentar, în contextul realizării Planului de acțiuni privind
consolidarea capacităților de management operațional ale Poliției pentru
anii 2019-2021, aprobat prin Ordinul nr.131 din 05.04.2019 au fost
realizate următoarele:
- aprobarea, în scopul eficientizării managementului fluxului
informațional la nivel instituțional, a Ordinului IGP nr.116 din 07.04.2020
cu privire la distribuirea sintezei operative zilnice către subdiviziunile
Poliției;
- elaborarea cadrului normativ general secretizat privind coordonarea
operațională centralizată a resurselor Poliției la măsurile în masă, fiind
adoptate şi planuri situaţionale privind asigurarea ordinii şi securităţii la 4
obiective strategice;
- revizuirea și ajustarea cadrului normativ care reglementează
coordonarea operațională a acțiunilor Poliției de reacționare la apelurile
112 (Ordinul IGP nr.293/2020);
- aprobarea prin Ordinul IGP nr.404/2020 a instrucțiunilor privind
analiza riscurilor pe domeniul managementului operațional.
Structuri
Ministerul
La 12 noiembrie 2019 a fost aprobată HG nr.547 „Cu privire la
de suport Afacerilor
organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei”, prin care au
operativ
Interne
fost aprobate:
reorganizat (Inspectoratul
1)Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului
e
General
al General al Poliţiei;
Poliției)
2) Structura Inspectoratului General al Poliţiei;
3)Lista subdiviziunilor teritoriale ale Poliției subordonate Inspectoratului
General al Poliției;
4) Organigrama Inspectoratului General al Poliţiei.
Totodată, prin respectiva a fost stabilit și efectivul-limită al
Inspectoratului General al Poliţiei și al subdiviziunilor specializate și
teritoriale ale acestuia. Suplimentar, art.4 al actului normativ vizat
stipulează că lista subdiviziunilor specializate ale Inspectoratului General al
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Poliţiei, efectivul-limită al acestora şi al subdiviziunilor teritoriale se
stabilesc de către ministrul afacerilor interne, în limitele bugetului aprobat
și ale efectivului-limită aprobat prin HG nr.547/2019.
1.6.5.
2016–2017 Structuri
Ministerul
În cadrul subdiviziunilor specializate subordonate IGP (INSP, INI) au
Regionalizarea unor
regionale
Afacerilor
fost create direcții regionale (Nord, Centru, Sud), responsabile de
structuri ale Poliției
create
și Interne
prevenirea, descoprerirea infracțiunilor și asigurarea ordinii și securității
în vederea asigurării
operațional (Inspectoratul publice în regiunea încredințată.
suportului operativ
e
General
al
Implementarea conceptului de regionalizare, poate fi asigurată urmare
și administrativ al
Poliției)
modificării Legii nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul
inspectoratelor
de
polițistului.
poliție
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.320/2012 cu privire la
activitatea Poliției și statutul polițistului (inițiativa legislativă nr.142 din 27
martie 2020) a fost înaintat în Parlamentul RM.
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/6
1/LegislativId/4998/language/ro-RO/Default.aspx/
Proiectul de lege a fost inclus în Ordinea de zi a ședinței Comisiei
securitate națională, apărare și ordine publică și a trecut prima lectura.
Proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură în cadrul ședinței
Parlamentului din 16.07.2020, ulterior a fost inclus cu nr.5, pe ordinea de zi
a ședințelor în plen ale Parlamentului din 16 - 24 decembrie 2020, pentru
examinare în lectura a II-a.
La moment, pe pagina web oficială a Parlamentului lipsește informația
cu referire la rezultatele examinării proiectului prenotat.
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/ta
bid/61/LegislativId/4998/language/ro-RO/Default.aspx
Totodată, conform HG nr.636/2019 cu privire la aprobarea Planului de
acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (modificată prin HG nr.
848/2020) termenul de realizare a acțiunii 2.22.1.Implementarea
conceptului de regionalizare a Poliției, fiind decembrie 2020.
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7.

8.

1.7.
Consolidarea
capacităților
Poliției
de
participare
la
misiunile
internaționale și
operațiunile
Uniunii
Europene
de
gestionare
a
situațiilor
de
criză

2.1. Eliminarea
tuturor
formelor de rele
tratamente,
abuz
și
discriminare în
activitatea
Poliției

1.7.1.
Elaborarea 2017–2020 Cadru de Ministerul
cadrului
reglementa Afacerilor
departamental
de
re
Interne
reglementare
a
departamen
participării Poliției
tal
la
misiunile
elaborat și
internaționale
și
aprobat
operațiunile UE de
gestionare
a
situațiilor de criză

La 11 mai 2016, în cadrul MAI, a avut loc întrevederea cu echipa
proiectului HIQSTER în contextul elaborării recomandărilor de politici în
vederea promovării Republicii Moldova la Misiuni PSAC.
Prin Ordinul MAI nr.233 din 03 august 2017, a fost aprobată viziunea
Ministerului Afacerilor Interne cu privire la misiuni și operații
internaționale.
La 02.10. 2017 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între MAI și
Instituția privată – Centrul de informare și documentare privind NATO în
Republica Moldova.
Prin Ordinul MAI nr. 43 din 16.02.2018 a fost aprobat Regulamentul
privind recrutarea, selectarea, pregătirea și participarea personalului MAI la
misiuni și operații internaționale.
În perioada de raport, cu suportul Echipei Proiectului de asistență tehnică
al UE pentru susținerea Reformei Poliției în Republica Moldova au fost
stabilite relații bilaterale cu Centrul de instruire central pentru pregătirea
ofițerilor de poliție germani și a ofițerilor de poliție din alte state pentru
participarea la misiunile de poliție ale ONU și UE din cadrul Academiei
Poliției Federale din Germania, care este disponibilă să ofere, instruirii în
perioada anului 2021, pentru 5 ofițeri de poliție din Republica Moldova,
selectați pe baza criteriilor predefinite.

OBIECTIVUL 2:
Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea Poliției
2.1.1.
Crearea 2017–
Condiții
Ministerul
A fost elaborat Caietul de sarcini ”Pentru achiziționarea serviciilor de
condițiilor
pentru 2020
create
Afacerilor
elaborare a documentației de proiect și deviz pentru celulele de detenție
desfășurarea
Interne
temporară, camere de audieri și camere de prezentare spre recunoaștere din
procedurilor
în
(Inspectoratul cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției subordonate Inspectoratului
cadrul
urmăririi
General
al General de Poliție al MAI”.
penale
în
Poliției)
Prin ordinul șefului IGP nr.213/2020 au fost aprobate Cerințele minime
conformitate
cu
obligatorii privind amenajarea în cadrul subdiviziunilor polițienești a
prevederile legale
camerelor de audiere, de prezentare spre recunoaștere a persoanei și de
întrevedere a persoanelor bănuite/învinuite cu apărătorul și de
așteptare(tranzit).
Respectivele au fost consultate cu Consiliului pentru prevenirea torturii
pe lângă Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman), Institutul pentru
Drepturile Omului, Asociaţia “Promo-LEX”, Fundaţia “Soros-Moldova”,
precum şi alte organizaţii non-guvernamentale specializate în domeniul
drepturilor omului.
Suplimentar, urmare aplicării conceptului de modernizare a celor 15
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2.1.2. Îmbunătățirea 2017–
condițiilor
în 2020
locurile de deținere
provizorie
ale
Poliției
în
conformitate
cu
standardele Uniunii
Europene

2.1.4.
Asigurarea 2017–
respectării
2020

Izolatoare de detenție provizorie (IDP), prevăzute de Matricea de politici
privind implementarea Programului de suport bugetar, în fiecare IDP au
fost create a câte o încăpere destinată pentru audierea persoanei și una
pentru întrevederi confidențiale cu apărătorul. Astfel în cele 15 IDP au fost
create și adoptate standardelor, 30 încăperi.
Suplimentar, în conformitate cu prevederile conceptului activității
polițienești comunitare, în cele 56 sectoare de poliție supuse procesului de
modernizare, au fost create încăperi de audiere a participanților în cadrul
procesului penal/contravențional, fiind create în acest sens 52 încăperi.
La fel, în contextul reconstrucției capitale a IP Telenești, pe suprafața
utilă a fostului IDP au fost instituite camere de audiere, prezentare spre
recunoaștere și întrevederi în condiții confidențiale în număr total de 7
încăperi.
În același context, în procesul reconstrucției IP Criuleni, au fost create
încăperi de audiere și prezentare spre recunoaștere.
La solicitarea IP Anenii Noi și Hâncești, au fost alocate resurse financiare
pentru reparația curentă a încăperilor utilizate în procesul de audiere a
persoanelor. În acest sens, au fost acomodate condițiile în a câte o încăpere
din cadrul acestor subdiviziuni ale Poliției.
Prin urmare, în această perioadă, poate fi observată renovarea a 93
încăperi în diferite subdiviziuni ale Poliției.
Raport de Ministerul
În anul 2020 au fost modernizate 5 Izolatoare de detenție provizorie din
evaluare
Afacerilor
cadrul Inspectoratelor de poliție Bălți, Comrat, Anenii Noi, Soroca și
elaborat
Interne
Criuleni.
Condiții
(Inspectoratul
În prezent, Poliția dispune de 15 Izolatoare de detenție provizorie
îmbunătățit General
al renovate, din ele 10 sunt date în exploatare în cadrul următoarelro
e
Poliției)
inspectorate de Poliție: DP mun.Chișinău, Hâncești, Orhei, Cimișlia,
Ungheni, Căușeni, Edineț, Sângerei, Cahul, Râșcani.
În anul 2021 urmează a fi sistată activitatea IDP care nu corespund
normelor minime, cin cadrul următoarelor inspectorate de poliție: Călărași,
Fălești, Florești și Ceadîr-Lunga.
Suplimentar, pentru buna desfăşurare a activităţii IDP din cadrul
Inspectoratelor de poliţie Criuleni, Comrat, Bălţi, Hînceşti şi Soroca au fost
achizioționate consumabilele necesare (saltele, lenjerie de pat, căni, farfurii,
ceainicuri electrice, microunde) și transmise cu titlu gratuit conform
Ordinului IGP nr.224 din 14.08.2020.
Numărul
Ministerul
În perioada anului 2020, în privinţa angajaţilor ai Poliției au fost
plîngerilor Afacerilor
pornite 9 cauze penale pentru tortura, tratamentul inuman sau degradant, 3
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standardelor
internaționale
în
domeniul drepturilor
omului în efectuarea
reținerii și altor
măsuri operative

2.1.5. Stabilirea unui 2016–
parteneriat
între 2018
Inspectoratul
General al Poliției și
reprezentanții
societății civile în
scopul monitorizării
și evaluării cazurilor
de rele tratamente,
abuz și discriminare
în activitatea Poliției

referitoare
la acțiunile
de abuz din
partea
polițiștilor
în
descreștere
cu
20%
pînă
în
2020

Interne
cauze penale pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 2 cauze penale
(Inspectoratul pentru excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu.
General
al
Diminuarea numărului cauzelor penale, comparativ cu anul 2019, se
Poliției)
atestă pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu cu 85 % (20 cauze
penale) și acțiunile de tortură, tratament inuman sau degradant cu 55% (20
cauze penale).
Totodată, față de anul 2016 numărul cauzelor penale pentru tortura,
tratamentul inuman sau degradant a diminuat cu 83%, iar a celor pentru
abuzul de putere sau abuzul de serviciu cu 91,4%.
Suplimentar, în baza relațiilor de parteneriat dintre Fundația Soros
Moldova și IGP, în cadrul proiectului Promovarea activității Poliției bazată
pe Drepturile Omului în Republica Moldova, finanțat de Delegația Uniunii
Europene și co-finanțat de Fundația SOROS Moldova, a fost elaborat
studiul ”Interacțiunea dintre ofițerul de urmărire penală și procurorilor la
etapa reținerii”. Prezentarea publică al acestuia urmează să aibă loc la
începutul anului 2021.
Parteneriat Ministerul
În perioada anului 2020 au fost efectuate vizite de monitorizare a
stabilit
Afacerilor
Izolatoarelor de detenţie provizorie ale Poliţiei de către Avocatul Poporului
Numărul
Interne
în IDP al Direcției de poliție a mun. Chișinău și ale Inspectoratelor de poliţie
de rapoarte (Inspectoratul Ungheni, Edineţ, Rîşcani, Floreşti, Cimişlia, Cahul, Făleşti, Leova, Cantemir,
de evaluare General
al Glodeni, Soroca, Nisporeni, în perioada 07.08-04.11.2020.
elaborate și Poliției)
Suplimentar, au fost efectuate 4 vizite de monitorizare de către angajaţii
publicate
Secţiei detenţie şi escortă a Direcţiei interacţiune justiţie în comun cu
reprezentanţii Institutului pentru Drepturile Omului în Moldova în
Izolatoarele de detenţie provizorie ale Inspectoratelor de poliţie Rîşcani,
Edineţ, Bălţi şi Sîngerei.
De către subdivizunea specializată a Poliției - Direcţia interacţiune
justiţie, au fost efectuate 16 controale cu acordarea suportului metodicopractic Serviciilor detenţie şi escortă din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale
Poliţiei.
Totodată, în cadrul proiectului „Analiza accesibilității fizice și
informaționale a sectoarelor de poliție din perspectiva comunității
persoanelor cu dizabilități”, implementat de Alianța INFONET, a fost
realizată Analiza de accesibilitate a sectoarelor de poliție din republica
Moldova. În cadrul acesteia au fost supuse evaluării 60 sectoare de poliție.
Scopul cercetării a constituit a) stabilirea valorilor inițiale în domeniul
accesibilității sectoarelor de poliție din Republica Moldova, b) facilitarea
monitorizării ulterioare a implementării acțiunilor PNISPD, care vizează
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2.2. Revizuirea
statutului
ofițerilor
de
investigații
și
ofițerilor
de
urmărire penală

2.2.1.
Stabilirea 2016–
rolului, locului și 2017
atribuțiilor
subdiviziunilor de
urmărire penală din
cadrul Poliției în
contextul reformei
sectorului judiciar

asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și c) promovarea
unui comportament pro-activ al persoanelor cu dizabilități în viața publică
prin implicarea lor în procesul de monitorizare. Studiul poate fi vizualizat
accesând link-ul: https://www2.slideshare.net/Koroli/analiza-conditiilor-deaccesibilitate-a-sectoarelor-de-politie-din-republicamoldova?fbclid=IwAR0oAM3OOKcRS4MR7nW54LTG6qLN2_ZLAZcFiZrFdyjC-kcAySxShcOrmk.
Grup
de Ministerul
Conform proiectului Strategiei de reformare a justiției pentru anii 2020lucru
Afacerilor
2023 aprobat de executiv, este preconizată efectuarea studiului privind
comun
Interne
dislocarea procuraturilor în scopul consolidării capacităţilor instituţionale și
creat
(Inspectoratul
utilizării eficiente a resurselor disponibile și analiza oportunității
Concept
General
al
optimizării subdiviziunilor ofițerilor de urmărire penală din cadrul
elaborat și Poliției)
inspectoratelor de poliție potrivit hărții dislocării procuraturilor și
recomandă
instanțelor judecătorești.
ri
formulate

OBIECTIVUL 3:
Consolidarea capacităților de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de
gen, drogurilor și contrabandei de armament, falsificarea și spălarea banilor
2016–
Laboratoar Ministerul
În contextul planificării extinderii domeniilor de acreditare la nivelul
10.
3.1. Dezvoltarea 3.1.2.
Implementarea
2017
e acreditate Afacerilor
Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (examinarea de
capacităților
măsurilor necesare
Interne
portret, examinarea drogurilor prin metoda GS/MS), volumul major al
structurilor
pentru
acreditarea
(Inspectoratul
activităților privind tranziția la noua versiune a standardului ISO
responsabile de
subdiviziunilor
General
al 17025:2018, în baza solicitării CTCEJ, de către MOLDAC a fost acceptată
combaterea
tehnicoPoliției)
efectuarea evaluării pentru perioada decembrie 2019-ianuarie 2020
criminalității
(scrisoare nr. 24/477-DEI12 din 08.08.2019).
organizate
și criminalistice
Pentru extinderea domeniilor de acreditarea au fost realizate toate
transfrontaliere conform
standardelor
acțiunile preconizate în planurile de validare a metodelor.
internaționale
în
Conform circularei nr.24/149-DE-6 din 16 martie 2020, Centrul Naţional
domeniu
de Acreditare din RM MOLDAC a anulat toate evaluările şi activităţile
planificate în legătură cu pandemia de coronavirus.
Conform planului de evaluare MOLDAC Cod: PR-04-F-21-LÎ/LE-2 (nr.
34/12-896 din 15.05.2020) a fost desfășurată evaluarea de supraveghere
(S2) și de extindere a acreditării în perioada 04 -16.06.2020.
Decizia MOLDAC Nr.103 din 31.07.2020, prin care a fost acordată
acreditarea CTCEJ pentru domeniul examinării de portret.
Conform planului MOLDAC CodR-04--F-21-LÎ/LE-2 (nr.34/12-2026
din 27.11.2020) a fost desfășurată evaluarea de extindere a acreditării în
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3.1.3. Consolidarea 2018–
capacităților
2020
subdiviziunilor
tehnicocriminalistice și de
investigații la nivel
regional

Condiții de
activitate
create
în
conformitat
e
cu
standardele
UE
Capacități
consolidate

domeniul examinărilor drogurilor la data de 05.12.2020, ca urmare a fost
stabilită o neconformitate la elementul 7.2 (RA nr.1/1 din 05.12.2020).
La 28 mai 2020 a avut loc evenimentul oficial de donare a unor
Ministerul
echipamente și programe soft Centrului tehnico-criminalistic şi expertiză
Afacerilor
judiciară din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova. Donația include
Interne
(Inspectoratul echipament de traducere și unul de stocare a informațiilor. Valoarea totală a
General
al donației este de circa 121 325 dolari. Donația include și un server cu
capacități de procesare și stocare a informației timp de 25 de ani, clauză
Poliției)
stipulată în Legea nr.68 din 14.04.2016 „Cu privire la expertiza judiciară și
statutul expertului judiciar” (http://www.politia.md/ro/content/centrultehnico-criminalistic-si-expertiza-judiciara-al-igp-dotat-cu-echipamentmodern.
Centrul tehnico-criminalistic și expertiză judiciară a fost echipat cu 16
truse criminalistice pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitate
statică, iar subdiviziunile poliției au fost asigurate tehnico-material cu 202
stații de lucru (calculatoare) oferite angajaților secțiilor investigații
infracțiuni, 190 stații de lucru și 50 imprimante oferite angajaților secțiilor
urmărire penală, 99 stații de lucru oferite sectoarelor de poliție, 53 stații de
lucru și 20 bucăți HDD pentru subdiviziunile Inspectoratului General al
Poliției.
În perioada anului 2020 au fost organizate următoarele activități de
instruire/schimb de experiență:
1)participarea la Reuniunea finală în cadrul Proiectului 57 cu genericul
”Consolidarea capacităților în domeniul criminalisticii, investigarea
accidentelor CBRN în regiunea Centrelor de Excelență din Europa de Est și
Sud-Est”, organizat în Belgia, în cadrul căreia au participat 1 angajat
(Bărbat-1) Temei: Ordinul nr.51ef din 06.02.2020.
2) cursul de instruire „Securitatea surselor radioactive”, organizat de
Agenţia Naţională de reglementare a activităţilor nucleare şi radiologice;
3) cursul de instruire „Armele de distrugere în masă şi conştientizarea
neproliferării acestora”, organizat de Biroul pentru cooperare în domeniul
apărării al Ambasadei SUA la Chişinău;
De către Direcția Dezvoltare Profesională a Academiei ,,Ștefan сel Маrе"
а MAI au fost organizate 3 cursuri în domenii:
4) ,,Urmărea penală”, 18 angajați (femei-6, bărbați-12) ofițeri de urmărire
penală/investigații/sector și criminaliști din cadrul subdiviziunilor Poliției,
fiind instruiți în domeniul ,,Etapelor de lucru cu urmele infracţiunii la faţa
locului”;
5) ,,Investigații infracțiuni”, 24 angajați (femei-4, bărbați-20) ofițeri de
urmărire penală/sector, serviciu patrulare/gardă, chinologi și criminaliști din
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3.1.5. Perfecționarea 2017–
aplicației
privind 2018
registrul electronic
de
evidență
a
armelor

Program
Ministerul
specializat Afacerilor
procurat și Interne
instalat

cadrul subdiviziunilor Poliției, find instruiți în domeniul cercetării;
6) cursuri de perfecționare „Activitatea de urmărire penală”, cu abordarea
aspectelor ce țin de tactica efectuării cercetării la fața locului, în cadrul
căreia au fost abordate regulile de ridicare, ambalare și păstrare a probelor
biologice. Instruiți: 25 ofițeri de urmărire penală din cadrul subdiviziunilor
teritoriale.
Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de stat al armelor”
existent în cadrul IGP şi utilizat pentru eliberarea şi gestionarea actelor
permisive, este în proces de ajustare de către operatorul economic
,,AlfaSoft" SRL conform contractului nr. MD-2019-06-26-000107111/61
din 14.08.2019.
În vederea asigurării interoperabilităţii Sistemului informaţional
automatizat „Registrul de stat al armelor” (software), la platformele
MConnect MPass, MPay, MSign, MNotify, MLog care în present sunt în
process de implementare, la 10.08.2020, pentru administrarea corectă a
riscurilor la compartimentul vizat, din cadrul IGP au fost desemnate 2
persoane care să sprijine eforturile Serviciului tehnologii informaţionale al
MAI în procesul de depunere a cererilor în adresa Agenţiei de Guvernare
Electronică (AGE), privind conectare a SIA RSA la platforma MConect şi
obţinerea serviciilor guvernamentale MLog, MNotify, MSign şi certificatelor
SSL. Astfel, la 12.08.2020 a fost semnat anexa nr. 8 la Acord c MConnect
care presupune consumul datelor din Registrul de stat al populaţiei şi
Registru de stat al unităţilor de drept.
Pentru testare s-a configurat acces la mediu de test din partea Agenţiei
de Guvernare Electronică.
Totodată, la 16.12.2020 au fost expediate Agenţiei de Guvernare
Electronică cererile de conectare la serviciul guvernamental MPASS şi
MSIGN, în vederea dezvoltării Sistemului informaţional automatizat
„Registrul de stat al armelor” (software), la platformele vizate.
La 12.11.2020 în cadrul şedinţei secretarilor generali, a fost acceptat
proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la organizarea şi funcţionarea
Sistemului informaţional automatizat ,,Registru de stat al armelor”. pentru
iniţierea procedurii de avizare/expertizare şi consultare publică, cu
termen-limit de prezentare a avizelor/expertizelor în termen de 10 zile.
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/sedinta-secretarilor-generali-din-12noiembrie-2020-ora-1400, https://cancelaria.gov.md/ro/content/cu-privirela-organizarea-si-functionarea-sistemului-informational-automatizatregistrul-de (907/MAI/2020).
Suplimentar, conform Dispoziţiei IGP nr. 445 din 15.12.2020, în
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11.

3.1.7. Îmbunătățirea
capacităților
de
intervenție
ale
Brigăzii de Poliție cu
Destinație Specială
„Fulger”
în
combaterea formelor
de crimă organizată,
terorism
și
extremism, conform
competențelor
specifice
3.1.8. Îmbunătățirea
calității
formării
profesionale
a
ofițerilor
de
investigații
prin
identificarea
unui
grup de formatori
din
cadrul
subdiviziunilor
subordonate
și
asigurarea instruirii
acestora
conform
standardelor
internaționale
3.2. Extinderea 3.2.2. Crearea în
cadrul
competențelor
Poliției
în Inspectoratului
General al Poliţiei a
domeniul
prevenirii
și structurii
specializate
de
combaterii

perioada 16 – 30 decembrie 2020, a fost organizat on-line cursul de
instruire destinat utilizatorilor Sistemului informaţional automatizat
„Registrul de stat al armelor”, la care au participat 184 de salariați ai
Poliției (femei-11, bărbați-173). Instruirea utilizatorilor a fost realizată de
către operatorul economic ,,Alfasoft" SRL care a elaborat SIA „Registrul
de stat al armelor”.
În perioada 19.10.2020-23.10.2020 în incinta Brigăzii de poliție cu destinație
specială „Fulger” s-a desfășurat cursul de instruire cu genericul „Intervenția
Profesională”, în cadrul căruia au fost instruiți 12 angajați bărbați.

2018–
2019

Instruiri
organizate
Echipamen
t
achiziționat
Infrastructu
ră creată și
dezvoltată

Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General
al
Poliției)

2017–
2020

Formatori
identificați
și instruiți

Ministerul
De către formatorii Poliției, au fost organizate și desfășurate 2 cursuri de
Afacerilor
instruire a ofițerilor de investigații, în cadrul cărora au fost instruiți 39
Interne
angajați pe domeniul activității speciale de investigații.
(Inspectoratul
General
al
Poliției)

2017

Structură
specializată
creată
și
operațional
ă

Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General
al
Poliției)

Urmare aprobării statelor de personal, conform ordinului MAI
nr.197/2020 în cadrul Inspectoratului național de investigații a fost creată
Direcția investigații infracțiuni spălarea banilor și finantarea terorismului.
La 22.12.2017 a fost aprobată o nouă Lege cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, în vigoare din
23.02.2018.
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spălării banilor combatere a spălării
proveniți
din banilor
activități
de
criminalitate
organizată

3.2.3. Consolidarea 2017–
capacităților Poliției 2018
în
domeniul
combaterii spălării
banilor proveniți din
activităţi de crimă
organizată

Proiectul elaborat de către IGP privind acordarea competențelor Poliției în
prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor pentru crimele aflate
în competența MAI, fără imixtiunea în împuternicirile și competențele
Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor din cadrul CNA, a
fost avizat negativ de CNA, astfel nefiind aprobate modificările la cadrul
legislativ și normativ.
În anul 2019, de către INI a IGP a fost inițiată, din nou1, procedura de
modificare a prevederilor art.269 Cod Procedură Penală, cu privire la
excluderea art.243 (Spălarea banilor) Cod Penal din competența exclusivă a
Centrului Național Anticorupție, care însă, de asemenea, nu a avut
finalitate.
La fel, în primul semestru al anului 2020 Ministerul Afacerilor Interne a
depus eforturi pentru promovarea proiectului de lege respectiv. La 15 iunie
2020 MAI a depus la Cancelaria de Stat cerere privind înregistrarea
proiectului pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii
Moldova nr. 122/2003. Prin acest proiect de lege se propunea completarea
art. 2692 din Codul de procedură penală, prin care pentru infracțiunile
prevăzute de art. 243 (Spălarea banilor) și 279 (Finanțarea terorismului) din
Codul penal, urmărirea penală se efectuează de organul de urmărire penală
în a cărui competență se află infracțiunea, în legătură cu care a fost pornită
urmărirea penală. Totuși, la 17 iunie Cancelaria de Stat a restituit proiectul
înaintat, în vederea preluării acestuia de către Ministerul Justiției.
Până la finele anului 2020, MJ nu a reușit promovarea proiectului în
legislativ.
Activități
Ministerul
În perioada anului 2020 au fost organizate 18 activități (instruiri
de instruire Afacerilor
naționale și internaționale, vizite de studiu) de consolidare a capacităților
organizate Interne
polițiștilor în domeniul spălării banilor :
(Inspectoratul
1. Cursul de recalificare ,,Investigații infracțiuni” (online), în cadrul
General
al căruia au fost instruiți în domeniul monitorizării sau controlului
Poliției)
tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară, 24 angajați
(femei-4, bărbați-20) ofițeri de urmărire penală/sector, serviciu
patrulare/gardă, chinologi și criminaliști din cadrul subdiviziunilor Poliției,
organizat în perioada 15.06.2020-19.06.2020, în cadrul Academiei ,,Ștefan
сel Маrе" (Dispoziția IGP nr.156 din 10.06.2020);
2. Seminarul ”Spălarea banilor”, desfășurat la 30.04.2020, la care au

În 2018, INI a IGP a expediat spre examinare și avizare proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură penală și anume alin.(1) art.269 Cod Procedură penală, însă la inițiativa Direcției
Juridice a IGP, proiectul a fost retras.
1
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participat 5 angajați ;
3. 2 Sesiuni online în domeniul Darknet și Cryptocurrencies, organizat
de către Centrul de Inovații al secretariatului General Interpol, în perioada
08-10.04.2020, 15-17.04.2020, la care au participat 2 angajați ;
4. Webiner cu privire la utilizarea platformei Centrului Național pentru
Copii Dispăruți și Exploatați din SUA (NCMEC), în vederea identificării
cazurilor de pornografie infantilă, abuz și exploatare sexuală online a
copiilor, la 05.05.2020, la care a participat 1 angajat;
5. Webiner-ul „Interferența electorală, atacuri asupra sistemelor
informaționale critice”, organizat de către Consiliul Europei în cadrul
proiectului ”CyberEast”, la 04.06.2020, la care a participat 1 angajat;
6. Webiner-ul „Prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor”,
organizat de către Parlamentul European, la 09.06.2020, la care au
participat 2 angajați;
7. Webiner-ul privind protecția copiilor de abuzuri sexuale online,
organizat de UNICEF, la 17.06.2020, la care a participat 1 angajat ;
8. Webiner-ul privind investigații online pe cazuri de exploatare sexuală
a copiilor, organizat de NCPTF din SUA, la 26.06.2020, la care a participat
1 angajat;
9. Cursul de perfecționare/specializare „Combaterea crimei organizate”,
desfășurat în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, în perioada 20 –
24.01.2020, la care au participat 6 angajați (Dispoziția IGP nr. 15 din
16.01.2020);
10. Cursul de instruire „Gestionării riscurilor și a situațiilor de criză
legate de securitate, inclusiv terorism” în perioada 17-21 februarie 2020,
Chișinău, la care a participat 1 angajat (Ordinul MAI nr. 79 din
14.02.2020);
11. Vizita de lucru în cadrul grupului multidisciplinar din RM, format în
contextul implementării proiectului ”Consolidarea răspunsului Guvernului
la fenomenul traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției
victimelor traficului și martorilor în RM”, demarat cu suportul OIM,
Misiunea OIM în RM, organizată în perioada 09.03.2020-14.03.2020, în
Suedia, la care a participat 1 angajată, (Ordinul IGP nr. 115 ef. din
05.03.2020).
12. Vizită de studiu, cu privire la participarea în cadrul grupului de
lucru transfrotalier specializat în domeniul combaterii traficului ilegal de
arme, muniții și substanțe explozive, organizat sub egida EUBAM, or.
Odessa, Ucraina, în perioada 25-26.02.2020, la care a participat 1 angajat
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(Ordin IGP nr. 81 ef. din 24.02.2020);
13. Ședința operațională comună cu omologii din Republica
Muntenegru în vederea coordonării măsurilor de investigații în privința
unui grup criminal specializat în circulația ilicită a drogurilor și spălare a
banilor, la sediul SELEC din Bucureşti, România, în perioada 02.03.2020 –
04.03.2020, la care au participat 2 angajați (ordin IGP nr.95ef. din
27.02.2020) ;
14. Ședința pe marginea operațiunii ”Eclipse IV”, destinată combaterii
traficului ilicit cu țigarete și produse de tutungerie, organizată sub egida
SELEC, în perioada 20-22.01.2020, or. București, România, cu participarea
1 angajate (Ordinul IGP nr.16ef din 17.01.2020);
15. Cea de-a 22-a Reuniune a grupului de lucru GUAM în domeniul
combaterii criminalității, în perioada 30–31.01.2020, or. Kiev, Ucraina, cu
participarea 1 angajat (Ordinul MAI nr.48 din 29.01.2020);
16. Prima ședință a grupului de lucru transfrontalier specializat în
domeniul combaterii traficului ilegal de arme, muniții și substanțe
explozive, organizat sub egida EUBAM, în perioada 25-26.02.2020,
or.Odessa, Ucraina, cu participarea 1 angajat (Ordinul IGP nr.81 ef din
24.02.2020);
17. Curs de instruire în domeniul utilizării aplicației SIRAT ”SELEC
Intelligence Reporting Application Tool”, în perioada 10-12.03.2020, or.
București, România, organizat sub auspiciul SELEC, cu participarea 1
angajat (Ordinul IGP nr.118 ef din 06.03.2020) ;
18. Curs de instruire ”Traficul de ființe umane”, organizat în perioada
02.02.2020-08.02.2020, în or. Budapesta, Ungaria, fiind instruiți 4 angajaţi
(Femei-1, Bărbați-3),(Ordinul IGP nr. 38 ef. din 31.01.2020).
OBIECTIVUL 4:
Crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și
proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu
Instruiri
Ministerul
12.
4.1.Implementar 4.1.4. Consolidarea 2017–
de 2020
desfășurate Afacerilor
ea Conceptului capacităților
ale
Interne
de
poliție comunicare
(Inspectoratul
comunitară în ofițerilor de sector
General
al
cadrul
Poliției)
structurilor
Inspectoratului
General
al
Poliţiei

practici ale Uniunii Europene și internaționale, în măsură să răspundă
Pe parcursul perioadei de raport, au fost organizate 7 activități de
instruire, fiind instruiți 104 de angajați din cadrul sectoarelor de poliție,
după cum urmează:
1) Curs de perfecționare/specializare cu tematica ,,Activitatea de ordine
publică”, organizat în perioada 10.02.2020-14.02.2020, în cadrul
Academiei Ștefan cel Mare, cu studierea modulului:
- Competenţe de comunicare, psihologice, tactice şi competenţe ce ţin de
cadrul legal aplicabil.
Instruiți 4 de angajaţi ai Serviciilor de patrulare şi 21 ai Sectoarelor de
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4.1.5.

Dezvoltarea 2017–

Infrastructu Ministerul

poliție- (Femei-5, Bărbați-20)
Temei: Dispoziția IGP nr.54 din 04.02.2020
2) Curs de perfecționare/specializare cu tematica ,,Violenţa în familie”,
organizat în perioada 09.03.2020 - 11.03.2020, în cadrul Academiei Ștefan
cel Mare cu studierea modulului:
- Psihologia tipurilor de violenţă. Comunicarea eficientă cu agresorul.
Instruiți 32 de angajaţi ai Sectoarelor de politie (Femei-8, Bărbați-24)
Temei: Dispoziția IGP nr.99 din 05.03.2020
7) Curs de recalificare (online) în domeniul ,,Investigații infracțiuni”, de
către Direcția Dezvoltare Profesională a Academiei ,,Ștefan сel Маrе" а
MAI, organizat în perioada 15.06.2020-19.06.2020, fiind instruiți în
domeniul chestionării, 11 angajați: ofițer sector-8 (femei-1, bărbați-7),
serviciu patrulare-3 (bărbați) din cadrul subdiviziunilor Poliției.
8) Curs de recalificare în domeniul ,,Activitatea specială de
investigații”, organizat în perioada 28.09.2020-09.10.2020, fiind instruiți
14 ofițeri de sector (femei-1, bărbați-13) axat la capitolul comunicării
eficiente în context profesional.
9) Curs (online) de perfecționare/specializare cu genericul ,,Activitatea
polițienească comunitară I”, organizat în perioada 26.10.2020-30.10.2020,
în cadrul Academiei Ștefan cel Mare, fiind instruiți 10 ofițeri de sector
(femei-2, bărbați-8) axat pe aspectul comunicării eficiente în activitatea
polițienească.
10) Curs (online) de perfecționare/specializare cu genericul ,,Constatarea
și documentarea contravențiilor” , organizat în perioada 02.11.202006.11.2020, în cadrul Academiei Ștefan cel Mare, fiind instruiți 17
angajați ai serviciului patrulare (femei-1, bărbați-15) și 4 ofițeri de sector
(femei-2, bărbați-2) axat pe aspectul comunicării eficiente în activitatea
polițienească.
11) Atelier de instruire în domeniul asigurării ordinii publice în
componența grupelor ”Dialog-Poliția”, organizat în perioada 10.11.2020,
11.11.2020, 12.11.2020, fiind instruiți 15 angajați (femei-6, bărbați-9) ai
Secțiilor securitate publică din cadrul subdiviziunilor Poliției, axat pe
abordarea subiectelor cu privire la comunicarea în situații de stres;
Totodată, menționăm că, în conformitate cu Planul Tematic la Pregătirea
generală, aprobat prin Ordinul IGP nr.25/2019, în cadrul orelor de pregătire
profesionale la locul de muncă, tot efectivul Poliției studiază tematica
,,Comunicarea profesională”.
Au fost renovate și date în exploatare 19 sedii ale sectoarelor de poliție:
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infrastructurii
2020
sediilor sectoarelor
de poliție și a
inspectoratelor
de
poliție
conform
standardelor
în
domeniu

ră
modernizat
ă, conform
modelului
standard

Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General
al
Poliției)

(Sectorul de Poliție nr.1 Bender, Sectorul de Poliție nr.2 Dubăsari,
Sectorul de Poliție nr.1 Ceadîr-Lunga, Sectorul de Poliție nr.1 Vulcănești,
Sectorul de Poliție nr.2 Cișmichioi, Sectorul de Poliție nr. 2 Șoldănești,
Sectorul de Poliție nr. 2 Florești, Sectorul de Poliție nr.4 Ștefan Vodă,
Sectorul de Poliție nr.3 Căușeni, Sectorul de Poliție nr.2 Briceni, Sectorul
de Poliție nr.1 Cantemir, Sectorul de Poliție nr.5 Sîngerei, Sectorul de
Poliție nr.3 Călărași, Sectorul de Poliție nr.2 Drochia, Sectorul de Poliție
nr.1 Glodeni, Sectorul de Poliție nr.3 Florești, Sectorul de Poliție nr.5
Soroca, Sectorul de Poliție nr.2 Comrat, Sectorul de Poliție nr.3 CeadîrLunga).
Suplimentar, au fost finalizate lucrările de modernizare a sediilor
sectoarelor de poliție SP3 Dubăsari, SP2 Criuleni, SP1 Ocnița, SP5
Drochia.
Prin ordinul șefului IGP nr.26/2020 „Cu privire la transmiterea cu titlu
gratuit a unor bunuri”, au fost transmise pentru 35 sectoare de poliție câte 3
calculatoare (105 unități).
A fost înaintat Grupului de lucru pentru achiziții Raportul nr.P-II/40 din
09.03.2020 cu necesități de dotare a 4 sectoare de poliție cu calculatoare
(12 unități) și Raportul nr.P-II/41 din 09.03.2020 cu necesitățile de dotare a
6 sectoare de poliție cu tehnică de uz casnic și a 15 sectoare de poliție cu
529 scaune.
Pentru anul 2020 în cadrul Proiectului „Cooperarea regională pentru
prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România-Moldova”
au fos acordate mijloace financiare în sumă totală de 22.591,9 mii lei,
dintre care 8.905,1 mii lei fiind alocate pentru reparația capitală a zece
sectoare de poliție și pentru „Construcția sediului pentru 3 subdiviziuni
operative ale Inspectoratului Național de Investigații, str. Bucuriei nr. 14,
mun. Chișinău”, urmare licitației publice a fost încheiat Contract nr.92LC
din 15.09.2020 cu ,,S.R.L. CONSMODERN”, pentru anul 2020 fiind
alocate mijloace financiare în sumă de 13.686,8 mii lei. Lucrările de
construcție sunt în proces de derulare.
Astfel, au fost reînnoite/ obținute autorizații de construcție noi pentru
cele 10 inspectorate de poliție în cadrul Proiectului THOR din cadrul
Programului Operational Comun Romania-RM 2014-2020
Sectoarele au fost împărțite în două loturi-Nord (Cetireni (Ungheni),
Costesti (Rîșcani), Fetești (Edineț), Zăbriceni (Edineț), Hincăuți (Edineț)) și
Sud (Zârnești (Cahul), Costesti (Rîșcani), Bujor (Hîncești), Sărata nouă
(Leova), Sărăteni (Leova) și Leova (Leova)).
Deschiderea ofertelor, pentru lotul Nord, a avut loc la 02.06.2020, iar
pentru lotul Sud la 05.06.2020.
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4.1.7. Organizarea 2017–
activității
de 2020
prevenire
în
conformitate
cu
riscurile și tendințele
criminalității

În anul 2020 au fost semnate și înregistrate la Trezorărie contracte cu
agenții economici care vor asigura lucrările de construcție în cele 10
sectoare de poliție teritoriale, fiind demarate lucrările de reconstrucție și
alte lucrări suplimentare de renovare.
Suplimentar, au fost efectuate activități de reparație capitală la 5
Inspectorate de poliție din mun.Chișinău, DP mun.Chișinău, precum la
Inspectorate de poliție Ialoveni, Anenii-Noi, Cimișlia, Glodeni, Bender,
Ștefan-Vodă, Soroca,Telenești, Ungheni.
În cadrul proiectului de asistență externă ”Suport pentru reforma
instituțiilor de aplicare a legii în Moldova”, implementat de PNUD și
finanțat de ambasada SUA în Republica Moldova, a fost demarat procesul
de reconstrucție capitală a 2 sedii ale sectoarelor de poliție din țară: SP
Egorovca(rnul Fălești) și SP 1 Cahul. Finalizarea lucrărilor de reparație și
operaționalizarea completă a obiectivelor este planificată până la finele
primului semestru 2021.
Măsuri de Ministerul
În scopul organizării activităților de prevenire a criminalității adaptate la
prevenire
Afacerilor
specificul local, inclusiv conform evaluării criminalităţii şi a tendinţelor
desfășurate Interne
acesteia la nivel local, de către subdiviziunile teritoriale Poliției, au fost
Rapoarte
(Inspectoratul elaborate 333 de rapoarte şi 354 de planuri de acţiuni pe baza rapoartelor
de analiză General
al de analiză a criminalităţii.
a riscului Poliției)
Subsidiar, în scopul descurajării comportamentului delincvent, prevenirii
elaborate
și combaterii a fenomenului infracțional, precum și restabilirii gradului de
siguranță în comunitate, au fost organizate:
- 33087 de activităţi de informare şi sensibilizare,
- 10139 razii;
- 57 campanii de informare de către Inspectoratele de poliţie (DP mun.
Chişinău (4), IP Bălţi (3), Ceadîr-Lunga (10), IP Briceni (4), IP Leova (2),
IP Sîngerei (6), IP Străşeni (3), IP Donduşeni (4), IP Vulcăneşti (2), IP
Soroca (4), IP Edineţ (2), IP Glodeni (2), IP Cantemir (2), IP Şoldăneşti
(4), IP ȘtefanVodă, IP Ocnița, IP Drochia și IP Comrat câte 1 campanie,
preponderent în domeniile prevenirii violenţei în familie, consecinţele
consumului de alcool/droguri, prevenirii infracţiunilor patrimoniale și
accidentelor rutiere, delincvenţei juvenile, prevenirii înecurilor.
La fel, de comun cu membrii serviciilor specializate au fost vizitate la
domiciliu 206755 persoane aflate în vizorul Poliţiei, în vederea prevenirii
situaţiilor repetate, precum şi identificarea alternativelor în vederea
excluderii cauzelor şi condiţiilor care au favorizat situaţia de risc.
Totodată, în scopul atragerii altor actori la soluţionarea problemelor ce
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duc la sporirea fenomenului infracţional, au fost înaintate 3931 de
demersuri către instituţiile de profil.
Suplimentar, urmare actualizării actelor normative, prin Ordinul IGP
nr.424/2020 au fost aprobate:
1. Instrucțiunea privind procedura de inițiere și realizare a analizei
informațiilor și evaluare a riscurilor în cadrul IGP
2.Regulamentul privind clasificarea, elaborarea, evidența și păstrarea
produselor analitice în cadrul IGP.
De către subdiviziunea specializată a Poliției, au fost elaborate 12
rapoarte de analiză a riscurilor care vizează fenomenul infracțional la nivel
național.
Ministerul
Urmare modificărilor efectuate în structura IGP, în contextul aprobării
Afacerilor
HG nr. 547/2019 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului
Interne
General al Poliției”, în cadrul IGP a fost instituită Direcția analiza
(Inspectoratul informațiilor. Respectiva nu a fost creată urmare reorganizării Centrului de
General
al analiză a informației, însă a fost asigurată delimitarea competențelor între
Poliției)
subdiviziuniel vizate. Astfel, conform Regulamentului cu privire la
organizarea și funcționarea Direcției analiza informațiilor, aprobat prin
Ordinul IGP nr.248/2020 aceasta răspunde doar de segmentul strategic și
tactic.
Crearea structurilor regionale de analiză a informațiilor urmează a fi
realizată urmare modificării Legii nr.320/2012 cu privire la activitatea
Poliției și statutul polițistului.

Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General
al
Poliției)

Ministerul

Urmare modificărilor efectuate în structura IGP, în contextul aprobării
HG nr. 547/2019 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului
General al Poliției”, în cadrul IGP a fost instituită Direcția analiza
informațiilor.
Conform Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea
Direcției analiza informațiilor, aprobat prin Ordinul IGP nr.248/2020 una
din funcțiile acesteia vizează identificarea naturii, evaluarea riscului, pe
perioadele scurte și medii, studierea tendințelor și modelelor curente ale
acțiunilor ilegale, zonelor cu potențial criminogen ridicat și intervalelor
temporale afectate de activitățile ilegale.
Pe parcursul anului 2020, de către Direcția analitică din cadrul INI, în
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contextul dezvoltării segmentului de analiză a informațiilor, au fost realizate
138 rapoarte de analiză operațională întocmite pe cauze penale gestionate de
angajații INI, DGUP, Procuratură, pornite pe infracțiuni de omor, tâlhărie,
viol, punerea în circulație a substanțelor narcotice, furt, escrocherie și alte
tipuri de infracțiuni, care fac parte din categoria celor grave, deosebit grave
și excepțional de grave, 29 rapoarte de analiză tactică și 54 de monitorizare a
surselor deschise.
Urmare aprobării Instrucțiunii privind procedura de inițiere și realizare a
analizei informațiilor și evaluare a riscurilor în cadrul IGP, precum și a
Regulamentului privind clasificarea, elaborarea, evidența și păstrarea
produselor analitice în cadrul IGP prin Ordinul IGP nr.424/2020, au fost
abrogate actele normative care reglementau:
- procedura inițierii și realizării analizei operaționale (Ordinul IGP
nr.116/2014);
- procedura de realizare a analizei strategice (Ordinul IGP nr.117/2014);
- procedura inițierii și realizării analizei tactice (Ordinul IGP
nr.118/2014);
- procedura inițierii și realizării analizei de risc în cadrul Poliției (Ordinul
IGP nr.205/2015);
- standardele de dotare a angajaților Poliției din cadrul Serviciului analiză
crime a Secțiilor investigații infracțiuni a a Inspectoratelor de poliție, a
Secției analiza informațiilor a DP Chișinău și Centrului de analiză a
informațiilor a Inspectoratului național de investigații (Ordinul IGP
nr.324/2017).
Suplimentar, de către Direcția analiza informațiilor, au fost dezvoltate
pentru subdiviziunile teritoriale, instrumentele analitice de planificare forțe.
Pe parcursul anului, la capitolul ce ține de instruiri organizate în domeniul
analizei de risc, operațioanle, tactice au fost organizate 8 activități de
instruire, unde au fost instruiți 71 de angajați, după cum urmează:
1. Curs de perfecționare/specializare cu tematica „Tehnologii
informaționale”, în cadrul Academiei Ștefan cel Mare, salariații Poliției au
fost instruiți la capitolul „Diminuarea riscurilor atacurilor cibernetice”.
Instruiţi 11 angajaţi (femei-3, bărbați-8), în perioada 02.03.202006.03.2020. Temei: Dispoziția IGP nr.91 din 28.02.2020
2. Curs de instruire în domeniul evaluării riscurilor finanțării terorismului,
în cadrul Proiectului comun EU/Coe ,,Combaterea Corupției prin Aplicarea
Legii și Prevenire (CLEP)”, în parteneriat cu Serviciul Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor (SPCSB). Instruiți 2 angajați femei-1 și
bărbați-1.
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3. Curs de instruire „Analiza informației cu privire la declarații”, oferit de
Biroul Federal de Investigații al Departamentului de Justiție al SUA.
Instruiți 16 angajați (dintre care femei-4 și bărbați-12);
4. Curs (online) de perfecționare/specializare cu tematica ,,Managementul
operațional I”, organizat în cadrul Academiei Ștefan cel Mare, în cadrul
căruia au fost abordate subiecte de instruire ce țin de domeniul analizei
informației, evaluarea riscurilor, inclusiv și planificarea de activități urmare
analizei, cu participara a 19 salariați ai Poliției(femei-8, bărbați-11);
5. Curs de instruire (online) cu tematica „Analiza criminală în cadrul
conferinței virtuale EU” Europol, cu participarea a 3 salariați ai Poliției
(femei-2, bărbați-1);
6. Curs de instruire „Gestionarea riscurilor și a situațiilor de criză legate
de securitate, inclusiv terorism” (bărbat - 1);
7. Sesiunea de instruire online cu producătorii softului „Maltego
XL”,specializat în căutarea informațiilor din open-source, la care a
participat 1 angajat.
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2020 angajatul ce deține calitate de
formator la nivelul IGP, a participat la instruirea a 19 angajați (ofițerei de
investigații), în temeiul Dispoziției nr. 418 din 26.11.2020 cu privire la
organizarea cursului de instruire cu tematica ”Investigații infracțiuni”.
Subdiviziu Ministerul
În luna iunie, 2020 urmare demersurilor IGP (nr.34/3-2030, 2042 din
ne creată și Afacerilor
05.06.2020), în cadrul MAI a fost organizată ședința prezidată de către
operațional Interne
secretarul general al ministerului, în cadrul căreia a fost abordat și subiectul
izată
(Inspectoratul privind modalitatea creării și identificării funcțiilor pentru Direcția
General
al tehnologii informaționale și comunicații în cadrul organului central de
Poliției)
administrare a IGP.
Astfel, a fost inițiată procedura de modificare a statelor de personal și
elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției vizate.
Rețea
creată
și
operațional
izată

Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratul
General
al
Poliției)
STI
Sistemul

În anul 2020 au fost realizate următoarele:
Au fost identificate locațiile pentru instalarea Staților de Baza MTS-1 și
MTS-4 – 15 buc.
Au fost încheiate contactele pentru arenda spațiilor tehnologice și
energie electrică cu operatorii economici SA Orange, Moldcell SA, SA
Moldtelecom și ÎS Radiocomunicații.
Au fost efectuate expertizele tehnice a turnurilor de comunicații pentru
instalarea echipamentelor.
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TETRA

A fost efectuată recepția ultimei livrări de echipamentele conform
contractului.
Au fost instalate și date în exploatare 13 Stații de bază.
Au fost identificate locațiile pentru instalarea a 8 MW(microunde)
pentru crearea redundanței rețelelor de transport date în sistemul de
radiocomunicații TETRA MAI.
A fost efectuată interconectarea rețelei de radiocomunicații TETRA cu
VoIP (IP telefonia) a MAI.
La moment este inițiată procedura de elaborare a proiectului de HG
privind Regulamentul rețelei radiocomunicații în standard TETRA la nivel
național.
Au fost efectuate deplasări pentru comisionarea și acceptanța lucrărilor
de montare a echipamentelor în scopul modernizării TETRA, LAN și
WAN.
Au fost instalate și date în exploatare 2 Stații de bază.
Au fost instalate 8 MW (microunde) pentru crearea redundanței
rețelelor de transport date în sistemul de radiocomunicații TETRA MAI.
A fost efectuată interconectarea MSO A (IGPF) cu MSO B (Traian,
23/1 STI al MAI) prin fibră optică.
Efectuarea deplasărilor pentru comisionarea si acceptanța lucrărilor de
montare a echipamentelor.
A fost efectuată testarea zonelor de acoperire cu semnal radio. Ca
măsură de verificare este acoperirea cu semnalu radio a tuturor
inspectoratelor de poliție și a drumurilor naționale. Rezultatele - 96,4% din
suprafețele testate pentru stațiile portabile realizate la nivel național. Actul
cu privire la acoperirea radio este înregistrat cu Nr. E181105-00-CS din
01.10.2020.
Au fost perfectate actele de acceptanță înregistrate cu Nr.E181105-00AT1 din 17.09.2020.
Conform demersurilor Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea
legii, în perioada de 21-24.07.2020 (40 angajați), 28-31.07.2020 (40
angajați) și 22-25.09.2020 (50 angajați) de către angajații STI al MAI au
fost organizate cursuri online, de pregătire continuă a personalului de gardă
și dispecerate (total 130 angajați instruiți), pe tema “Sistemul TETRA
(stații radio staționare și portabile), posibilități și capacități tehnice, precum
și utilizarea acestora în diferite situații de serviciu”
În anul 2020 au fost procurate de către IGP:
-130 terminale radio mobile;
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-200 terminale radio portabile;
-30 terminale radio staționare;
-10 terminale radio camuflate.
Ministerul
STI întru dezvoltarea Sistemului informatic integrat al Poliției cu suportul
Afacerilor
PNUD, în cadrul proiectului ”Suport pentru reforma Poliției”, a realizat
Interne
proiectarea rețelelor LAN pentru 44 subdiviziuni teritoriale ale Poliției.
(Inspectoratul Având în vedere lucrările de construcție capitală desfășurate la
General
al Inspectoratele de poliție Criuleni și Telenești, în anul 2018, s-a reușit
Poliției)
implementarea a 2 din cele 44 proiecte de execuție a rețelei LAN
recepționate. Pentru asigurarea unei infrastructuri adecvate în toate unitățile
Poliției, pentru anul 2020, prin proiect de finanțare, este planificată
implementarea a cel puțin 9 proiecte în inspectoratele de poliției amplasate
în zona limitrofă râului Nistru.
Pentru asigurarea unui acces securizat la informații cu aplicarea unor
mecanisme avansate de criptare pentru protecția informațiilor, pe parcursul
anului 2019 s-a reușit conectarea a 106 obiective aflate la evidența IGP sau
a unităților din subordine, la sistemul WAN al MAI. Acest lucru va permite
interconectarea rețelelor LAN și asigurarea unui flux securizat al
informațiilor, în special în procesul interpelării bazelor de date.
Totodată, în cadrul proiectului de asistență externă ”Suport pentru reforma
instituțiilor de aplicare a legii în Moldova”, implementat de PNUD și
finanțat de ambasada SUA în Republica Moldova, a fost realizat studiul de
fezabilitate pentru crearea platformei INTRANET pentru Poliție.
Suplimentar, a fost livrată și specificația tehnică privind contractarea
serviciilor de elaborare a platformei INTRANET al Poliției. În cele din
urmă, urmează a fi identificate surse financiare pentru implementarea
proiecului.
Conform prevederilor HG nr. 201/2009 și recomandărilor Curții de
Ministerul
Conturi a fost elaborat Statul de personal al INSP și expediat spre avizare la
Afacerilor
Cancelaria de Stat. Structura organizatorică și efectivul-limită al INSP au
Interne
(Inspectoratul fost aprobate prin Ordinul MAI nr. 167 din 27.03.2020 cu privire la
General
al completarea ordinului nr. 59/2020 cu privire la efectivul-limită și structura
subdiviziunilor specializate ale IGP.
Poliției)
Statele de personal al INSP și INI au fost aprobate și avizate de
Cancelaria de Stat la 16 aprilie 2020 cu nr.16-41-3389 și au fost puse în
aplicare prin OMAI nr.197 din 21 aprilie 2020.
Conform Ordinului MAI nr.202/2020 „Cu privire la reorganizarea prin
fuziune (absorbție) a unor subdiviziuni din subordinea IGP” a fost creta
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Inspectoratul național de securitate publică, ca urmare a fuzionării
Inspectoratului național de patrulare și Direcției generale securitate publică.
Prin urmare, în cadrul subdiviziunilor specializate subordonate IGP
(INSP, INI) au fost create direcții regionale (Nord, Centru, Sud),
responsabile de prevenirea, descoprerirea infracțiunilor și asigurarea ordinii
și securității publice în regiunea încredințată.
La 05.08.2020, prin Ordinul MAI nr.351 a fost aprobat Regulamentul de
organizare și funcționare a INSP.
Ministerul
Pe domeniul de coordonare operațională la apelurile de urgență, au fost
Afacerilor
create Dispeceratele 112 la nivelul Poliției. Constituirea direcțiilor
Interne
regionale ale Poliției, depinde de modificarea Legii nr.320/2012 cu privire
(Inspectoratul la activitatea Poliției și statutul polițistului. Subsidiar, au fost elaborate
General
al Viziunea și Caietul de sarcini privind dotarea unităților de transport
Poliției)
specializate ale Poliției conform principiului „Police inteligent car” – PiCar
Licitația deschisă nr.ocds-b3wdpl-MD-157382319987 din 15.11.2019,
cu privire la achiziționarea echipamentului și software, pentru dotarea a 50
unități de transport specializate ale Poliției conform viziunii ”Police
Inteligent Car” a fost anulată., deoarece oferta prezentată de operatorul
economic SRL ”Bass-Sistems” depășește cu 30% valoarea estimată a
achiziției, calculată conform Legii privind achizițiile publice nr.131 din
03.07.2015.
Totodată, subdiviziunile Poliției dispun de 90 unități de transport și 735
efectiv pe listă, fiind create 76 echipe de patrulare EPRO, 11 grupe de
patrulare pedestre, și 42 posturi fixe, fiind necesară achiziționarea de 129
echipamente și terminale mobile de procesare a datelor.
În anul 2020 pentru echipele de reacționare operativă ale subdiviziunilor
teritoriale ale Poliției au fost achiziționate 59 de autospeciale operaționale
de teren.
Suplimentar, au fost procurate și repartizate subdiviziunilor subordonate
IGP 170 terminale de modele diverse: Terminale portabile-10, Terminale
tetra-130, Terminale radio staționare Tetra-30.
Conform informațiilor furnizate de Serviciul Național Unic Pentru
Apelurile de Urgență 112, durata medie a apelurilor solicitanților constituie
circa 4 minute, media de reacționare la apelurile cetățenilor constituie circa
32 minute. Media zilnică de apeluri de urgență 112 de competența Poliției
este de 773 cazuri.
Comparativ cu datele pentru anul 2019, timpul mediu de reacționare a
diminuat cu 3 minute sau 8,6%.
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Ministerul
Pe parcursul perioadei de referință au fost organizate 6 activități de
Afacerilor
instruire cu participarea a 173 de angajați:
Interne
1)Cursul de perfecționare/specializare”Managementul operațional”,
(Inspectoratul instruiti 18 angajați (femei-7, bărbați-11). Temei: Dispoziția IGP nr.77 din
General
al 20.02.2020 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;
Poliției)
2) 2 cursuri (online) de specializare pentru personalul serviciului de
gardă și dispecerat, instruiți 80 de angajați (ofițeri și subofițeri) din cadrul
serviciilor de gardă/dispecerat (femei-21 și bărbați-59), în cadrul CIPAL
3) Curs de instruire (online) „Protejarea ofițerilor de poliție în timpul
stopării și verificării unităților de transport, interceptării persoanei, precum
și reacționarea la apelurile de urgență 112”, instruiți 42 de angajați (femei –
1, bărbați –41), organizat în cadrul proiectului UE „Suport pentru reforma
poliției în Republica Moldova”, cu suportul experților germani. Temei:
Dispoziția IGP nr.268 din 04.09.2020
4) Cursul de perfecționare/specializare (online) ,,Gestionarea apelurilor
112”, instruiți 14 angajați/ dispeceri din cadrul subdiviziunilor Poliției
(femei – 7, bărbați–7). Temei: Dispoziția IGP nr.278 din 09.09.2020, în
cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;
5) Cursul (online) de perfecționare/specializare ,,Managementul
operațional I”, în cadrul căruia au fost studiate aspecte ce țin de comunicare
profesională și personală. Instruiți: 19 angajați din cadrul subdiviziunilor
Poliției (femei-8, bărbați-11), în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;
Temei:Dispoziția IGP nr.320 din 02.10.2020.
De asemenea, conform Planului de studii la pregătirea profesională la
locul de muncă pentru anul 2020 (aprobat prin Ordinul IGP nr.25 din
20.01.2020) în cadrul orelor de pregătire profesională la locul de muncă, de
către efectivul Serviciilor de patrulare, asigurare, menţinere şi restabilire a
ordinii publice, dispeceratelor a subdiviziunilor Poliției au fost studiate
subiecte și tematici cu referire la:
- POS reacţionarea primară a echipelor de intervenţie ale Poliţie la
apelurile e urgenţă;
- Organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile
de urgență 112
-Regulamentul de interacțiune între Serviciul national unic pentru
apelurile de urgență și serviciile specializate de urgență.

OBIECTIVUL 5:
Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției
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În perioada anului 2020, pentru excluderea și diminuarea riscurilor de
corupție în activitatea Poliției, a fost finisată evaluarea riscurilor de corupție
în cadrul Inspectoratului național de investigații, Direcției managementul
resurselor umane și Direcției logistică.
Rapoartele privind rezultatele autoevaluării riscurilor de corupție în cadrul
subdiviziunilor vizate sunt plasate pe pagina oficială web a instituției:
1)http://politia.md/sites/default/files/raport_privind_rezultatele_evaluarii_r
idcurilor_de_coruptie_desfasurat_in_cadrul_inspectoratului_national_de_in
vestigatii_si_subdiviziunile_specializate_teritor_0.docx
2)http://politia.md/sites/default/files/raport_analiza_riscurilor_de_coruptie
_in_cadrul_dmru_0.pdf
3)http://politia.md/sites/default/files/raport_de_evaluare_riscuri_anticorup
tie_directia_logistica.pdf.
În baza rapoartelor vizate, la 07.05.2020, a fost aprobat Ordinul IGP nr.
135 cu privire la aprobarea Planului de integritate al Inspectoratului General
al Poliției pentru semestrul II al anului 2020 – semestrul II al anului 2021.
http://www.politia.md/sites/default/files/ord.135-20_1.pdf
Pentru identificarea activităților vulnerabile, în scopul prevenirii cazurilor
de corupție, la 11.09.2020 a fost aprobată dispoziția șefului Inspectoratului
General al Poliției nr. 280 Cu privire la desfășurarea online a Sondajului de
opinie privind evaluarea percepției corupției în domeniile de activitate ale
Poliției.
Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 17-18 septembrie 2020 de
către angajații Direcției prevenirea corupției în comun cu Direcția
managementul resurselor umane, în 11 subdiviziunii subordonate
Inspectoratului General al Poliției, inclusiv organul de administrare și
control, fiind chestionaţi on-line, prin metoda anomimatului, 1183 angajaţi.
În conformitate cu Ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției
nr.380 din 26.11.2020, în perioada 07-11.12.2020, în contextul marcării
Zilei Internaționale Anticorupție a fost organizat și desfășurat Maratonului
Anticorupție, în cadrul căruia, au fost prezentate și interpretate rezultatele
obținute în cadrul sondajului.
Urmare modificărilor efectuate în structura IGP, ulterior aprobării HG nr.
547/2019 Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General
al Poliției, au fost revizuite procedurile standrad de operare, drept urmare au
fost aprobate:
1) Ordinul șefului IGP nr.130 din 27.04.2020 Cu privire la modificarea
unor Ordine ale șefului Inspectoratului General al Poliției, prin care au fost
efectuate modificări la:
- Ordinul șefului IGP nr.75/2018 „Cu privire la aprobarea Procedurii
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5.1.2. Intensificarea 2017–
campaniilor
de 2020
prevenire
a
comportamentului
corupţional
al
polițiștilor,
îndeosebi
în
domeniile
vulnerabile

Campanii
de
prevenire
realizate

Ministerul
Afacerilor
Interne

declararea conflictelor de interese real”;
- Ordinul șefului IGP nr.401/2018 „Cu privire la punerea în aplicare a
procedurii operaționale privind declararea conflictului de interese real în
cadrul organului central de administrare al Inspectoratului General al
Poliției”;
- Ordinul șefului IGP nr.235/2019 „Cu privire la aprobarea Procedurii
operaționale standard privind evidența cazurilor de influență
necorespunzătoare exercitată asupra angajaților Poliției”.
2)Ordinul șefului IGP nr. 140 din 20.05.2020 Cu privire la constituirea
Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei.
3)Ordinul șefului IGP nr.186 din 29.06.2020 Cu privire la aprobarea
Procedurii operaționale standard privind avertizările de integritate.
În perioada anului 2020 au fost desfășurate următoarele campanii și
activități de sensibilizare:
1)
Campania de informare și sensibilizare „NU acceptăm corupția
în Poliție!”, orientată spre prevenirea și conștientizarea, atât pentru
polițiști cât și pentru cetățeni, asupra riscului la care se expun atunci când
oferă sau când acceptă mita.
Campania s-a desfășurat în trei etape și a inclus instruiri ale polițiștilor și
acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la infracțiunile de corupție și
importanța implicării ambelor părți în denunțarea acestor fapte.
Astfel, au fost instruiți în domeniul integrității 4500 de polițiști, iar peste
3 000 de oameni au fost informați despre consecințele corupției, precum și
modalitatea de sesizare a ilegalităților admise de către polițiști.
La 19.03.2020 pe pagina web a Poliției a fost plasat comunicatul „S-a
finisat Campania de informare și sensibilizare cu genericul „NU acceptăm
corupția în Poliție”, disponibil pe http://www.politia.md/ro/ content/sfinisat-campania-de-informare-si-sensibilizare-cu-genericul-nu-acceptamcoruptia-politie.
E de menționat, că în contextul Campaniei de informare și sensibilizare
vizate, pentru a facilita comunicarea cu cetățenii precum și pentru ai informa
privind activitățile planificate și realizate, s-a creat o pagină de Facebook cu
genericul #NU_ ACCEPTĂM_CORUPȚIA_ÎN _POLIȚIE.
Drept urmare, în perioada a 6 luni ale anului 2020, au fost publicate 38 de
postări, care au înregistrat 73 436 de impacturi și 10 360 de interacțiuni
(dintre care 6412 clicuri pe postări și 3348 reacţii, comentarii şi distribuiri).
Totodată menționăm că pagina este apreciată de 2527 persoane și urmărită
de 2659 persoane.
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2) Campania de mediatizare privind prevenirea și combaterea
corupției „Denunță! Atitudinea ta conteză!”, lansată la 11.12.2020
https://realitatealive.md/lansarea-campaniei-denun-a-atitudinea-ta-conteaza-118415.html?fbclid=IwAR2KOMkvF0OSsdFwsgp6BO9WXRPDd1WwtRS
baQmorF_Q9SMl5pO1R3EzmVY
3)
Activitatea de sensibilizare dedicată Zilei internaționale a
copilului, orientată spre prevenirea corupției, precum și de conștientizare a
necesității de manifestare a unui comportament integru, atât de către cetățeni,
cât și de către angajații Poliției, prin filmarea și mediatizarea spotului video
”Ne dorim o copilărie frumoasă, iar pentru aceasta fiți integri”, cu implicarea
a 10 copii, cu vârste cuprinse între 2 și 11 ani.
În vederea celor expuse, la 1 iunie 2020, în incinta Inspectoratului General
al Poliției, participanților la realizarea materialului video vizat, le-au fost
înmânate diplome pentru implicare.
Subliniem că, evenimentul menționat a fost mediatizat în spațiu virtual pe
site-urile: Poliția.md, Unimedia.info,Diez.md,Tvn.md.
Totodată, spotul video a fost distribuit pe pagina de Facebook ”NU
acceptăm corupția în Poliție”, iar timp de 24 h a fost înregistrat un impact de
peste 14 000 de persoane, 6 400 de vizualizări, 1 400 interacțiuni și în jur
150 de distribuiri.
Ulterior, la 10.06.2020, a fost transmis un demers în adresa Consiliului
Audiovizualului, cu solicitarea de a mediatiza cu titlu gratuit la posturile de
televiziune, spotul informațional menționat, (durata de emisie 2.09 minute).
Suplimentar, IGP a participat în cadrul Campaniei de caritate cu genericul
„Cultivăm integritatea – 1520 de cărți pentru educarea tinerii generații”,
conform ordinului MAI nr. 388 din 04.09.2020.
Comunicate de presă plasate pe pagina web oficială a Poliției :
1) Polițiștii au denunțat 117 cazuri de mituire în anul 2019, disponibil
pe http://www.politia.md/ro/content/politistii-au-denuntat-117-cazuri-demituire-anul
2019?fbclid=IwAR1icVBFp64cQoScmsFzImOKQWgUGbHWRg54PrNbm
Sm rbE INcsUu6ZwQ6Mo. Informația a fost ulterior preluată de mai multe
surse mass media (Newsmaker.md, Tv8.md, Știri.md, Ziarulnational.md,
Autoblog.md);
2) S-a finisat Campania de informare și sensibilizare cu genericul ”NU
acceptăm
corupția
în
Poliție”, disponibil
pe http://www.politia.md/ro/content/s-finisat-campania-de-informare-si-
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sensibilizare-cu-genericul-nu-acceptam-coruptia-politie. Informația a fost
ulterior preluată de către Telegraph.md;
3) Dispozitive de filmat pentru polițiștii din teren, disponibil
pe http://politia.md/ro/content/dispozitive-de-filmat-pentru-politistii-dinteren?fbclid
=IwAR0VWJFQBA34ZraX-AyxolygwecueE7DBq6DpEnlM0k8HLpi5Zkx BZx1q k,Informația a fost ulterior
preluată de mai multe surse mass media (Realitatea.md, Radiochisinau.md,
Cotidianul.md, Btv.md, Noi.md);
4) Echipele de patrulare și reacționare operativă au fost dotate cu
camere de corp, disponibil pe http://politia.md/ro/content/echipele-depatrulare-si-reactionare-operativa-au-fost-dotate-cu-camere-decorp?fbclid=IwAR1AWv5_kh8Vgr
XXXZ
PrDCZG6G66H58qsEsBheqJCC3H8ww8HnGJVkI4dY4. Informația a fost
ulterior
preluată
de
mai
multe
surse
mass
media (Telegraph.md, Tvc.md, Nordnews.md,
Diez.md,
Moldpres.md,
Realitatealive.md);
5) De ziua lor, premiați cu diplome din partea șefului Poliției
Naționale, disponibil pe http://politia.md/ro/content/de-ziua-lor-premiaticu-diplome-din-partea-sefului-politiei-nationale. Informația a fost ulterior
preluată de mai multe surse mass media (Unimedia.info, Diez.md,
Tvn.md);
6) La 09.12.2020, în contextul marcării Zilei Internaționale Anticorupție,
s-a participat la emisiunea „Bună dimineața” la postul de televiziune
Moldova 1, unde a avut loc lansarea spotului video cu genericul „Fii de
partea
noastră!
Spune
NU
corupției”,
disponibil:
https://www.facebook.com/tvmoldova1/videos/ast%C4%83zi-9-decembrieeste-marcat%C4%83-ziua-interna%C5%A3ional%C4%83anticorup%C5%A3ie/319578585742419/
În perioada de referință, de către SPIA au fost realizate 21 campanii de
prevenire:
-la 01.03.2020 de către DPSA a SPIA de comun cu INSP al IGP, campania
de promovare a intoleranței față de corupție, responsabilizării, cetățenilor
privind respectarea regulilor de circulație rutieră, prevenirea și combaterea
manifestărilor de corupție cu implicarea funcționarilor publici cu statut
special.
-la 05.08.2020, de comun cu INSP, a fost desfășurată activitatea de
promovare a integrității și liniei anticorupție 1520 în rândul populației.
Activitatea a fost realizată în afara mun. Chișinău, cu antrenarea copiilor
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angajaților MAI care au participat la școala de vară ”Tinerii împotriva
corupției”.
-la 14.08.2020 a fost desfășurată activitatea de prevenire a corupției,
responsabilizării cetățenilor despre implicarea în acte de corupție, organizată
la PTF moldo-române Costești-Stînca și Sculeni.
-la 20.08.2020 a fost realizată de comun acord cu DCC a SPIA al MAI
acțiunea de sensibilizare a cetățenilor cu privire la cultivarea integrității și
aplicarea principiului toleranță zero corupției, desfășurată în or. Ocnița și la
PTF moldo-ucrainene Otaci- Moghilev-Podolsk,
-la 10.09.2020 a fost realizată acțiunea de sensibilizare și promovare a
integrității și liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul
raionului Ștefan Vodă și în punctul de trecere a frontierei de stat Tudora.
-la 24.09.2020 a fost realizată acțiunea de sensibilizare și promovare a
integrității liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul raionului
Ștefan Vodă.
-la 02.10.2020 a fost realizată acțiunea de sensibilizare și promovare a
integrității liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul raionului
Cimișlia.
-la 09.10.2020 a fost realizată acțiunea de sensibilizare și promovare a
integrității liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul raionului
Criuleni.
-la 15.10.2020 a fost realizată acțiunea de sensibilizare și promovare a
integrității liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul raionului
Comrat.
-la 23.10.2020 a fost realizată acțiunea de sensibilizare și promovare a
integrității liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul raionului
Ungheni.
-la 05.11.2020 a fost realizată acțiunea de sensibilizare și promovare a
integrității liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul raionului
Hîncești.
-la 12.12.2020 a fost realizată acțiunea de sensibilizare și promovare a
integrității liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul raionului
Dondușeni.
-la 19.11.2020 a fost desfășurată activitatea de prevenire a corupției,
responsabilizării cetățenilor despre implicarea în acte de corupție și
promovarea liniei anticorupție 1520 în rândul populației pe teritoriul
raionului Călărași.
-la 24.12.2020, în cadrul proiectului ”Shoe Box Moldova” a fost realizată
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deplasarea în raionul Ungheni, localitățile Boghenii Noi și Boghenii Vechi,
unde au fost donate 20 cutii cu cadouri pentru copiii din familii social
vulnerabile.
-la 30.12.2020, angajații DPSA au participat în cadrul activității ”Junior
SPIA”.
-participarea în cadrul emisiunii radio, postul Radio Moldova, de comun cu
INSP al IGP și Automobil Club Moldova, unde au fost discutate măsurile de
prevenire a acțiunilor de corupere pasivă și activă a angajaților MAI, precum
și acordul de colaborare între SPIA și Automobil Club Moldova.
-la 9 decembrie, este marcată Ziua Internațională Anticorupție, fiind
adoptată la 21 octombrie 2003 prin ”Convenția Organizației Națiunilor
Unite împotriva Corupției”.
-la 01-11 decembrie 2020, a fost lansată Campania Anticorupție ”Împreună
pentru integritate”, în cadrul căreia au fost realizate o serie de activități de
informare și educație anticorupție (Ordinul MAI 456/2020).
-la 08 decembrie 2020, ofițerii DPSA al SPIA al MAI, în colaborare cu IGP
al MAI și Automobil Club Moldova au informat participanții la traficul
rutier, pe teritoriul mun. Chișinău, despre răspunderea ce o poartă în cazul
implicării în actele de corupție și conexe corupției.
-la 09 decembrie 2020 în punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni,
Palanca și Giurgiulești, echipele comune de funcționari ai SPIA, Centrului
Național Anticorupție, Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției
de Frontieră au distribuit cetățenilor materiale informative cu referire la
modalitățile de sesizare a manifestărilor de corupție și riscurile implicării în
astfel fapte.
-la 10 decembrie 2020, conducerea SPIA a acordat diplome de integritate
pentru funcționarii subdiviziunilor MAI care au demonstrat responsabilitate,
onestitate și toleranță zero față de fenomenul corupției pe parcursul anului
2020.
-la 11 decembrie curent, prin acțiunea de donare de sânge ”O picătură de
integritate”, angajații SPIA au donat sânge și plasmă convalescentă.
5.1.3. Dezvoltarea 2018–
sistemului electronic 2020
de constatare și
evidență
a
contravențiilor
rutiere în vederea

Cadru
normativ
ajustat
Sistem
electronic
dezvoltat

Ministerul
La 11 septembrie 2020 a fost aprobată legea nr.185 cu privire la Sistemul
Afacerilor
informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor
Interne
contravenţionale şi a persoanelor care au săvârșit contravenţii.
(Inspectoratul
General
al
Poliției)
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diminuării
intervenției
factorului uman în
această activitate
5.1.4. Reorganizarea 2017–
sistemului
de 2020
efectuare
a
achiziţiilor publice
în cadrul Poliţiei şi
pregătirea
personalului în acest
scop

16.

5.2.
Îmbunătăţirea
cooperării între
agențiile
și
structurile
de
combatere
a
corupţiei
la
nivel intra şi
interinstituţiona
l

5.2.1. Consolidarea
capacităților
Serviciului protecţie
internă
şi
anticorupţie
al
Ministerului
Afacerilor Interne
prin
crearea
structurilor
responsabile pentru
subdiviziunile
subordonate
Ministerului,
pe
segmentul
combaterii corupției
5.2.3. Realizarea, în
comun
cu
Serviciului protecţie
internă
şi
anticorupţie
al
Ministerul

Semestrul
II, 2016

Cadru
normativ
ajustat
Sistem de
achiziții
regionaliza
t
Proceduri
operațional
e elaborate
și aprobate
Personal
instruit
Structuri
constituite

Ministerul
Afacerilor
Interne

Pe pagina oficială a IGP www.poliția.md sunt publicate toate planurile de
achiziții ale IGP, inclusiv modificările acestora și toate rapoartele de
monitorizare a executării contractelor in conformitate cu Legea 131/2015.
În scopul asigurării publicării planurilor achiziții ale subdiviziunile
teritoriale, începînd cu anul 2021 se va asigură publicarea centralizată a
acestora de către subdiviziuniea specializată din cadrul IGP, pe pagina
oficială a instituției.

Ministerul
Afacerilor
Interne
Urmare modificărilor efectuate în structura IGP, în contextul aprobării
HG nr. 547/2019 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului
General al Poliției”, în cadrul IGP a fost instituită Direcția prevenirea
corupției.
Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea acesteia este
aprobat prin Ordinul IGP nr.96 din 23.03.2020.

2017–
2020

Activități
Ministerul
de instruire Afacerilor
realizate
Interne

În Planul tematic, aprobat prin Ordinul IGP nr. 25 din 20.01.2020 ,,Cu
privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de formare profesională
continuă la locul de muncă în anul 2020” la compartimentul Pregătirea
generală a fost inclusă spre studiere în cadrul orelor de pregatire profesionala
,,Legea integrității nr.82 /2017. (Cadrul normativ general)”.
De asemenea, pe parcursul perioadei de raport au mai fost organizate 20
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Afacerilor Interne
și
Centrului
Național
Anticorupție, a unor
programe
de
instruire
pentru
efectivul polițienesc
în
domeniul
prevenirii corupţiei

activități de instruire a angajaților Poliției la care au participat 512 salariați:
1) Cursuri de instruire în domeniul integrității, organizate în perioada
23.01.2020-24.01.2020; 30.01.2020-31.01.2020, în cadrul Centrului
republican de instruire al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
Participanți- 4 angajați (femei-2, bărbați-2)
Temei: Dispoziția IGP nr. 11 din 14.01.2020
2) Curs de perfecționare/specializare „Prevenirea și combaterea corupției”,
organizat în perioada 03.02.2020-05.02.2020 în cadrul Academiei ,,Ștefan
cel Mare” a MAI;
Instruiți 10 angajați (femei-5, bărbați-5)
Temei: Dispoziția IGP nr.38 din 29.01.2020
3) Masa rotundă cu genericul ,,Competențele autorității Naționale de
Integritate și practica judiciară în materie de control a averii, intereselor
personale, precum și respectării regimului juridic al conflictelor de interese,
al incompatibilității și al restricțiilor”, organizat în perioada 13.02.202014.02.2020.
Instruiți 2 angajați (bărbați-2)
Temei:Dispoziția IGP nr.61 din 13.02.2020
4) Cursuri de instruire în domeniul integrității, organizate în perioada
20.02.2020-21.02.2020; 27.02.2020-28.02.2020, în cadrul Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă;
Participanți - 4 angajați (femei-2, bărbați-2)
Temei: Dispoziția IGP nr.63 din 13.02.2020
5) Curs de instruire și Atelierul de lucru în domeniul avertizării de
integritate, organizat în perioada 03.03.2020-04.03.2020, în incinta
Inspectoratului General al Poliției;
Instruiți 6 angajați (femei-3, bărbați-3)
Temei: Demersul nr.887 din 26.02.2020
6) Seminar de instruire cu genericul „Drepturile omului și corupția”,
organizat la 12.03.2020 în incinta Inspectoratului General al Poliției
Instruiti 10 angajați (femei-7, bărbați-3)
Temei: Dispoziția IGP nr.109 din 12.03.2020
7) Webinar cu tematica „Consecințele corupției la nivel național și
internațional. Etica și conflictul de interese”, organizat la 12.08.2020 de
către Transparence International – Moldova.
Participanți: 51 angajați (29 bărbați, 22 femei)
8) Ședință de instruire privind utilizarea Sistemului de supraveghere video
portabil „Camere de corp”, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor
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interne 201/2020, desfășurat la 31.07.2020, cu angajații Direcției patrulare
„Centru” a Inspectoratului național de securitate publică, mun. Chișinău,
str. Octavian Goga nr.18.
Instruiți 12 angajați (12 bărbați).
9) Cursuri de instruire (online) cu tematica „Protecția avertizorii de
integritate”, organizate în perioada 13-14.08.20.
Instruiți: 8 angajați (femei-4, bărbați-4) Temei: Dispoziția IGP nr.232 din
07.08.2020;
10) Cursuri de instruire (online) cu tematica „Avertizorii de integritate.
Dreptate și justiție”, organizate în perioada 17-18.09.20.
Instruiți: 10 angajați (femei-1, bărbați-9) Temei: Dispoziția IGP nr.288 din
14.09.2020.
11) Curs de formare managerială (la distanță), nivel superior, în perioada
21.09.20-02.10.20.
Instruiți: 35 angajați (femei-3, bărbați-32) Temei: Ordin MAI nr.414 din
21.09.2020
12) Curs online cu tematica „Cooperarea interinstituțională”, organizat cu
suportul experților din Finlanda, la care au fost abordate subiecte ce țin de
domeniul învestigării crimelor de corupție și crimelor financiare;
investigarea finanțării terorismului și a spălării banilor, în perioada
24.09.2020-25.09.2020.
Instruiți: 12 angajați ai Poliției (femei-2, bărbați-10). Temei: Dispoziția
IGP nr.306 din 23.09.2020;
13) Curs (online) de perfecționare/ specializare cu tematica
,,Managementul operațional I”, organizat în cadrul Academiei Ștefan cel
Mare, în cadrul căruia a fost studiat tematica cu referire la ,,Etica și
integritatea profedională. Imaginea angajatului MAI”, la care au participat
19 angajați ai Poliției (femei-8, bărbați-11), Temei:Dispoziția IGP nr.320
din 02.10.2020
14) Curs (online) de perfecționare/ specializare cu tematica ,,Activitatea de
prevenire și combatere a traficului de ființe umane”, organizat în cadrul
Academiei Ștefan cel Mare, în cadrul căruia a fost studiat subiectul cu
referire la ,,Etica și integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI”,
fiind instruiți 21 de angajați ai Poliției (femei-7, bărbați-14),
Temei:Dispoziția IGP nr.330 din 09.10.2020;
15) Curs (online) de perfecționare/ specializare cu tematica ,,Activitatea de
urmărire penală I” , organizat în cadrul Academiei Ștefan cel Mare, în
cadrul căruia a fost studiat subiectul cu referire la ,,Etica și integritatea
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5.2.4. Instituirea și 2017–
dezvoltarea
2020
sistemului
de
verificare
a
plîngerilor îndreptate
împotriva
personalului Poliției
privind actele de
discriminare și rele
tratamente
în
activitatea Poliției

Sesiuni de Ministerul
instruire
Afacerilor
organizate Interne
Proceduri
operațional
e standard
elaborate și
aprobate

profesională. Imaginea angajatului MAI”, fiind instruiți 25 de angajați ai
Poliției (femei-19, bărbați-15) Temei:Dispoziția IGP nr.343 din 16.10.2020
16) Sesiune de instruire cu tematica ,,Consecințele corupției la nivel
internațional și național. Etica și conflictul de interese”organizată de comun
cu Transparency International –Moldova, la care au participat 90 de
angajati ai Poliției (femei-27, bărbați-63); Temei: Dispoziția IGP nr.346 din
19.10.2020
17) Ședințe de instruire în domeniul integrității, organizată de către INSP
de comun cu SPIA, fiind instruiti un număr de 127 angajati (femei-2,
bărbați-125), Temei:Ordinul IGP nr.311 din 21.10.2020;
18) Curs (online) de perfecționare/ specializare cu genericul ,,Activitatea
polițienească comunitară I”, în cadrul căruia a fost studiat tematica cu
referire la ,,Etica și integritatea profedională. Imaginea angajatului MAI”,
la care au participat 15 angajați ai Poliției (femei-5, bărbați-10);
Temei:Dispoziția IGP nr.356 din 23.10.2020
19) Curs (online) de perfecționare/ specializare cu tematica ,,Constatarea și
documentarea contravențiilor I”,în cadrul căruia a fost studiat tematica cu
referire la ,,Etica și integritatea profedională. Imaginea angajatului MAI”,
la care au participat 21 angajați ai Poliției (femei-3, bărbați-18);
Temei:Dispoziția IGP nr.366 din 29.10.2020
20) Curs (online) de perfecționare/ specializare cu tematica ,,Violența în
familie I”, în cadrul căruia a fost studiat tematica cu referire la ,,Etica și
integritatea profedională. Imaginea angajatului MAI”, la care au participat
30 angajați ai Poliției (femei-4, bărbați-26); Temei:Dispoziția IGP nr.411
din 24.11.2020.
În temeiul ordinului IGP nr. 25 din 20.01.2020 ,,Cu privire la
organizarea şi desfăşurarea procesului de formare profesională continuă la
locul de muncă în anul 2020”, în cadrul pregătirii profesionale la locul de
muncă, toți angajații Poliţiei sunt instruiţi în vederea aplicării în practică a
prevederilor Ghidului privind intervenţia profesională în exerciţiul funcţiei.
Astfel, în Planul tematic de pregătire generală este prevăzută studierea
compartimentului ,,Intervenția profesională”, precum și a prevederilor
Legislaţiei în domeniul protecției drepturilor omului, interzicerii torturii,
tratamentelor inumane şi degradante (Convenţia ONU împotriva torturii şi
altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante), precum
și în combatrea fenomenului discriminării.
Totodată, în scopul dobândirii de către angajații din cadrul
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne a cunoștințelor,
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deprinderilor, abilităților și aptitudinilor necesare aplicării forței fizice, a
mijloacelor speciale și a armelor de foc, de către CIPAL al MAI a fost
aprobat programul de formare continuă a angajaților MAI în domeniul
Intervenției profesionale. Astfel, conform programului de instruire aprobat,
va fi asigurată formarea tehnicienilor de intervenție profesională,
monitorilor de intervenție profesională și formatorilor de intervenție
profesională.
Pentru anul de studii 2020-2021 au fost înaintate propuneri cu privire la
includerea
în
Planul
tematic
а1
сursurilоr
de
perfecționare/specializare/recalificare organizate în cadrul Academiei Ștefan
cel Mare a MAI, a tematicilor de instruire ce țin de:
-Aplicarea procedurilor standard de ореrаrе privind rеținеrеа,
еsсоrtаrеа și detenția реrsоаnеlоr aflate in custodia poliției;
- Interventia рrоfеsiоnаlă in exeгcitiul funcției, inclusiv cu
organizarea exercitiilоr practice privind modul și condițiile de aplicare а
forței și а mijloacelor speciale din dotarea Poliției, și а аrmеlоr de foc.
De asemenea, pe parcursul anului 2020, au fost organizate 15 activități
de instruire, în cadrul cărora au fost instruiți 384 de angajați, după cum
urmează:
1) Atelier de instruire pe componenta ,,Tactici de bază”, organizat în
perioada 04.02.2020-06.02.2020.
Instruiți 6 angajati (Femei-1, Bărbați-5)
Temei: Dispoziția IGP nr.44 din 31.01.2020
2) Curs de perfecționare/specializare ,,Intervenţia profesională”, organizat
în perioada 10.02.2020-14.02.2020.
Instruiți 21de angajati (Femei-1, Bărbați-20)
Temei: Dispoziția IGP nr.55 din 04.02.2020
3)Curs de instruire ”Tactica avansată și proceduri de comunicare pentru
unitățile de reacționare rapidă și intervenție”, organizat în perioada
24.02.2020-28.02.2020.
Instruiti 14 angajați (Femei-1, Bărbați-13)
Temei: Dispoziția IGP nr.78 din 20.02.2020
4) Curs de instruire „Metode de aplanare a situațiilor cu trăgători activi
(AMOK)”, organizat în perioada 02.03.2020-06.03.2020.
Instruiți 14 angajati (Bărbați-14)
Temei: Dispoziția IGP nr.79 din 20.02.2020 ;
5) Curs de perfecționare/specializare ,,Protecția juridică a drepturilor
omului”, organizat în perioada 17.02.2020-19.02.2020, în cadrul căruia au
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fost studiate Standarde minime privind tratamentul deținuților și Regimul,
drepturile şi obligaţiile persoanelor private de libertate în izolatoarelede
detenţie provizorie.
Instruiți 20 de angajaţi (Femei-4, Bărbați-16)
Temei: Dispoziția IGPnr.64 din 13.02.2020
6) Curs de instruire (online) cu tematica „Intervenție și investigarea
violenței în familie”, organizat în perioada 13.07.2020-17.07.2020. Instruiți
24 salariați ai Poliției (Femei-6,Bărbați–18);
Temei:
Dispoziția IGP nr.190 din 10.07.2020.
7) Curs de instruire cu tematica „Managementul conflictului și tactici
relevante”, organizat în perioada 10.08.2020-14.08.2020.
Instruiți 22 angajați- (Femei-1, Bărbați–21)
Temei: Dispoziției IGP nr.231 din 07.08.2020.
8) Curs de instruire (online) formare de formatori în domeniul
,,Managementul conflictului și tactici relevante”, în perioada 17.08.202021.08.2020.
Instruiți 20 de angajați bărbați.
Temei: Dispoziția IGP nr.241 din 14.08.2020
9) Curs de perfecționare/specializare cu tematica ,,Formarea abilităților
psiho-pedagogice”, organizat în cadrul Academiei Ștefan cel Mare în
perioada 07.09.2020-11.09.2020.
Instruiți: 10 ofițeri de formare profesionala (femei-4, bărbați-6).
Temei: Dispozița IGP nr.269 din 04.09.2020.
10) Curs de instruire conform Programului „Asociației Internaționale a
Poliției
pe
Biciclete”
(03.08.2020-08.08.2020
17.08.2020-21.08.2020
și
10.08.2020-14.08.2020
24.08.2020-28.08.2020) Organizat de către Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare din Republica Moldova.
Instruiți 20 de angajați ai Poliției (femei-2, bărbați-18) dintre care 19
angajați din cadrul secțiilor securitate publică și 1 angajat din cadrul
izolatorului detenție și escortă ;
11) Curs formare de formatori (în domeniul tacticilor de bază)
(05.10.2020-23.10.2020), organizat în cadrul programului de asistență
„Consolidarea parteneriatului comunitate-poliție, îmbunătățirea tacticilor și
metodelor de instruire a polițiștilor și creșterea capacităților IGP de
investigare a infracțiunilor financiare, finanțat de Guvernul Regatului
Suediei.
Instruiți 11 angajați (bărbați) ai Poliției;
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12) Curs de instruire cu genericul „Intervenția Profesională”, organizat în
perioada 19.10.2020-23.10.2020, în incinta În incinta în incinta Brigăzii de
poliție cu destinație specială „Fulger”.
Instruiți 12 angajați bărbați.
13) Webinar de instruire cu tematica „Atribuțiile Poliției la alegerile
prezidențiale”, organizat în partenerial cu Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral (23.10.2020)
Participanți 160 de angajați ai Poliției (femei-65, bărbați-95)
14) Cursul de perfecționare/ specializare online cu tematica ”Activitatea
polițienească comunitară” (26.10.2020-30.10.2020), organizat în cadrul
Academiei Ștefan cel Mare, la care 15 de angajați ai poliției (femei-5,
bărbați-10) au fost instruiți la subiectul ce ține de măsurile de intervenție
profesională cu caracter preventiv non-violente și cu aplicarea mijloacelor
speciale.
15) Atelierul (online) pentru menţinerea ordinii şi a securităţii publice în
gestionarea crizelor în perioada COVID-19 (05.11.2020-06.11.2020), La
care au participat 15 salariați ai Poliției (femei-3, bărbați-12). Eveniment
organizat în parteneriat cu Comisia Europeană „TAIEX” în cooperare cu
Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne
(Dispoziția IGP nr.362 din 26.10.2020).
Suplimentar, în cadrul Academiei Ștefan cel Mare a MAI, cât și în cadrul
CIPAL al MAI, au fost desfășurate 3 cursuri de formare profesională
inițială, în cadrul cărora, în scopul asigurării cunoștințelor teoretice și
abilităților practice necesare exercitării atribuțiilor de serviciu, au fost
instruiți la compartimentele Intervenției profesionale, 314 angajați:
ofițeri/subofițeri (personal nou-angajat) ai Poliției.
Suplimentar, s-a participat la Grupul de lucru responsabil de elaborarea
Programei de formare inițială pentru subofițeri/soldați angajați în cadrul
subdiviziunilor MAI, desfășurată în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a
MAI, inclusiv a curriculumului în domeniul ,,Tehnici și tactici de bază a
intervenției profesionale”, în cadrul căruia, în vederea asigurării continuității
procesului de formare au fost revizuite programele și conținutul
curriculumurilor modulelor care vor fi desfășurate în cadrul Direcției
CIPAL al Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI (Ordinul MAI nr. 380 din
25.08.2020).
În perioada anului 2020 au fost sesizate 11 cazuri de încălcare a
standardelor de utilizare a forţei, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc.
În 8 situații nu au fost constate încălcări în acțiunile angajaților. Cu referire
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la celelalte 3 plângeri, cu privire la 1 caz în cadrul examinării au fost
constate alte abateri, iar 2 se află la Procuratură. În perioada similară a
anului precedent au fost sesizate 16 cazuri, în 15 din ele nefiind constate
încălcări în acțiunile angajaților. Totodată, pe parcursul anului 2020 nu au
fost înregistrate cazuri/petiţii privind încălcarea standardelor în locurile de
detenţie sau cazuri privind violența între deținuți.
În cadrul proiectului comun cu Centrul pentru Control Democratic al
Forțelor Armate (DCAF) au fost desfășurate 4 instruiri pentru angajații IGC
și IGSU din subordinea MAI privind actele de discriminare și rele
tratamente în activitatea Poliției (80 angajați).

