
 

 

Anexă 

la ordinul IGP nr. 66 din 18.02.2022 

 

APROBAT 

Șef al Inspectoratului General al Poliției 

comisar-șef               

                                 

/semnat/            Viorel CERNĂUȚEANU 

 

 

 

 

Planul anual de activitate al Inspectoratului General al Poliției pentru anul 2022 
 

Obiectivele strategice: 

 

Obiectivul strategic nr.1: Asigurarea unui sistem de drept democratic și funcțional, bazat pe aplicarea legii, protejarea interesului cetățeanului și 

prestarea serviciilor de calitate; 

Obiectivul strategic nr.2: Asigurarea sincronizării și uniformizării eforturilor de exercitare a atribuțiilor instituționale; 

Obiectivul strategic nr.3: Toleranța zero față de actele de corupție; 

Obiectivul strategic nr.4: Investiții în resursele umane calificate, motivate, dedicate și instruite corespunzător; 

Obiectivul strategic nr.5: Modernizarea instituției prin dezvoltarea noilor instrumente inteligente, în scopul creării confortului de siguranță și 

securitate; 

Obiectivul strategic nr.6: Comunicarea transparentă internă și externă și un dialog proactiv cu societatea civilă; 

Obiectivul strategic nr.7: Asigurarea accesului cetățeanului la informație. 

 

 

Indicatori de produs/rezultat: 

 

1. Reducerea cu 4% a infracțiunilor contra vieții și sănătății omului, a violurilor și hărțuirii sexuale și a violenței pe bază de gen; 

2. Nivelul de încredere a populației în Poliție în creștere cu 2 p.p. până la finele anului 2022, cu menținerea tendinței de creștere până în anul 2025; 

3. Rata criminalității raportată la 1000 de locuitori în descreștere cu 1-2% la finele anului 2022;   

4. Rata cazurilor de decese raportate la numărul accidentelor rutiere în scădere cu 2 p.p. anual; 

5. Timpul mediu de intervenție al Poliției la apelurile cetățenilor în descreștere cu 5 minute, până la finele anului 2022; 

6. Răspuns prompt și eficient al specialiștilor la cazurile de violență în familie și violență față de femei. 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

Obiectivul operațional nr.1: 

MANAGEMENT EFICIENT AL RESURSELOR UMANE, DINAMICĂ POZITIVĂ A RATEI DE RETENȚIE A ANGAJAȚILOR INTEGRI COMPARATIV CU 

ANUL 2021 (11,6%) 

Riscuri asociate obiectivului: 

- Imposibilitatea completării funcțiilor vacante prin angajarea specialiștilor din sursa externă 

- Deficiențe în procesul de coordonare cu MF a încadrării personalului, în cazul reorganizărilor; 

- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;  

- Nerealizarea acțiunilor în termenul stabilit 

- Fluctuația formatorilor instruiți 

- Limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la profilaxia pandemiei; 

- Reticența față de schimbări. 

 

1.  

Realizarea măsurilor 

necesare pentru a crește 

rata retenției angajaților 

profesioniști în cadrul 

Poliției 

Elaborarea Planului de acțiuni  

proactiv de îmbunătățire a ratei 

retenției angajatilor profesioniști în 

cadrul Poliției 

Plan elaborat, avizat și aprobat Septembrie   
Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

2.  

Promovarea unei politici de 

cadre eficiente, bazate pe 

concurs public neadmiterea 

favoritismului și respectarea 

egalității de gen  

1. Asigurarea oportunităților egale la 

angajare și promovare a angajaților 

la funcții de execuție/conducere  

1. Numărul concursurilor de 

angajare organizate; 

2. Numărul bărbaților și 

femeilor care au depus dosarele 

de participare la concurs pentru 

funcții de execuție și au 

promovat concursul; 

3. Numărul concursurilor 

pentru ocuparea funcțiilor de 

conducere organizate; 

4. Numărul bărbaților și 

femeilor care au depus dosarele 

de participare la concurs pentru 

funcții de conducere și au 

promovat concursul 

Decembrie  
Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

 

2. Reorganizarea statelor de personal 

pe domeniile de specialitate în 

conformitate cu prevederile Matricei 

de politici privind reforma Poliției şi 

a Metodologiei de inversare a 

piramidei posturilor şi adaptarea 

acestora la prevederile HG 

nr.460/2017 

(acțiune restantă din HG  

1.State de personal aprobate; 

2.Ponderea subofițerilor 

angajați 

 

Noiembrie  

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

nr.587/2016) (1.1.5)   

3. Promovarea programului de 

muncă cu orar flexibil pentru femeile 

și bărbații părinți din cadrul Poliției 

și  încurajarea angajaților pentru 

implicarea în educarea copiilor 

Ponderea angajaților care 

întrunesc condițiile pentru a le 

fi acordate concedii paternale, 

concedii de îngrijire a copilului, 

precum și orar flexibil de 

muncă și care au beneficiat de 

aceste drepturi 

Decembrie  
Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

4. Instituirea facilității de sporire a 

accesului la servicii de educație  

antepreșcolară pentru copiii 

angajaților Poliției  

(acțiune restantă din HG nr.259/2018 

și Ord.MAI nr.306 din 07.07.2020)  

1. Proiecte de sporire a 

accesului la servicii de educație  

antepreșcolară pentru copiii 

angajaților Poliției; 

2. Numărul de copii care au 

beneficiat de facilități 

Noiembrie 
Acțiune 

restantă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DJ 

Responsabilitate 

comună 

5. Elaborarea planului de acțiuni în 

vederea implementării recomandărilor 

înaintate pe dimensiunea de gen în 

cadrul proiectului suedez 

Plan elaborat și aprobat 

 

O lună de la 

prezentarea 

recomandărilor 

Inițiativa 

 IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMS 

DMRU 

GCG 

3.  

Promovarea și 

implementarea principiului 

toleranță zero față de 

corupție în activitatea 

Poliției 

 

1. Organizarea campaniilor de 

prevenire a comportamentului 

corupțional al polițiștilor, îndeosebi 

în domeniile vulnerabile  

1. Campanii desfășurate în 

domeniile vulnerabile 

identificate, inclusiv urmare a 

sondajului din 2021; 

2. Comunicate de presă emise 

Noiembrie  
Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DPC 

SCP 

2. Elaborarea PSO pentru activități 

vulnerabile întru prevenirea cazurilor 

de corupție 

(acțiune restantă din Planul de 

activitate al IGP pentru anul 2021) 

1. Domenii vulnerabile 

identificate, inclusiv urmare 

sondajului din 2021; 

2. PSO elaborate 

Iulie 

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DPC  

3. Organizarea sesiunilor de instruire 

a funcționarilor publici cu statut 

special din cadrul Poliției în materie 

de politici anticorupție și 

managementul riscurilor de corupție  

1. Numărul de instruiri 

organizate; 

2. Numărul de polițiști instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție) 

Noiembrie 
Inițiativa 

 IGP 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DPC 

DMRU 

  

Responsabilitate 

comună 

 

4.  

Prevenirea arderii 

profesionale a personalului 

Poliției 

Evaluarea climatului organizațional 

în cadrul subdiviziunilor Poliției și 

organizarea măsurilor de prevenire a 

stresului la locul de muncă 

1. Chestionare elaborate; 

2. Numărul evaluărilor 

organizate, inclusiv în profil 

teritorial; 

3. Diagnoze instituționale 

Decembrie Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției  
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

desfășurate; 

4. Raportul elaborat și aprobat;  

5. Recomandări formulate; 

6. Număr de consilieri 

realizate; 

7. Minim 50% din personal 

consiliat 

5.  

Înaintarea propunerilor 

pentru elaborarea 

proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea uniformei, 

însemnelor distinctive și a 

normelor de asigurare cu 

uniformă a funcționarilor 

publici cu statut special din 

cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne (21) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DMI ) 

 Propuneri înaintate Mai 

 

 

 

 

 

HG  

nr.235/2021 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

Subdiviziunile 

Poliției  

6.  

Modificarea cadrului 

normativ privind 

înăsprirea sancțiunilor 

pentru acțiuni ce atentează 

la viața și sănătatea 

funcționarului public cu 

statut special (31) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPPCC) 

 

1. Analiza privind cauzele 

acțiunilor de ultragiere a 

polițiștilor efectuată; 

Iunie  

 

 

 

 

HG  

nr.235/2021 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 

 

2. Propuneri de modificare a 

cadrului normativ înaintate 
Septembrie 

DIE 

DJ  

DGUP 

DMRU 

INSP 

7.  

Reorganizarea structurilor 

Poliției conform 

necesităților funcționale 

actuale, inclusiv conform 

Viziunii de concept privind 

regionalizarea activității 

Poliției 

 

1. Crearea structurii specializate în 

domeniul TI  

(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016 )   

Structura distinctă în domeniul TI 

creată 

 

Martie  

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

DMRU 

2. Elaborarea proiectului de lege 

pentru modificarea art. 15 din Legea 

nr. 320/2012 cu privire la activitatea 

Poliției și statutul polițistului, în 

vederea optimizării structurilor 

polițienești prin regionalizare (111) 

(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016)   

Proiect elaborat, avizat și 

expediat spre aprobare 
Aprilie  

HG  

nr.235/2021 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

DJ 

DMRU  

Responsabilitate 

comună 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

3. Implementarea Conceptului de 

regionalizare 

 (acțiune restantă din HG 

nr.587/2016 ) (2.2.1) 

1. Domenii de intervenție 

normativă pentru 

implementarea conceptului de 

regionalizare identificate; 

2. Propuneri de modificare a 

cadrului normativ înaintate; 

3. Structuri regionalizate 

conform calendarului aprobat; 

4. Reglementări-cadru privind 

organizarea și funcționarea 

structurilor regionale aprobate 

5. Regulamente privind 

organizarea și funcționarea 

subdiviziunilor create aprobate, 

fișele postului 

elaborate/modificate; 

6 luni după 

aprobarea 

modificării 

art. 15 al 

Legii 

320/2012 

Viziunea de 

concept nr. 

34/1265 din 

23.10.2017 

 

 

 

 

 

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

 

 

DMRU 

Subdiviziunile 

IGP/Poliției 

6.Serviciul responsabil de 

detenție și escortă şi 

subdiviziunile interacţiune 

justiţie din subordinea 

Inspectoratelor de Poliţie 

optimizate  

6 luni după 

aprobarea 

modificării 

art. 15 al 

Legii 320/ 

2012 

Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DIJ 

DF 

Responsabilitate 

comună 

7.Structuri regionale de analiza 

a informațiilor create 

6 luni după 

aprobarea 

modificării 

art. 15 al 

Legii 320/ 

2012 

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

Direcția analiza 

informațiilor 

DF 

Responsabilitate 

comună 

8.  

Consolidarea instituției 

formatorului în cadrul 

Poliției în scopul 

valorificării potențialului 

profesional al specialiștilor 

cu experiență din cadrul 

Poliției și transmiterii 

cunoștințelor și 

deprinderilor profesionale 

avansate, a experiențelor și 

bunelor practici 

1. Organizarea cursurilor de formare 

de formatori la nivel 

national/internațional pe domenii de 

competență prioritare activității de 

bază a Poliției 

1. Numărul de angajați 

identificați (specialiști 

valoroși/notorii din cadrul 

subdiviziunilor IGP) pe domenii 

neacoperite; 

2. Numărul de cursuri de 

formare de formatori 

organizate; 

3. Evidența formatorilor pe 

domenii asigurată; 

4. Minimum 30 de formatori 

certificaţi 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

Ord. MAI 

nr.336/2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

5. Minimum 10 formatori 

instruiți în domeniul 

”Management și Leadership” în 

cadrul Proiectului finanțat de 

Fundația ”Haans Seidel” 

 

Decembrie 
Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE  

DMRU 

 

2. Instruirea formatorilor în domeniul 

gender pe aspecte de prevenire și 

combatere a hărțuirii sexuale 

100% formatori în domeniul 

gender instruiți 

 

Septembrie   

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

GCG 

Responsabilitate 

comună 

3. Stabilirea procedurii de evaluare/ 

apreciere a calității de predare a 

formatorilor 

Procedura/mecanismul aprobat  

iunie 
Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

Obiectivul operațional nr.2: 

NUMĂR DE INFRACȚIUNI PRIVIND VIOLENȚA ÎN FAMILIE, VIOLENȚA FAȚĂ DE FEMEI ȘI VIOLENȚA ASUPRA MINORILOR REDUS CU PÂNĂ LA 2 P.P. 

COMPARATIV CU ANUL 2021 

 

Riscuri asociate obiectivului: 

-Neimplicarea instituţiilor abilitate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie și violenței sexuale: 

- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative; 

- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe; 

- Dinamică negativă a activităților în contextul răspândirii virusului COVID-19. 

9.  

Consolidarea capacităților 

în intervenția, prevenirea, 

examinarea/investigarea 

cazurilor de violenţă în 

familie, violenţă faţă de 

femei, infracţiunilor 

privind viaţa sexuală 

1. Instituirea și operaționalizarea  

unui mecanism intersectorial de 

monitorizare și analiză a cazurilor 

penale referitoare la violența în 

familie, soldate cu deces sau cu 

vătămare gravă a integrității 

corporale a victimelor  (4.5.2, 4.5.3) 

(33) 

(Responsabil din cadrul MAI: 

DPDOSP) 

1. Regulamentul 

privind organizarea 

și funcționarea 

Comisiei de 

specialitate, aprobat; 

2. Număr de ședințe 

desfășurate; 

3. Rapoarte elaborate, după 

caz, publicate; 

4. Număr de recomandări 

oferite autorităților publice 

Februarie 

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

INSP 

 

2. Aprobarea metodologiei de lucru a 

echipei de intervenţie în cazurile de 

violenţă sexuală, precum și 

elaborarea instrucțiunii privind 

intervenție la aceste cazuri (2.2.1, 

2.2.2) 

Metodologia și instrucțiunea de 

lucru  avizate și aprobate 
Iunie  

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

INSP 

Responsabilitate 

comună 

3. Pilotarea activităţii echipei de 

intervenţie în cazurile de violenţă 

sexuală (2.2.3) 

Echipe de intervenție în minim 2 

raioane, pilotate 

 

Martie  

 

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

903,0 mii lei 

(CI „La 

Strada”) 

DGUP 

INSP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

318/2021) 

4. Organizarea/participarea în cadrul  

campaniilor de informare şi 

conştientizare pentru publicul larg 

privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie și față de  femei, 

violenței sexuale, pentru încurajarea 

raportării cazurilor de violență sexuală 

autorităților competente (1.1.1, 2.2.4), 

(24.1)) 

1. Cel puțin o campanie de 

informarela nivel național/local 

organizată; 

2. Numărul activităților de 

informare realizate; 

3. Numărul persoanelor 

informate; 

4. Număr de materiale 

informative diseminate 

Iunie  

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

Ord. MAI  

nr. 278/2019 

În limita 

alocațiilor 

bugetare; 

resurse 

financiare din 

contul 

partenerilor 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

5. Informarea și sensibilizarea 

femeilor și fetelor din categoriile 

vulnerabile și marginalizate despre 

violența în familie și drepturile lor la 

serviciile în domeniu (în special în 

contextul pandemiei) (1.1.2) 

1.Numărul persoanelor 

vulnerabile informate; 

2.Numărul materialelor 

informative distribuite   

Iunie  

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare; 

resurse 

financiare din 

contul 

partenerilor 

INSP 

10. 1 

Consolidarea 

parteneriatului între 

instituţiile abilitate în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în 

familie și violenței sexuale  

1. Eficientizarea  mecanismului de 

supraveghere a executării măsurilor 

de protecție (3.1.1) 

1. Numărul ordonanțelor de 

protecție încălcate din cele 

aplicate în scădere cu cel puțin 

30% față de anul precedent; 

2. Numărul ordinelor de 

restricţie de urgenţă încălcate 

din cele eliberate, în scădere cu 

cel puțin 30% față de anul 

precedent; 

3. Statistica agresorilor 

familiali, inclusiv și cei 

monitoirzați electronic 

Iunie  

Decembrie  

 

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DGUP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

2. Analiza anuală, în comun  cu 

instituțiile competente, a practicii de 

atragere la răspundere penală pentru 

violenţă în familie şi violenţă sexuală 

(3.2.1) 

Rapoarte publicate pe pagina 

web oficială a Poliţiei 
Martie  

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DGUP 

SCP 

3. Informarea victimelor violenței în 

familie despre eliberarea agresorului 

din detenție, după expirarea 

termenului de reținere sau în cazul în 

care în privința acestuia s-a refuzat 

aplicarea/prelungirea arestului 

preventiv (3.2.4) 

Număr de victime ale violenței 

în familie informate (cel puțin 

80% dintre victime informate) 
Iunie 

Decembrie  

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DGUP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

4. Promovarea mecanismului de 

cooperare intersectorială privind 

intervenția în cazurile de violență în 

familie (4.2.1) (2.1.1 c) 

Cadru normativ intern modificat 

(Ordinul IGP nr.360/2018)   

Numărul persoanelor 

monitorizate electronic în raport 

cu numărul ordonanțelor de 

protecție emise 

 

Mai 

 

 

decembrie 

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

Legea 

nr.211/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DGUP 

 

5.Crearea Centrului de Justiție 

Familială  în scopul acordării 

asistenței de urgență victimelor 

violenței în familie 

Cadrul normativ de organizare 

și funcționare a Centrului 

aprobat 

Sediul Centrului modernizat 

Iunie 

 

Decembrie 

 

 

Memorandum

de întelegere 

între MAI și 

Fundația Te 

Doy  

resurse 

financiare din 

contul 

partenerilor 

(Ambasada 

SUA, Te Doy 

Moldova) 

INSP 

DP 

mun.Chișinău 

DL 

(responsabiitate

a comună) 

6.Instruirea polițiștilor-membrii 

echipelor multidisciplinare și a 

grupurilor mixte de specialiști 

privind aplicarea mecanismului 

intersectorial de intervenție în 

cazurile de violență în familie (4.3.1) 

1. Numărul instruirilor 

organizate; 

2. Cel puțin 60 de polițiști 

instruiți   (date dezagregate pe 

sexe, funcții de 

execuție/conducere și grupuri 

profesionale 

Iunie  

Decembrie  

 

 

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DGUP 

INSP 

7. Încheierea memorandumurilor de 

colaborare dintre organizațiile 

societății civile și structurile abilitate 

de prevenire și combatere a violenței 

față de femei și a violenței în familie 

în procesul de acordare a serviciilor 

de protecție/ asistență, precum și de 

monitorizare a răspunsului statului la 

cazurile de violență în familie (4.5.1) 

Număr de memorandumuri 

încheiate, inclusiv la nivel local 

 

Iunie  

 

 

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

8.Rezultatele implementării 

activităților de prevenire și 

combatere a violenței față de femei, 

violenței în familie și violenței 

sexuale (5.3, 24.1), (1.1.1, 2.2.4, 

2.4.1) 

1. Cel puțin 10 000 de sesizări 

la Poliție privind cazurile de 

violență în familie, inclusiv ca 

urmare a campaniilor de 

informare; 

2. Numărul de intervenții ale 

poliției de sector pentru 

îndepărtarea agresorului de la 

domiciliu; 

3.Numărul cazurilor de violență 

sexuală raportate 

4. Număr de victime și agresori 

Decembrie  

 

 

 

Ord. MAI  

nr. 278/2019 

 

 

 

HG nr. 

281/2018 

(modif. HG nr. 

318/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DGUP 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

Responsabilitate 

comună  
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

referiți  

11.  

Realizarea activităților de 

prevenire a 

comportamentului 

antisocial al copiilor, în 

comun cu instituțiile 

abilitate și a implicării 

copiilor în acțiuni criminale 

în vederea promovării 

parentalitații pozitive și 

asigurarea protecții 

drepturilor copilului, a 

campaniilor de  

sensibilizare privind 

prevenirea abuzului sexual 

faţă de copii, violenței, 

neglijării, exploatării şi 

traficul copiilor și 

importanţa raportării 

acestora, prevenirea 

cazurilor de suicid, 

delincvenţei juvenile, 

precum și  pentru protecţia 

drepturilor copiilor 

implicaţi în sistemul de 

justiţie penală (78) (7)(3) 

(32.1, 33.1, 33.2)  

 

1. Minimum 4 campanii 

desfășurate și mediatizate; 

2. Numărul de activități 

naționale și locale organizate 

de Ziua europeană a protecției 

copiilor împotriva exploatării 

sexuale și a abuzurilor sexuale 

(18 noiembrie); 

3. Numărul de parteneri 

implicați; 

4. Numărul activităților 

desfășurate cu implicarea 

Centrelor mobile de prevenire 

și informare; 

5. Numărul 

persoanelor/copiilor informați, 

inclusiv în profil teritorial; 

6. Numărul copiilor protejați, 

precum și celor care 

beneficiază de asistență; 

7. Număr de cazuri raportate în 

creştere; 

8. Numărul părinților informați 

Decembrie  

HG 

nr.1106/2016 

HG  

nr.461/2018 

Ord. MAI 

nr.278/2019    

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

INSP 

 

12. 4 

Participarea la dezvoltarea 

și promovarea măsurilor 

extrajudiciare de 

soluționare a cauzelor cu 

implicarea minorilor (36.2) 

 

1. Rata cauzelor penale 

dejudiciarizate anual; 

 2. Numărul de minori eliberați 

anual de răspundere sau 

pedeapsă penală 

Decembrie  
Ord. MAI 

nr.278/2019 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

13.  

Elaborarea mecanismului 

național de implementare a 

Convenției Lanzarote (158) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPPCC) 

 

Propuneri elaborate și expediate 

în adresa DPPCC  
Februarie  

Ord. MAI 

nr.550/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

INSP 

14. 4 

Instruirea angajaților 

Poliției în domeniul 

investigării infracțiunilor 

informatice și protecției 

copiilor față de orice abuz 

Organizarea cursurilor de 

specializare, inclusiv participarea la 

evenimente internaționale 

(traininguri, schimburi de 

experiență/vizite de studiu, etc) 

1. Numărul de cursuri 

desfășurate; 

2. Numărul de persoane 

instruite, cu date dezagregate pe 

sexe, funcții de 

 

 

octombrie 

 

 

 

Ord. MAI  

nr.143/2019 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DRIAE 

INI 

DGUP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

în spațiul on-line pentru personalul subdiviziunilor 

specializate și teritoriale ale IGP 

(ofițeri de urmărire penală, 

ofițeri/subofițeri de investigație) pe 

domeniul prevenirii și investigării 

infracțiunilor informatice, inclusiv cu 

utilizarea tehnologiilor 

informaționale 

(2.1.1) (6.1.1) (23.6) 

execuție/conducere și grupuri 

profesionale (urmărire penală, 

investigații infracțiuni) 

Obiectivul operațional nr.3: 

NUMĂRUL DE ACCIDENTE RUTIERE REDUS CU 5% ȘI RATA CAZURILOR DE DECESE RAPORTATE LA NUMĂRUL ACCIDENTELOR RUTIERE ÎN 

SCĂDERE CU 2 P.P. 

 

Riscuri asociate obiectivului: 

- Întârzieri legate de proceduri de achiziții și/sau în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare 

- Tergiversarea procesului de implementare a soluțiilor IT de către subdiviziunile MAI cu competențe în domeniu; 

- Implicarea în activități improprii 

- Lipsa impactului activităților organizate 

- Dinamică negativă a activităților în contextul răspândirii virusului COVID-19 

15.  

Înaintarea propunerilor 

pentru elaborarea 

proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea Programului 

național de modernizare 

tehnologică a Sistemului de 

siguranță publică și rutieră 

pentru anii 2022-2024 (7) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPDOSP)  

 Propuneri înaintate Aprilie  

 

 

 

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DJ 

16.  

Instituirea unui mecanism 

de combatere a încălcărilor 

din domeniul circulației 

rutiere  (limitarea 

regimului de viteza, 

înăsprirea sancțiunilor 

pentru conducerea în stare 

de ebrietate, reglementarea 

modului de folosință a 

autovehiculelor, ajustarea 

procedurii de constare prin 

intermediul sistemelor de 

 

1. Propuneri de modificare și 

completare a unor acte 

normative în vederea instituirii 

unui mecanism de combatere a 

încălcărilor din domeniul 

circulației rutiere, elaborate; 

2. Proiect elaborat avizat și 

expediat spre promovare 

 

Iunie  

 

 

 

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DJ 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

monitorizare video a 

traficului rutier) (38) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPDOSP)  

17.  

Organizarea cursurilor de 

instruire a polițiștilor 

implicați în asigurarea 

traficului rutier  

 

1. Numărul cursurilor 

organizate; 

2. Numărul angajaților 

instruiţi (date dezagregate pe 

grupuri profesionale, pe sexe și 

funcții de conducere/execuție) 

Octombrie 

Acțiune 

continuă din 

Ord. MAI 

nr.154/2020 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

Responsabilitate 

comună 

 

18.  

Îmbunătățirea 

managementului 

documentării accidentelor 

rutiere prin implementarea 

tehnologiilor 

informaționale și 

achiziționarea și dotarea cu 

echipamente tehnic 

performant și ajustarea 

metodelor destinate 

cercetării accidentelor 

rutiere  

(acțiune restantă din Planul 

de activitate al IGP pentru 

anul 2020) 

1. Îmbunătățirea sistemului de 

management integrat al acțiunilor 

instituțiilor specializare de 

intervenție în cazul accidentelor 

rutiere 

1. Sistem de management 

integrat; 

2. Echipament necesar 

achiziționat; 

3. Numărul proceselor pierdute 

în instanță de judecată diminuat 

cu 10% 

Decembrie 

Acțiune 

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DL 

Responsabilitate 

comună 

2. Îmbunătățirea capacității de 

cercetare la locul accidentului, 

inclusiv a infrastructurii sub aspect 

ingineresc, prin dotări cu echipament 

tehnic performant și ajustarea 

metodelor destinate cercetării 

accidentelor rutiere (art. 8 lit. m) din 

Legea nr.131/2007 privind siguranța 

traficului rutier)  

 

1. Identificarea surselor de 

finanțare externă pentru 

actualizarea softului și pentru 

reînnoirea cheilor de acces la 

echipamentulul “TruPoint 300”; 

2. Regulament aprobat;  

3. Management al 

documentării accidentelor 

rutiere asigurat prin intermediul 

TI; 

4. Numărul de personal 

instruit în vederea utilizării 

echipamentului 

Decembrie 

Acțiune 

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

INSP 

CTCEJ 

DP a mun. 

Chișinău 

 

Responsabilitate 

comună 

3.  Dezvoltarea sistemului 

informațional de colectare și 

înregistrare a datelor  referitoare la 

accidentele rutiere conform 

cerințelor Sistemului european de 

date CADaS (Common Accdent Data 

system ) 

1.Cadru normativ ajustat; 

2.Sistem informațional 

dezvoltat și funcțional; 

Noiembrie 
Acțiune 

continuă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

19.  

Organizarea măsurilor 

proactive orientate spre 

diminuarea numărului 

accidentelor rutiere la nivel 

național, inclusiv prin  

 1. Organizarea, inclusiv în cooperare 

cu ONG-urile de profil, a  

campaniilor de informare, 

sensibilizare şi promovare a 

importanţei şi rolului respectării 

1. Parteneriate stabilite; 

2. Proiecte comune 

implementate; 

3. Campanii de informare a 

conducătorilor auto cu privire 

Decembrie  

 

Acțiune 

continuă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

SCP 

 

Responsabilitate 

comună  
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

educarea 

comportamentului 

participanţilor la trafic  

regulilor de conduită la volan 

(regimului de viteză, portului centurii 

de siguranţă, utilizării regulamentare 

a telefoanelor mobile, prevenirii 

consumului de alcool şi altor 

substanţe cu efect similar, etc.) și 

programelor de aplicare a legilor, în 

vederea reducerii impactului 

accidentelor rutiere  

la necesitatea respectării 

măsurilor de siguranţă 

desfășurate; 

4. Acțiuni de aplicare a legii 

realizate; 

5. Persoane informate 

(conducători auto/copii); 

6. Numărul cazurilor  

reflectate în mass-media; 

7. Participări la emisiunile TV 

şi radio pentru informarea largă 

a populaţiei privind necesitatea 

respectării regulilor de 

circulaţie rutieră desfăşurate; 

8. Disciplina în trafic 

îmbunătățită; 

9. Numărul persoanelor  

traumatizate și decedate în 

scădere; 

10. Număr de persoane cu 

dizabilități decedate în urma 

accidentelor rutiere 

 

2. Elaborarea POS pentru patrularea 

comună în zona transfrontalieră și 

desfășurarea operațiunilor comune de 

patrulare în R. Moldova și România 

în zona transfrontalieră  

1. POS elaborat și aprobat; 

 

Ianuarie 

 Acțiune 

restantă 

 

Proiect 

finanțat de 

UE 

(2SOFT/4.3/

167 ) 

DRIAE 

INSP 
2. Numărul de operațiuni 

comune realizate; 

3. Numărul angajaților implicați 

Octombrie 

3. Sporirea capacităților în domeniul 

prevenirii și combaterii accidentelor 

rutiere, inclusiv prin reevaluarea 

necesităților de dotare, precum și 

dotarea INSP cu unități de transport, 

alcoteste și radare performante pentru 

documentarea contravențiilor și 

responsabilizarea șoferilor.  

(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016) (1.5.5) 

1. Norme de dotare aprobate; 

2. 4 automobile procurate; 

3. 4  seturi de sisteme mobile 

(laptop, software, radar, 

dragger, trusa prim ajutor); 

4. 4 seturi de echipament 

special (blue light system, veste 

antiglont, conuri,  etc) 

Noiembrie 

Acțiune 

restantă 

 

Proiect finanțat 

de UE 

(2SOFT/4.3/16

7) 

DRIAE  

INSP 

DL 

 DF 

 

 

Responsabilitate 

comună  

 

 4. Identificarea sectoarelor cu risc 

sporit de producere a accidentelor cu 

implicarea pietonilor, copiilor, 

bicicliştilor şi conducătorilor de 

1. Analize efectuate de comun 

cu autoritățile din domeniul 

transportului; 

2. Sectoare noi cu risc sporit de 

Iunie 

Decembrie 

 

Acțiune 

continuă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

SCP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

scutere și comunicarea către 

autoritățile responsabile despre 

necesitatea reabilitării acestora  

producere a accidentelor 

identificate; 

3.Sesizări/prescripții înaintate; 

4.Măsuri pentru diminuarea  

accidentelor pe sectoarele cu 

risc sporit realizate; 

5. Rapoarte de siguranţa rutieră 

elaborate, aprobate şi plasate pe 

pagina web a Poliţiei. 

5. Identificarea, examinarea şi 

conlucrarea cu autoritățile 

competente întru eliminarea 

sectoarelor de concentrare a 

accidentelor rutiere “puncte negre” 

pe drumurile publice, precum și 

evaluarea stării drumurilor şi a 

condiţiilor de siguranţă rutieră  

1. Analiză efectuată privind 

numărul sectoarelor de 

concentrare a accidentelor 

rutiere identificate pe 

drumurile publice; 

2. Grupuri mixte formate; 

3. Sesizări înaintate către 

organele competente; 

4. Numărul de inspectări 

sezoniere în comun cu alte 

autorități efectuate; 

5. Numărul recomandărilor 

înaintate; 

6. Raport elaborat și aprobat 

Iunie 

Noiembrie  

 

Acțiune 

continuă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

20.  

Promovarea siguranței 

rutiere pentru copii 

(acțiune restantă din Planul 

de activitate al IGP pentru 

anul 2021) 

1. Achiziționarea și dotarea cu o 

unitate de transport cu echipament 

necesar destinat instruirii  copiilor 

din grădinițe și elevilor din școlile 

primare privind respectarea regulilor 

de siguranță rutieră 

1. Identificarea surselor de 

finanțare externă; 

2. O unitate de transport 

achiziționată și dotată 
Decembrie  

Inițiativa 

IGP 

Surse de 

finanțare 

externă 

DMP 

DRIAE 

DL 

INSP 

Responsabilitate 

comună 

2.Crearea și amenajarea ”Orășelului 

siguranței rutiere” în mun. Chișinău 

1. Acord semnat cu APL; 

2. Spațiu amenajat și funcțional; 

3. Număr de activități realizate 

   Decembrie  
Inițiativă 

DRIAE 

Proiect cu 

finanţarea 

Ministerului 

Federal de 

Interne al 

Germaniei 

DRIAE 

INSP 

 

21.  

Fortificarea/ perfecționarea 

capacităţilor de intervenţie 

şi acordarea primului 

ajutor medical de urgenţă, 

inclusiv în caz de accidente, 

dezastre  

 1. Numărul instruirilor 

desfășurate; 

2. Numărul polițiștilor (femei și 

bărbați) instruiți în acordarea 

primului ajutor; 

3.Numărul participărilor/ 

Noiembrie  

 

 

 

Acțiune 

continuă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU  

DRIAE 

Responsabilitate 

comună 



14 

 

Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

(acțiune restantă din Planul 

de acțiuni pentru anul 2021) 

participanților la cursurile de 

instruire în utilizarea 

tehnologiilor de descarcerare 

22.  

Organizarea cursurilor de 

instruire privind 

conducerea mijloacelor de 

transport în situații 

specifice 

 1.Numărul de cursuri 

organizate; 

2. Numărul de angajați instruiți; 

3. Numărul accidentelor rutiere 

cu implicarea automobilelor de 

serviciu ale Poliției diminuat cu 

10% comparativ cu anul 2021 

 

Noiembrie 

Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

DIE 

Responsabilitate 

comună 

Obiectivul operațional nr.4: 

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR POLIȚIEI ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI, INCLUSIV A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE, PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI, A VICTIMILOR INFRACȚIUNILOR ȘI PERSOANELOR AFLATE ÎN CUSTODIA POLIȚIEI. NUMĂRUL PLÂNGERILOR REFERITOARE LA 

ACȚIUNILE ILEGALE ALE POLIȚIȘTILOR DIMINUAT CU 7%, COMPARATIV CU ANUL 2021 

Riscuri asociate obiectivului: 

-  Creșterea plângerilor din partea cetățenilor 

- Depășirea costurilor estimative planificate; 

-  Lipsa asistenței externe; 

-  Restricțiile impuse de situația pandemică nu vor permite desfășurarea instruirii în varianta fizică; 

- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;  

- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare; 

- Întârzieri legate de proceduri de achiziții; 

- Lipsa sau fluctuația formatorilor în cadrul Poliției 

23.  

   

 

 

 

Eliminarea tuturor 

formelor de rele 

tratamente, abuz și 

discriminare în activitatea 

Poliției 

1. Garantarea condițiilor decente de 

detenție și de transportarea 

persoanelor aflate în custodia Poliției, 

precum şi protejarea personalului 

implicat la paza și escortarea 

persoanelor reținute 

 (7.3, 8.2, 13.1,15.2) 

(acțiuni restante din HG 

nr.748/2017) 

1. Surse de finanțare externă 

identificate; 

2. Minimum 65 încăperi 

(camere de tranzit/aşteptare, 

celule/ camere de audieri/ 

camere de prezentare spre 

recunoaștere a persoanei, 

camere de întrevedere 

confidențiale cu avocații) 

renovate și dotate cu sistem de 

monitori;  

3. Software pentru sistemul de 

monitorizare video ; 

4. Autospeciale de mică 

capacitate achiziţionate și dotate 

cu dispozitive de monitorizare; 

Decembrie  

Ord.MAI 

nr.278/2019 

 

Estimativ: 

2225454,00 – 

20 încăperi 

renovate şi 

dotate cu 

camere se 

supraveghere 

video 

250000,00- 

software 

pentru 

sistemul de 

monitorizare  

video 

70000,00- 

deservirea 

anuală a  

   

DMP 

DIJ 

DL 

DF 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

5. 380 camere de corp 

achiziționate și distribuite 

Serviciilor detenție și escortă; 

6. Dinamica pozitivă a 

numărului plângerilor 

referitoare la acțiunile de 

tortură, tratament inuman sau 

degradant, precum și acțiunile 

de abuz din partea polițiștilor 

față de anul 2021; 

7. Numărul de încălcări ale 

garanţiilor legale fundamentale 

şi sancţiunile aplicate; 

8. Numărul persoanelor care 

au denunțat acte de tortură 

tehnicii 

informaţional

e 

994,000 – 

camere de 

corp 

2. Organizarea instruirilor angajaților 

Poliției în domeniul nediscriminării și 

standardelor stabilite în Protocolul de 

la Istanbul, inclusiv în domeniul 

prevenirii violenţei între deţinuţi (9.2) 

 

1. Numărul cursurilor 

organizate; 

2. Numărul angajaților,pe sexe, 

instruiţi; 

3. Rata personalului cu 

capacităţi îmbunătăţite; 

4. Numărul de petiţii examinate 

privind încălcarea standardelor 

în locurile de detenţie; 

5. Rata cazurilor soluţionate;  

6. Numărul de cazuri soluţionate 

privind violenţa între deţinuţi 

Decembrie  

Ord.MAI  

nr.278/2019 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DIE 

DMRU 

 

3. Implementarea recomandărilor 

Comitetului european pentru 

prevenirea torturii și a pedepselor sau 

tratamentelor inumane sau 

degradante din raportul de 

monitorizare în privința R. Moldova 

din 15.09.2020 

Numărul recomandărilor 

implementate 

 

august 

 

 

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DGUP 

INI 

DIE 

DMRU 

INSP 

4. Asigurarea dreptului la informare a 

persoanelor aflate în custodia Poliţiei 

prin elaborarea, tipărirea şi 

distribuirea pliantelor informative 

destinate acestor persoane 

 

1. Numărul de pliante editate; 

2. Numărul de pliante 

distribuite persoanelor aflate în 

custodia Poliției 

octombrie Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DL 

DF 



16 

 

Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

5.Organizarea cursurilor de 

perfecționare/specializare pentru 

personalul Poliției antrenat la paza şi 

escortarea persoanelor aflate în 

custodia Poliţiei, inclusiv privind 

prevenirea torturii 

1. Număr de cursuri 

desfăşurate; 

2. Numărul persoanelor 

instruite (date dezagregate pe 

grupuri profesionale, pe sexe și 

funcții de conducere/execuție) 

Decembrie  
Ord. MAI 

nr.278/2019 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU  

DIJ 

 

24.  

Armonizarea cadrului 

normativ pe domeniul 

detenției provizorie, pazei 

și escortării persoanelor 

aflate în custodia Poliție 

1. Modificarea cadrului normativ ce 

vizează  raporturile de muncă pentru 

personalul care realizează misiuni de 

escortare/transportare și pază a 

persoanelor deținute și armonizarea 

acestora cu reglementările aplicate 

angajaților altor instituții ce execută 

atribuții analoage  

(acțiune restantă din HG 

nr.748/2017) 

1. Ordinul şefului IGP nr.444 

din 15.11.2019 modificat; 

2. Act departamental cu privire 

la aprobarea formularului fişei 

de examinare medicală pentru 

ambele sexe aprobat; 

3. Proiect al legii de modificare 

a Codului de executare propus 

spre promovare; 

4. Proiect al HG de modificare 

a HG nr.547/2019 propus spre 

promovare 

Aprilie  
Acțiune  

restantă  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DJ 

2. Promovarea noului cadru normativ 

pe segmentul prestării serviciilor 

medicale persoanelor aflate în 

custodia Poliţiei 

Ordinul MAI nr.31 din 

27.01.2004 abrogat 
Mai  

Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DJ 

3. Modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.609/2006 privind normele minime 

de alimentare zilnică și obiecte de 

toaletă și menaj ale deținuților în 

vederea respectării drepturilor 

persoanelor aflate în custodia Poliției 

(27) 

Proiect elaborat, avizat și 

expediat spre aprobare 

 

 

 

Ianuarie  

HG  

nr.235/2021 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

 

Nu necesită 

costuri 

DIJ 

DJ 

25.  

Asigurarea obligativităţii 

înregistrării audio şi video 

a tuturor audierilor din 

cadrul Poliţiei 

 

1. Asigurarea cu echipamentul 

necesar pentru înregistrările audio şi 

video care au loc în afara locurilor de 

detenție conform standardelor 

minime aprobate  (14.2) 

(acțiune restantă din Planul de 

activitate al IGP pentru anul 2020) 

1. Opțiuni de finanțare 

identificate; 

2. Sedii acomodate; 

3. 30% din spații amenajate cu 

echipament 

Decembrie  
Ord. MAI 

nr.278/2019 
740 000  

DMP 

DL 

DF 

subdiviziunile 

teritoriale ale 

Poliției 

Responsabilitate 

comună 

2. Instruirea personalului pentru 

efectuarea audierilor cu înregistrări 

1. Numărul formatorilor 

identificați și intruiți; 

Decembrie  

 

Ord. MAI 

nr.278/2019 

În limita 

alocațiilor 

DMRU 

DGUP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

audio şi video (14.3), (13.2.2) 

 

2. Numărul de instruiri 

organizate; 

3. Numărul de angajaţi (femei și 

bărbați) instruiţi; 

4. Număr de persoane audiate în 

condiţiile prevăzute de art.115 

din CPP (urmare instalării 

echipamentului); 

5. Număr de înregistrări 

efectuate și utilizate în instanța 

de judecată 

(Informaţia se va prezenta 

dezagragată pe sexe) 

HG nr.461/2018 

(modif. prin HG 

nr.319/2021) 

bugetare INI 

Responsabilitate 

comună 

26.  

Asigurarea respectării 

drepturilor participanților 

la procesul penal  

1. Elaborarea propunerilor în vederea 

modificării Legii nr.198/2007 cu 

privire la asistența juridică garantată 

de stat (art. 21 și 24), astfel încât 

persoanele bănuite care nu dispun de 

mijloace financiare suficiente pentru 

a achita serviciile juridice să 

beneficieze de asistență juridică 

garantată de stat. 

Propuneri elaborate și expediate 

în adresa Ministerului Justiției 

Iunie  

Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

DJ 

2. Elaborarea și aprobarea unor 

reguli de conduită pentru angajații 

Poliţiei cu privire la interogarea, 

arestul şi detenţia persoanelor cu 

dizabilităţi (14,15) 

1. Grup de lucru constituit; 

2. Ordin elaborat, avizat și 

aprobat 

August  

HG  

nr.1033/2016 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

DIJ 

DMRU 

DIE 

3. Elaborarea studiului/raportului 

analitic privind problematica 

asigurării dreptului participanților 

procesului penal la 

traducător/interpret  

1. Studiu/raport analitic elaborat 

și aprobat; 

2. Propuneri către Ministerul 

Justiției înaintate 

 

Septembrie  

 

Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

DJ 

27.  

Consolidarea capacităților 

în domeniul investigării 

infracțiunilor/contravențiil

or motivate de prejudecată, 

dispreț sau ură 

1. Organizarea instruirilor în vederea 

consolidării accesului la justiție 

pentru victimele discriminării, 

infracțiunilor generate de ură și 

discursurilor de instigare la ură 

1. Numărul de instruiri 

organizate; 

2. Numărul polițiștilor instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție) 

 

 

 

Octombrie 

Inițiativa  

IGP 

 

 

Proiect finanțat 

de UE 

DRIAE  

DMRU 

DGUP 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale ale 

IGP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

2. Pedepsirea faptelor ilegale 

motivate de prejudecăți, dispreț sau 

ură (21) 

Numărul proceselor 

penale/contravenționale 

intentate în baza unor fapte 

raportate, motivate de 

prejudecăți, dispreț sau ură 

Decembrie  

 

Ord. MAI  

nr.278/2019 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

INSP 

Responsabilitate 

comună 

28.  

Instruirea funcționarilor 

publici cu statut special din 

cadrul subdiviziunilor 

structurale ale Poliției cu 

privire la utilizarea forței, a 

mijloacelor speciale și a 

armelor de foc, inclusiv în 

privința persoanelor reținute 

(10.1, 10.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 5% a polițiștilor instruiți; 

2. 2 exerciții practice 

organizate pentru angajații care 

intră în contact cu persoanele 

reținute        (minimum 100 

participanți); 

3. Ponderea angajaților 

Secțiilor/Serviciilor detenție și 

escortă instruiți; 

4. Numărul de plângeri privind 

încălcarea standardelor de 

utilizare a forţei, a mijloacelor 

speciale şi a armelor de foc, în 

dinamică; 

5. Numărul cazurilor de 

ultragiere a angajaților Poliției 

de către persoanele reținute, în 

descreștere; 

(Informaţia se va prezenta 

dezagragată pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție) 

Decembrie  

 

 

 

 

 

 

Ord. MAI  

nr.278/2019 

Legea 

nr.218/2012 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DIJ 

DIE 

29.  

Elaborarea și aprobarea 

proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și 

funcționarea Sistemului de 

supraveghere video portabil 

„Camere de corp” (40) 

(Responsabil din cadrul MAI: 

DPDOSP)  

  

 

 

Proiect avizat și expediat spre 

promovare 

 

 

 

 

August   

 

 

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

DJ 

DPC 

30.  

Promovarea, inclusiv prin 

organizarea cursurilor de 

instruire a respectării 

drepturilor persoanelor cu 

1. Organizarea cursurilor de formare 

continuă în domeniul respectării 

drepturilor și libertăților fundamentale 

ale persoanelor cu dizabilități (7.6), 

1. Număr de cursuri desfăşurate; 

2. Numărul persoanelor instruite 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

Decembrie  

 

 

HG 

nr.723/2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

DGUP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

dizabilități, eliminării 

tuturor formelor de 

descriminare, torturii, 

relelor tratamente, precum 

și a hărțuirii sexuale 

(10,13) de conducere/execuție) HG 

nr.1033/2016 

 

2. Instruiriea membrilor GCG, a 

psihologilor și a unităților gender în 

domeniul identificării, raportării și 

prevenirii cazurilor de hărțuire 

sexuală la locul de muncă 

 

1. 100% membrii GCG 

instruiți; 

2. 100 % din psihologi 

instruiți; 

3. 50% din unitățile gender 

instruite din cadrul 

subdiviziuilor teritoriale; 

4. 20% din unitățile gender 

instruite din cadrul 

subdiviziuilor specializate; 

5. Numărul instruirilor 

organizate, inclusiv cu suportul 

partenerilor/ONG; 

Numărul recomandărilor 

înaintate la niveul de IGP, 

subdiviziuni specializate și 

teritoriale 

noiembrie 
Inițiativa 

IGP 

 

 

 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

GCG 

Responsabilitate 

comună 

3.Organizarea instruirilor/informărilor 

în domeniul prevenirii hărțuirii 

sexuale la locul de muncă 
1.  Numărul de subdiviziuni 

informate; 

2. Cel puțin 50% de angajați 

din fiecare IP informat 

 

 

Decembrie 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

GCG 

Subdiviziunile 

Poliției 

 

Responsabilitate 

comună 

Obiectivul operațional nr.: 5 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE PATRULARE, REACȚIONARE ȘI INTERVENȚIE ALE POLIȚIEI, INCLUSIV LA APELURILE CETĂȚENILOR PRIN 

REDUCEREA TIMPULUI MEDIU DE INTERVENȚIE CU 5 MINUTE FAȚĂ DE ANUL 2021 (28 MIN.) 

 

Riscuri asociate obiectivului: 

- Instabilitatea decizională;  

- Tergiversarea procesului de regionalizare; 

- Reticența față de schimbări; 

- Lipsa asistențe de finanțare externă; 

- Dinamică negativă a activităților în contextul răspândirii virusului COVID-19. 

31.  

Consolidarea capacităților 

de patrulare, reacționare și 

intervenție ale Poliției la 

apelurile cetățenilor  

1. Realizarea activităților orientate 

spre desconcentrarea activităţilor de 

menţinere şi asigurare a ordinii 

publice la nivelul subdiviziunilor 

1. Structura organizațională 

revizuită; 

2. Cadrul normativ de 

funcționare modificat; 

septembrie 

Viziunea de 

concept nr. 

34/1265 din 

23.10.2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

DJ 

Responsabilitate 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

 teritoriale ale Poliţiei (1.4.3) 

(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016) 

3. Capacități dezvoltate de 

menținere și asigurare a ordinii 

publice în profil teritorial 

Ord.MAI  

nr.351/2017 

Ord.MAI 

nr.170/2019  

comună 

2. Constituirea la nivel naţional a 

echipelor de reacţionare operativă la 

apelurile de urgenţă ale cetăţenilor 

(2.5) 

1. Numărul necesar de echipe 

constituite;  

2. Timpul de intervenție 23 de 

min. asigurat 

august 
Ord. MAI 

nr.351/2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DMO  

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

Responsabilitate 

comună  

3. Optimizarea procesului de 

coordonare operațională în procesul 

de reacționare la apelurile de urgență 

1. Proces optimizat și aprobat; 

2.Cadrul de reglementare 

aprobat și implementat 

iulie  
Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

INSP 

 

 

4. Consolidarea capacităților de 

intervenție, inclusiv prin crearea 

condițiilor adecvate de instruire, prin 

dotarea cu echipament și tehnică 

specială a subdiviziunilor Poliției 

responsabile de menținerea și 

asigurarea ordinii publice  

(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016) (1.4.7, 1.4.8)(20.1) 

1.Infrastructură dezvoltată; 

2. Normele de dotare aprobate; 

3.Echipament de intervenție 

procurat; 

4. Exerciții de simulare privind 

acționarea în diferite situații; 

5. Numărul angajaților, pe sexe, 

instruiți 

octombrie 

Acțiune 

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL  

INSP  

DMO  

BPDS ”Fulger” 

DMRU 

Subdiviziuni 

teritoriale 

Responsabilitate 

comună 

5. Revizuirea/elaborarea planurilor de 

alertă, intervenție, mobilizare 

operațională, manevră de forțe și 

mijloace pentru asigurarea și 

restabilirea ordinii publice în 

Chișinău, în teritoriu și la obiectivele 

de interes, reducerea timpului de 

intervenție și dezvoltarea 

cooperării/interopabilității cu 

instituții cu competențe în domeniul 

ordinii și securității publice  

(acțiune restantă din Planul de 

activitate al IGP pentru anul 2020) 

1. Numărul planurilor revizuite 

și amendate; 

2. Numărul planurilor 

elaborate, aprobate și 

implementate; 

3. Planuri de cooperare 

elaborate și aprobate 

august 

Acțiune 

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO  

INSP 

Subdiviziunile 

specializate și 

teritoriale  

 

Responsabilitate 

comună 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

32.  

Sporirea capacităților  de 

management operațional al 

Poliției  

 

1. Realizarea Planului de acțiuni 

pentru implementarea Concepției 

privind consolidarea capacităților de 

management operațional ale Poliției 

pentru anii 2019-2021 

Raport de progres elaborat și 

prezentat 
Martie  

Ord. IGP 

nr.131/2019 

Ord. MAI 

nr.351/2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

 

 

2. Elaborarea unei noi concepții de 

management operațional în cadrul 

Poliției în urma redistribuirii 

atribuțiilor de menținere, asigurare și 

restabilire a ordinii publice între IGP 

și IGC 

Concepție și plan de acțiuni de 

implementare elaborate și 

aprobate 

 

Decembrie  
Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

INSP 

 

 

3. Instruirea personalului privind 

utilizarea aplicației de management 

integrat al resurselor Poliției la 

apelurile de urgență 

(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016) (4.3.3)(1.2) 

1. Numărul sesiunilor de 

instruire; 

2. Ponderea personalului instruit 

implicat în activități de 

dispecerizare 

Decembrie  
Ord. MAI 

nr.351/2017 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

DMO 

DMRU 

 

Responsabilitate 

comună 

33. 3 

Dezvoltarea capacităților 

de comunicare ale Poliției 

prin desfășurarea 

cursurilor de formare 

continuă 

 

1. Organizarea cursurilor de instruire 

a polițiștilor (de sector, serviciilor de 

patrulare și dispecerilor) privind 

regulile de comunicare cu cetățenii și 

de aplanare a conflictelor 

 

1. Numărul de instruiri 

organizate 

2. Numărul polițiștilor instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție); 

3. Minim 50% a dispecerilor 

instruiţi 

 

 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

DMRU 

INSP 

DMO 

 

2. Organizarea cursurilor de instruire 

pentru membrii echipelor ”Dialog 

Poliția” în Republica Cehă 

(acțiune restantă din Planul de 

acțiuni pentru anul 2021) 

1. Numărul de instruiri 

organizate; 

2. Numărul salariaților instruiți 

 

Octombrie 

 

Acțiune 

restantă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

DRIAE  

DMRU  

34.  

Înaintarea propunerilor 

pentru modificarea și 

completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 474/2014, 

cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului 

mijloacelor speciale al 

tipurilor de arme de foc și 

al munițiilor aferente, 

precum și a regulilor de 

 

Propuneri înaintate către 

DPPCC 
Iulie  

 

 

 

 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DATM 

INSP  

BPDS 

„Fulger” 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

aplicare a acestora (22) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPPCC) 

35.  

Elaborarea modificărilor la 

Legea nr. 26-XVI din 

22.02.2008 privind 

întrunirile, în vederea 

completării cu noțiunile 

„menținere, asigurare și 

restabilire a ordinii publice, 

controlul preventiv 

corporal și al bagajelor, 

dispersare forțată”; 

necesității autorizării de 

către autoritatea 

administrației publice 

locale privind montarea 

construcțiilor cu caracter 

provizoriu; introducerii 

alin. (11) la art. 17 

(utilizarea dronelor) 

precum și concretizarea 

obligațiunilor 

organizatorului și 

participanților la întrunire 

(62) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPDOSP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect avizat și expediat către 

DPDOSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iunie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG  

nr.235/2021 

 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

INSP 

DJ 

36.  

Participarea la ședințele 

grupului de lucru privind 
elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional 

„Evidența semnalărilor și 

evenimentelor” (39)  

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPDOSP) 

 

1. Numă de ședințe la care s-a 

participat; 

2. Propuneri înaintate către 

DPDOSP 

Octombrie 

 

 

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SSE 

DMO 

INSP 

DJ 

37.  

Deliminarea competențelor 

între Poliției și Carabinieri 

în domeniul menținerii și 

1.Definitivarea procesului de 

delimitare clară a competențelor de 

asigurare a ordinii și securității 

Propuneri înaintate către 

DPDOSP 

 

 

Februarie 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

INSP 

DJ 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

asigurării ordinii publice publice între Poliție și Carabinieri și 

neadmiterii suprapunerii acestora, 

precum și alte structuri ale MAI cu 

atribuții în domeniul ordinii publice  

(79)  

(Responsabil din cadrul MAI: 

DPDOSP) 

  

Ord. MAI 

nr.550/2021 

2.Revizuirea dislocării unice și 

intensificarea prezenței Poliției și a 

Carabinierilor în dispozitivele de 

ordine și securitate publică. 

Stabilirea ariei de acoperire pentru 

patrulare de către Carabinieri a 

localităților cu populație de peste 20 

mii sau în localitatea reședinței de 

dislocare, în vederea delimitării clare 

a competențelor și neadmiterii 

suprapunerii acestora (83) 

(Responsabil din cadrul MAI: IMO) 

Propuneri înaintate către IMO 

 

 

August 
Ord. MAI 

nr.550/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

INSP 

DJ 

3.Participarea la ședințele grupului 

de lucru privind elaborarea 

Programului de ordine și securitate 

publică pentru anii 2022 – 2025 (4) 

(Responsabil din cadrul MAI: 

DPDOSP) 

1. Număr de ședințe la care s-a 

participat; 

2. Propuneri înaintate către 

DPDOSP 

Martie 

HG  

nr.235/2021 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMS 

INSP 

DMO 

BPDS “Fulger” 

 

Responsabilitate 

comună  

38.  

Automatizarea activității de 

verificare/documentare a 

cetățenilor de către echipele 

de patrulare ale Poliției 

prin dotarea unităților de 

transport specializate ale 

Poliției cu echipament și 

terminale mobile de 

procesare date, interogare 

baze de date, generare 

actelor procedurale 

tipizate, în vederea 

reducerii timpului de 

documentare a cetățenilor 

și diminuarea/excluderea 

 

1. Identificarea surselor de 

finanțare externă; 

2. Proiect inițiat; 

3. Numărul activităților 

realizate; 

4. Echipament achiziționat; 

5. Cadrul normativ aprobat 

noiembrie 
Acțiune  

restantă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

DMO  

DL 

INSP 

 

Responsabilitate 

comună  
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

comportamentului 

corupțional (PIcar) (5.3) 

(acțiune restantă din Planul 

de activitate al IGP pentru 

anul 2020) 

39.  

Extinderea Conceptului de 

poliție comunitară în 

cadrul structurilor 

Inspectoratului General al 

Poliţiei 

 

1. Delimitarea clară a competențelor 

salariaților din cadrul sectoarelor de 

poliție (4.1.3) 

(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016) 

1. Studiul argumentat privind 

sarcinile și atribuții improprii 

ale angajaților din sectoarele de 

poliție, consultat cu 

subdiviziunile teritoriale ale 

Poliției, aprobat; 

2. Competenţele polițiștilor de 

sector clar stabilite; 

3. Fișele postului revizuite, 

ajustate și aprobate; 

4. Mecanismul de monitorizare 

a implementării în 

subdiviziunile teritoriale ale 

Poliției a atribuțiilor în format 

nou, elaborat 

5. Criteriile de performanță a 

salariaților sectoarelor de poliție 

revizuite și aprobate 

octombrie 

Acțiune 

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DMRU 

 

2. Organizarea și desfășurarea 

instruirilor cu angajații Poliției în 

domeniul activității polițienești 

comunitare 

1. Numărul de cursuri 

desfășurate; 

2. Numărul de persoane instruite, 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție); 

3. Numărul formatorilor 

implicați 

Decembrie  
Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

3.Instituirea grupurilor de lucru 

comune, la nivel regional și local, 

întru asigurarea conlucrării 

autorităților cu competențe în 

domeniul prevenirii și combaterii 

criminalității cu autoritățile publice 

locale  

1. Număr de grupuri de lucru 

instituite/funcționale; 

2. Autorități implicate 

Iunie  

Acțiune  

restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

Responsabilitate 

comună 

Obiectivul operațional nr.6: 

ANIHILAREA ACTIVITĂȚILOR GRUPURILOR CRIMINALE ORGANIZATE SPECIALIZATE ÎN TRAFIC DE FIINȚE UMANE ȘI DROGURI, 

CONTRABANDEI DE ARMAMENT, FALSIFICĂRII ȘI SPĂLĂRII BANILOR, TERORISMULUI ȘI CRIMINALITĂȚII CIBERNETICE, IAR RATA 

CRIMINALITĂȚII RAPORTATĂ LA 1000 DE LOCUITORI ÎN DESCREȘTERE CU 1-2 % 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

 

Riscuri asociate obiectivului: 

- Neatragerea la răspunderea penală pentru unele fapte în care figurează droguri 

- Lipsa impactului activităților organizate 

- Extinderea criminalității informatice 

- Lipsă de asistență externă;  

- Deficienţe semnificative, inclusiv lacune de reglementare a investigării infracţiunilor informatice/legate de droguri, inclusiv dimensiunea sa transfrontalieră, economică și 

financiar bancară, afectarea reţelelor informatice, etc; 

- Cooperarea insuficientă în domeniul prevenirii și combaterii crimelor informatice între structurile de aplicare a legii;  

- Posibilele deficienţe de colaborare şi comunicare cu alte ţări şi organizaţii internaţionale. 

40.  

Realizarea Planului de 

acțiuni al MAI privind 

implementarea Strategiei 

securității informaționale a 

Republicii Moldova pentru 

anii 2019–2024  

 

1. Acțiuni realizate conform 

Planului; 

2. Raport elaborat și expediat în 

adresa DMS 
Decembrie 

 

 

 

Ord.MAI  

nr.143/2019 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

INI 

 

2. Raport de progres elaborat și 

expediat în adresa DPPCC 

 

DMS 

41.  

Realizarea Planului de 

acțiuni al IGP pentru 

implementarea Strategiei 

naționale de prevenire și 

spălare a banilor și 

finanțării terorismului 

pentru anii 2020-2025, 

aprobat prin Ordinul IGP 

nr.253 din 11 iunie 2021 

 1. Acțiuni realizate conform 

Planului; 

2. Raport elaborat și expediat în 

adresa DMS 

 Iulie 

Decembrie 

 

 

 

Ord. IGP 

nr.253/2021 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DCPI 

DMRU 

 

Responsabilitate 

comună 

2 Raport de progres elaborat și 

expediat în adresa DPPCC 

 

 

DMS 

42.  

Desfășurarea activităţilor 

în domeniul controlului 

tutunului  

1.Supravegherea respectării 

restricțiilor privind fumatul în 

spațiile publice închise și semiînchise  

1. Numărul de încălcări 

depistate; 

2. Persoane sancționate; 

3. Cercetări de serviciu inițiate; 

4. Propuneri de remediere a 

situațiilor constatate în 

subdiviziunile Poliției 

Decembrie 

 

 

 

Acțiune 

continuă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

INSP  

DIE  

Subdiviziunile 

teritoriale  

 

Responsabilitate 

comună 

2.Organizarea activităților relevante 

documentării încălcărilor 

interdicţiilor pentru publicitatea, 

promovarea, sponsorizarea şi 

comercializarea articolelor din tutun 

1.Număr de neconformităţi 

constatate şi sancţionate; 

2.Ponderea neconformităţilor în 

totalul controalelor efectuate Decembrie 

 

 

Acțiune 

continuă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale  

 

Responsabilitate 

comună 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

43.  

Ajustarea actelor 

normative naționale în 

domeniul articolelor 

pirotehnice și explozibilelor 

cu destinație civilă, în 

vederea transpunerii 

Directivei 2013/29/UE a 

Parlamentului European și 

a Consiliului din 12 iunie 

2013 privind armonizarea 

legislației statelor membre 

referitoare la punerea la 

dispoziție pe piață a 

articolelor pirotehnice și 

Directivei 2014/28/UE a 

Parlamentului European și 

a Consiliului din 26 

februarie 2014 privind 

armonizarea legislației 

statelor membre referitoare 

la punerea la dispoziție pe 

piață și controlul 

explozibilelor de uz civil 

(pct.16)(1.9) 

 

1.Participarea în cadrul grupului 

de lucru privind elaborarea 

studiului; 

2.Propuneri înaintate 

Decembrie 

 

HG 

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

INSP 

CTCEJ 

DJ 

 

Responsabilitate 

comună 

 

44.  

Modificarea cadrului 

normativ în domeniul 

antidrog 

1. Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la instituirea 

Agenției Naționale Antidrog  

(Responsabil din cadrul MAI: 

DPPCC) (30) 

1. Vizită de studiu organizată în 

scopul preluării bunelor practici  

2. Proiect de hotărâre de  

Guvern elaborat și expediat spre 

promovare 

 

 

Septembrie  

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

INI 

DJ 

DRIAE 

2. Elaborarea proiectului planului de 

acțiuni pentru anii 2022-2023 privind 

implementarea Strategiei naționale 

antidrog pentru anii 2020-2027, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 233/2020 în vederea reducerii 

cererii și ofertei de droguri, reducerii 

riscurilor condiționate de consumul 

de droguri  

(Responsabil din cadrul MAI: 

DPPCC) (2) 

Propuneri elaborate și expediate 

DPPCC 

 

 

 

 

Ianuarie  

 

 

HG  

nr.235/2021 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

INI  

INSP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

45.  

Implementarea 

Instrucțiunii 

Inspectoratului General al 

Poliției cu privire la 

intervenția Poliției în 

prevenirea și controlul 

infecției în mediul 

grupurilor cu risc sporit 

de infectare  (20.1) 

 

 1. Numărul de instruiri 

organizate;  

2. Minimum 100 polițiști 

instruiți;  

3. Număr de seturi de protecție 

achiziționate și repartizate; 

4. Identificarea resurselor 

financiare pe domeniul 

prevenirii și controlului infecției 

HIV în mediul grupurilor cu 

risc sporit de infectare; 

5. Numărul inspectoratelor 

dotate cu seturi de protecție 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

 

 

 

Acțiune 

continuă din 

HG 

nr.233/2020 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

 

 

INI 

DMRU 

DL 

DMP 

Responsabilitate 

comună 

46.  

Intensificarea măsurilor 

pentru reducerea ofertei 

drogurilor (27-30) 

 1. Număr de activități comune 

planificate și realizate cu alte 

organe de drept naţionale și 

internaționale. 

2. Număr de măsuri speciale de 

investigații efectuate; 

3. Număr de cauze penale  

înregistrate; 

4. Număr de cazuri 

contracarate; 

5. Număr de persoane 

prelucrate; 

6. Număr de grupări prelucrate; 

7. Număr de participări la 

întrevederi, grupuri de lucru, 

ședințe, seminare, reuniuni 

naționale și internaționale; 

8. Număr de analize elaborate; 

9. Număr de propuneri privind 

modificarea și/sau completarea 

cadrului legal  înaintate; 

10. Mijloace financiare și 

bunuri indisponibilizate; 

11. Număr de echipe comune 

de investigații la care au 

participat angajații; 

12. Număr de solicitări 

transmise/primite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiune 

continuă din 

HG 

nr.233/2020 

 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INI 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

47.  

Organizarea activităţilor de 

informare şi sensibilizare a 

societăţii civile despre 

riscurile şi consecinţele 

consumului de droguri şi 

traficului ilicit de droguri, 

pentru diferite grupuri-

țintă (tineri, familie, 

comunitate)   

 1.Număr de activități/ campanii 

desfășurate anual în instituțiile 

de învățământ primar și 

secundar general, profesional 

tehnic și superior; 

2.Marcarea Zilei internaționale 

împotriva consumului și 

traficului ilicit de droguri; 

3. Număr de participări la 

emisiuni televizate 

Iulie 

Decembrie  

 

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

INI 

Raport  

prezentat 

48.  

Organizarea cursurilor de 

instruire privind 

prevenirea și investigarea 

contravențiilor/ 

infracțiunilor legate de 

consumul de droguri şi 

traficului ilicit de droguri 

 1.Numărul de instruiri 

organizate; 

2.Numărul polițiștilor instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție) 

Decembrie  

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

DMRU 

INI 

49.  

Raționalizarea 

activităților/măsurilor de 

prevenire în conformitate 

cu riscurile și tendințele 

criminalității  

 1. Organizarea activităților de 

prevenire a criminalității adaptate la 

specificul local, inclusiv conform 

evaluării criminalităţii şi a 

tendinţelor acesteia  la nivel local  

1. Rapoartele de analiză a 

riscului elaborate (numărul, 

tipul); 

2. Planuri de prevenire a 

criminalității aprobate; 

3. Măsuri de prevenire 

desfășurate în profil teritorial și 

caracterul acestora; 

4. Rapoarte anuale de evaluare a 

criminalităţii şi a tendinţelor 

acesteia la nivel local, inclusiv 

în contextul activităților de 

prevenire organizate, elaborate 

şi analizate în comunităţile 

locale 

Decembrie  

Acțiune 

continuă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

 

 

DAI 

INSP 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

Responsabilitate 

comună 

2. Elaborarea și implementarea 

produselor analitice de către 

subdiviziunile Poliției  

1. Numărul produselor analite 

elaborate; 

2. Numărul de planuri elaborate 

și implementate; 

3. Operațiuni organizate 

Iunie 

Decembrie  

Inițiativa 

IGP 

 

 

În limita 

mijloacelor 

alocate 

DAI 

INSP 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

Responsabilitate 

comună 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

3. Dezvoltarea aplicației „Harta 

Amenințărilor” 

1. Aplicație dezvoltată; 

2. Produse analitice consolidate 

furnizate trimestrial; 

3.Rapoarte statistice 

semestriale/anuale plasate pe 

pagina oficială a Poliției 

Decembrie 
Ord. MAI 

 nr. 265/2018 

 

 

 

În limita 

mijloacelor 

alocate 

 

 

DMO 

 

Direcția 

analiza 

informațiilor 

50.  

Înaintarea propunerilor 

pentru elaborarea 

Programului de prevenire 

și combaterea a 

criminalității pentru anii 

2022 – 2025 (6) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPPCC)  

 

Propuneri înaintate 

 

 

 

Aprilie  

 

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

 

 

În limita 

mijloacelor 

alocate 

 

 

 

INI 

51.  

Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu 

privire la modificarea unor 

acte legislative (Legea 

nr.59/2012 privind 

activitatea specială de 

investigații și Codului de 

Procedură Penală nr. 

122/2003) în scopul 

perfecționării cadrului 

legislativ reieșind din 

problemele și dificultățile la 

aplicarea actelor legislative 

ce vizează activitatea 

specială de investigații și 

modificarea competențelor 

de investigare a infracțiunii 

de spălare de bani  (32) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPPCC)  

 

Proiect elaborat și expediat spre 

promovare 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilie  

 

 

 

 

 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

 

 

 

 

 

În limita 

mijloacelor 

alocate 

 

 

 

 

 

 

 

INI 

DJ 

52.  

Elaborarea propunerilor de 

modificare a Legii nr. 

20/2009 privind prevenirea 

și combaterea criminalității 

informatice în scopul 

reglementării și ajustării 

procedurii de sistare a 

 

Proiect de lege avizat și înaintat 

spre promovare 
August 

 

HG 

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

În limita 

mijloacelor 

alocate 

INI 

DJ 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

accesului la conținut web 

cu caracter infracțional și a 

procedurii de dispunere a 

conservării datelor 

informatice, prevăzută în 

Convenția privind 

criminalitatea informatică  

(67) (Responsabil din cadrul 

MAI: DPPCC)  

53.  

Eficientizarea procesului 

de cooperare națională și 

internațională în vederea 

creşterii eficienţei 

activităţii de prevenire şi 

combatere a 

criminalităţii, prin 

sporirea parteneriatului și 

preluarea/implementarea 

celor mai bune practice 

(acțiune restantă din Planul 

de activitate al IGP pentru 

anul 2021) 

  Consolidarea cooperării 

interinstituţionale la investigarea 

infracţiunilor, în special a celor de 

criminalitate organizată (terorism, 

trafic de droguri şi persoane, 

organizarea migraţiei ilegale, 

infracţiuni cibernetice, inclusiv cu 

caracter transnaţional), precum și a 

capacității de anticipare, prevenire şi 

contracarare a ameninţărilor şi 

riscurilor la adresa securităţii 

statului, în special a celor cu caracter 

hibrid 

1. Număr de acţiuni comune 

realizate; 

2. Număr de cazuri de trafic de 

droguri şi reţelelor anihilate de 

comun cu alte organe de drept 

naţionale; 

3. Număr de grupări criminale 

cu caracter 

naţional/internaţional anihilate 

în comun cu alte organe de 

drept naţionale; 

4. Număr de echipe mixte 

pentru combaterea criminalităţii 

create; 

5. Numărul de participări la 

misuni internaționale; 

6. Număr de şedinţe ale 

Consiliului operațional-executiv 

de coordonare permanentă  a 

activităților de prevenire și 

combatere a criminalității 

organizate şi desfășurate; 

7. Proiecte de susținere a 

grupurilor comune de 

investigații GTI, accesate; 

8.Propuneri de modificare a 

cadrului normativ înaintate 

Decembrie 
Acțiune 

restantă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

INI 

INSP 

DRIAE 

DMP 

 

Responsabilitate 

comună  

 

54.  

Realizarea activităţilor de 

prevenire și contracarare 

a proliferării  armelor și 

munițiilor deținute ilegal  

1. Organizarea şi desfăşurarea 

campaniilor de mediatizare privind 

predarea benevolă a armelor din 

posesie ilegală 

 

1. Numărul de campanii 

organizate şi desfăşurate; 

2. Numărul de arme predate 

benevol; 

3. Numărul activităţilor 

octombrie 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

 mediatizate  

2. Elaborarea proiectului de 

modificare a art.290 al Codului penal 

al Republicii Moldova nr.985/2002 

privind stabilirea răspunderii penale 

pentru deţinerea ilegală a armelor 

lungi cu ţeava lisă 

Proiect elaborat, avizat și 

expediat spre aprobare 

 

 

Iulie  

  

Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DJ  

 

55.  

Prevenirea, investigarea și 

combaterea schemelor 

ilegale și a corupției, 

precum și eliminarea 

intereselor personale și 

obscure ce au tangență cu 

perimetrul transnistrean 

și care prejudiciază 

bugetul de stat și 

dezvoltarea economică 

durabilă a țării (80) 

 

Număr de cazuri depistate și 

soluționate 

 

 

 

 

Decembrie 

HG  

nr.235/2021 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

INI 

INSP 

56.  

Elaborarea Conceptului 

privind Registrul de stat 

al datelor genetice și al 

Regulamentului privind 

modul de ținere a 

Sistemului informațional 

automatizat „Registrul de 

stat al datelor genetice” 

(116) 

 

1.Ordin privind grup de lucru 

creat; 

2. Proiect elaborat, avizat și 

expediat spre aprobare 

 

 

Noiembrie  

 

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

CTCEJ 

DJ 

57.  

Pilotarea „Dosarului 

electronic” (e-dosar) 

(118) 

 1. Număr de angajați instruiți 

privind utilizarea dosarului 

electronic; 

2. Proiect pilotat în cel puțin 3 

subdiviziuni ale IGP 

 

 

Septembrie  

 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

DGUP 

58.  

Înaintarea propunerilor 

pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 

633/2007 „Cu privire la 

aprobarea Concepției 

Sistemului informațional 

automatizat „Registrul 

informației criminalistice și 

criminologice” și a 

 

 

 

 

Propuneri înaintate 

 

 

 

 

Ianuarie  

 

 

 

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

CTCEJ 

DJ  
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

Hotărârii Guvernului nr. 

328/2012 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și 

funcționarea Sistemului 

informațional automatizat 

„Registrul informației 

criminalistice și 

criminologice” (118) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: STI) 

59.  

Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea 

Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional 

automatizat de evidență a 

contravențiilor, a cauzelor 

contravenționale și a 

persoanelor care au 

săvârșit contravenții și al 

Regulamentului cu privire 

la evidența unică a 

contravențiilor, a cauzelor 

contravenționale și a 

persoanelor care au 

săvârșit contravenţii (37) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: DPDOSP) 

 

Propuneri expediate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie 

 

 

 

 

 

HG  

nr.235/2021 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

 

 

 

SSE 

60.  

Revizuirea proiectului 

privind modificările la 

Codul penal al Republicii 

Moldova nr. 985/2002 în 

vederea introducerii 

prevederilor privind 

infracțiunile ce țin de furtul 

de identitate și uzurparea 

identității subiectului (84) 

(Responsabil din cadrul 

MAI: SPS) 

 

Propuneri, la solicitarea SPS, 

înaintate 

 

 

 

 

 

Februarie  

 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

  În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

SPDCP 

DJ 

61.  
Dezvoltarea capacităților 

tehnice privind expertiza 

 1. Idendificarea surselor de 

finanțare externă; 
Decembrie  

Inițiativa  

IGP 
6700000 

DMP 

DL 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

judiciară (non-ADN) 

pentru examinarea 

drogurilor, crimelor 

cibernetice, substanțelor 

explozive și a produselor 

împușcăturii  

2. Numărul 

echipamentelor/soft-urilor nou-

achiziționate  

CTCEJ 

 

Responsabilitate 

comună  

62.  

Dezvoltarea profesională 

a personalului Poliției în 

domeniul tehnico-

criminalistic 

1. Organizarea cursurilor de formare 

continuă pentru personalul implicat 

în acordarea suportului tehnico-

criminalistic și cercetare la fața 

locului sub aspect tehnico-exploziv și 

CBRN  

1. Prestatori de servicii de 

instruire identificați; 

2. Numărul activităților de 

instruire organizate; 

3. Numărul angajaților instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție) 

Noiembrie 
Inițiativa  

IGP 

 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

DMP 

DMRU 

CTCEJ  

 

Responsabilitate 

comună  

2. Organizarea cursurilor de 

specializare pentru angajații CTCEJ 

în domeniul examinării genetico-

judiciare 

1. Prestatori de servicii de 

instruire identificați  

2. Numărul activităților de 

instruire organizate 

3. Numărul angajaților instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție) 

Decembrie  
Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

DRIAE 

DMRU 

CTCEJ 

 

Responsabilitate 

comună 

 

63.  

Formarea profesională 

continuă a specialiştilor-

criminalişti, ofițerilor de 

urmărire penală şi de 

investigaţii, 

ofițerilor/subofițerilor de 

sector în domeniul 

ridicării corecte a urmelor 

de provenienţă biologică, 

fixarea, ambalarea și 

păstrarea corectă a 

acestora, pentru 

prezentarea probelor spre 

examinarea genetică  

Organizarea cursurilor de instruire 

privind depistarea, fixarea, ridicarea, 

ambalarea și transportarea urmelor 

de proveniență biologică în vederea 

dispunerii expertizei genetice 

(organizarea grupelor mixte formate 

din specialiști criminaliști, ofițeri de 

urmărire penală, ofițeri/subofițeri de 

investigații, ofițeri/subofițeri de 

sector, ofițeri/subofițeri de patrulare) 

1. Numărul de instruiri 

organizate; 

2. Numărul polițiștilor  instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție) 

 

 

 

 

 

 

Decembrie  

 

Inițiativa  

IGP  

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

DMRU 

DRIAE 

CTCEJ 

DGUP 

INSP 

INI 

 

64.  

Operaționalizarea SIA 

”Registrul de stat al 

armelor și al munițiilor cu 

destinație civilă”  

 

1. Identificarea surselor de 

finanțare externă pentru 

dezvoltarea modulelor 

suplimentare 

Decembrie 

 

Acțiune  

restantă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

INSP 

 

Responsabilitate 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

(acțiune restantă din HG 

nr.587/2016) 

comună 

2.100% posesori de arme 

introduși în SIA; 

3.Nota infomativă privind 

activități realizate, probleme 

întâmpinate și recomandări 

înaintate, prezentată conducerii 

MAI 

martie 
INSP 

4.SIA ”RSA” implementat noiembrie 

65.  

Consolidarea cooperării 

dintre autorităţile 

competente, partenerii de 

implementare din ţările de 

destinaţie, tranzit şi de 

origine în vederea 

eficientizării prevenirii şi 

combaterii traficului de 

fiinţe umane (1.1.1, 6.2.1, 

14.1.1, 14.1.2, 14.2.1, 

14.3.1), (3.1.)  (18.1) 

 

1. Număr de acorduri încheiate, 

inclusiv cu sectorul privat; 

2. Număr de inițiative realizate 

în comun cu sectorul privat; 

3. Țările cu care s-au încheiat 

acorduri; 

4. Vizite, schimb de experiență 

realizate; 

5. Număr de investigaţii 

internaţionale efectuate; 

6. Număr de participări în cadrul 

echipelor comune de investigaţii 

create; 

7. Număr de comisii rogatorii; 

8. Număr de sechestre, 

confiscări, valoarea acestora; 

9. Număr de persoane extrădate; 

10. Număr de proceduri penale 

transferate; 

11. Puncte de contact stabilite şi 

valorificate; 

12. Număr de victime eliberate 

din exploatare dezagregate pe 

gen; 

13. Număr de persoane reţinute 

în urma schimbului de 

informaţii 

Decembrie  

HG nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

Ord. MAI 

nr.278/2019 

2022 – 600,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționale 

pentru Migrație 

INI 

DGUP 

DCPI 

DRIAE 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

66.  

Consolidarea cooperării 

între diferiți actori 

naționali în domeniul 

antitrafic 

1. Organizarea atelierelor de lucru 

 privind subiectul activității echipelor 

comune de investigații în aspecte ce 

țin de traficul de ființe umane, 

precum și reacționarea eficientă în 

cazurile de trafic de ființe umane 

(3.1.3, 3.1.1) 

1. Număr de ateliere 

organizate; 

2. Număr de echipe comune de 

investigații create și operațiuni 

efectuate; 

3. Număr de instruiri realizate; 

4. Numărul de polițiști instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție) 

Iunie  

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare și 

asistenței 

partenerilor 

DMRU 

INI 

 

Responsabilitate 

comună 

2. Eficientizarea schimbului de 

informații între Inspectoratul de Stat 

al Muncii  cu organele de drept la 

nivel local (8.1.3, 8.2.1, 8.2.2)  

 

 

1. Număr de instruiri online 

realizate; 

2. Număr de specialiști 

instruiți; 

3. Număr de controale comune 

ale agenților economici 

realizate; 

4. Acord multilateral privind 

asigurarea schimbului de 

informații la nivel local și 

național aprobat; 

5. Număr de agenții private și 

intermediari supuși 

controalelor; 

6. Număr de prezumate 

victime identificate 

Iunie  

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare și 

asistenței 

partenerilor 

INI 

3.Asigurarea instruirii  

comunicatorilor din cadrul 

instituțiilor responsabile,  precum și a 

reprezentanților mass-mediei privind 

reflectarea subiectelor ce țin de 

prevenirea și combaterea traficului 

de ființe umane,  inclusiv de abuz și 

de exploatare  sexuală (6.3.1) 

1. Număr de instruiri realizate; 

2. Număr de reprezentanți ai 

mass mediei locale/naționale 

instruiți 

 

 

 

Iunie  

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

  

4. Abordarea subiectelor de 

prevenire și combatere a  traficului 

de ființe umane   în emisiunile 

TV/radio (6.4.3) 

3. Număr de interviuri acordate; 

4. Număr de participări la 

emisiuni 

 

Iunie  

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

 INI 

SCP 

Responsabilitatea 

comună 

67.  
 

 

1. Consolidarea capacităților 

instituționale și profesionale ale 

1. Numărul instruirilor 

organizate; 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

 

Consolidarea capacităților 

instituționale și 

profesionale în investigarea 

și documentarea cazurilor 

de trafic de ființe umane  

angajaților  Centrului pentru 

combaterea traficului de persoane  în 

investigarea cazurilor de trafic de 

ființe umane, abordării analitice a 

fenomenelor de trafic, inclusiv a  

infracțiunilor penale conexe și 

asimilate , procedura de referire a 

victimelor traficului de fiinţe umane,  

precum și modul de reacționare 

eficientă la cazurile de TFU (17.1) 

(3.1.4, 3.2.1, 3.4.3) (1.3.1, 1.3.7, 

1.3.9, 1.3.15) 

2. Numărul de polițiști instruiți, 

inclusiv pe prevenirea 

revictimizării (date dezagregate 

pe sexe, grupuri profesionale și 

funcții de conducere/execuție);  

3. Numărul specialiștilor CCTP 

instruiți; 

4. Raport de evaluare elaborat; 

5. Mecanisme/proceduri 

interne consolidate 

6. Numărul de cazuri 

investigate şi trimise în judecată 

 

 

Iunie  

 

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

 

2021 –  200,0  

mii lei, 2022 - 

200,0  mii 

lei/Misiunea 

Organizației 

Internaționale 

pentru 

Migrațiune 

 

 

DMRU 

INI 

 

Responsabilitate 

comună 

2. Consolidarea capacităților 

instituționale și profesionale ale 

organelor de urmărire penală în 

aplicarea instrucțiunilor privind 

mecanismul intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistența și 

monitorizarea copiilor, victime și 

potențiale victime ale violenței, 

neglijării, exploatării și traficului, 

inclusiv realizarea unor instruiri 

mixte privind prevenirea 

revictimizării și stigmatizării 

victimelor  traficului de ființe umane 

(3.1.7, 3.4.3) 

1. Numărul instruirilor 

organizate; 

2. Numărul de polițiști instruiți, 

inclusiv pe prevenirea 

revictimizării (date dezagregate 

pe sexe și funcții de 

conducere/execuție) 

Iunie  

 

 

 

 

 

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INI 

DGUP 

 

Responsabilitate 

comună 

 

 

3. Actualizarea instrucțiunilor 

specifice cu privire la procedura de 

analiză/monitorizare a situației 

traficului de ființe umane  și 

furnizarea de date calitative în proces 

de raportare pe marginea 

documentelor de politici și a 

rapoartelor internaționale (4.1.2, 

4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 6.1.2) 

1. Instrucțiunile specifice cu 

privire la procedura de 

analiză/monitorizare a situației 

traficului de ființe umane, 

actualizate; 

2. Număr de instruiri 

organizate, inclusiv pentru 

utilizarea instrucțiunilor și 

BCD; 

3. Numărul de polițiști instruiți 

(date dezagregate pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții 

de conducere/execuție); 

4. Date statistice colectate; 

Iunie  

 

 

 

 

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

2022  –  30,0 

mii lei/  

Misiunea 

Organizației 

Internaționale 

pentru Migrație 

INI 

DMRU 

 

Responsabilitate 

comună 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

5. Număr de analize efectuate și 

publicate; 

6. Număr de cazuri depistate, 

7. Propuneri de politici/ acțiuni 

formulate 

4. Instruirea cadrelor didactice,  a  

psihologilor școlari, a psihologilor 

Serviciului de Asistență 

Psihopedagogică cu privire la traficul 

de ființe umane,  abuzul și 

exploatarea sexuală, referirea 

victimelor, precum  și informarea lor 

cu privire la serviciile specializate de 

asistență  (7.2.3) 

1. Număr de instituții incluse în 

instruire; 

2. Număr de instruiri; 

3. Număr de cadre instruite; 

4. Număr de specialiști instruiți 

 

Iunie  

 

 

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

2021 – 85,5 

mii lei/  Fondul 

pentru Copii al 

Națiunilor 

Unite 

(UNICEF 

INI 

68.  

Realizarea cercetărilor cu 

scop de reflectare a 

tendințelor traficului de 

ființe umane cu înaintarea 

recomandărilor 

1. Dezvoltarea unei analize periodice 

privind principalele tendințe ale 

fenomenului și  metode de recrutare 

a  victimelor (copii și tineri) atât în 

mediul online, cât și offline (4.3.2) 

Analiză  realizată și publicată 
Iunie  

 

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

2. Elaborarea studiului referitor la 

riscurile traficului de ființe umane în 

contextul pandemiei de Covid-19 

(4.3.4) 

Studiu elaborat și publicat pe 

pagina web oficială a instituției 
Ianuarie  

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

3. Dezvoltarea unor recomandări 

pentru companiile din sectorul privat 

(în special agricultură, construcții, 

hotelier, turism) cu privire la evitarea 

riscurilor de exploatare în muncă 

(6.2.2) 

Recomandări înaintate  și 

publicate 
Iunie 

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

69.  

Îmbunătățirea cadrului 

normativ în vederea 

criminalizării tuturor 

formelor de trafic al 

ființelor umane și a 

stabilirii pedepselor 

corespunzătoare 

1. Înaintarea propunerilor pentru  

reducerea pedepselor pentru 

contravenția de practicare a 

prostituției și înăsprirea pedepselor 

pentru persoanele care beneficiază de 

aceste servicii (2.1.2) 

1. Analiza efectuată; 

2. Propuneri de modificare a 

art.89 din Codul 

contravențional înaintate 

 

Iunie  

 

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

2. Efectuarea analizei formelor și 

metodelor de recrutare și exploatare 

în mediul digital  și, după caz,  

înaintarea propunerilor de modificare 

a cadrului normativ existent (2.2.2) 

1. Grup de lucru creat; 

2.Raport analitic realizat; 

3.Propuneri de modificare a 

cadrului normativ înaintate 

Iunie  

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

70.  
Consolidarea sistemului de 

protecție a victimelor și a 

Informarea victimelor și martorilor  

într-un limbaj accesibil despre 
1. Număr de victime/martori 

informate; 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

martorilor potrivit 

normelor de asistență 

juridică internațională 

drepturile lor în procesul penal,  

inclusiv despre mecanismul de 

compensare (13.1.1, 9.1.4, ) 

2. Metode și instrumente 

utilizate în informare; 

număr de victime/martori 

asistate de avocat; 

3. Număr de acțiuni civile 

înaintate; 

4. Număr de materiale 

distribuite; 

5. Număr diminuat al victimelor 

traficului de ființe umane 

(comparativ cu perioada 

precedentă) 

 

 

 

Iunie  

Decembrie  

 

 

HG  

nr.461/2018 

(modif.prin HG 

nr.319/2021) 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

INI 

DGUP 

DPM 

Subdiviziunile 

teritoriale 

71.  

Dezvoltarea abilităților 

angajaților Poliției  în 

domeniul analizelor 

strategice și operaționale 

1. Organizarea sesiunilor de instruire 

în domeniul analizei de risc, 

operaționale și tactice  

1. Numărul formatorilor 

identificați și instruiți; 

2. Instruiri organizate în 

domeniul analizei de risc, 

operaționale și tactice 

Decembrie  
Acțiune 

continuă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

Direcția analiza 

informațiilor 

DMRU 

2.Consolidarea capaciților analitice 

la nivelul IGP 

1. Numărul de instruri 

organizate; 

2. Numărul angajaților instruiți 

Decembrie  
Inițiativa  

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

INI 

72.  

Conectarea DCPI la 

Sistemul Informațional 

Analitic  “Registrul 

persoanelor reținute, 

arestate și condamnate”    

 

Crearea și activarea contului 

DCPI  
Decembrie  

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DCPI 

INI 

Responsabilitate 

comună 

Obiectivul operațional nr.7: 

100% DIN RECOMANDĂRILE DE AUDIT REALIZATE ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN CADRUL POLIȚIEI 

 

Riscuri asociate obiectivului: 

- Implementarea deficitară a controlului intern managerial și autoevaluarea subiectivă a CIM. 

- Implementarea deficitară a recomandărilor auditulu intern și extern 

- Fluctuația personalului responsabil de procesele aferente sistemului de CIM; 

- Viziuni diferite în privinţa procesului şi competenţelor în implementarea controlului financiar public intern; 

- Autoevaluarea subiectivă a CIM; 

- Tergiversarea termenilor de implementare a recomandărilor. 

73.  

Monitorizarea 

implementării Planului de 

dezvoltarea a sistemului de 

CIM în cadrul 

Inspectoratului General al 

Poliției și subdiviziunilor 

  

 

 

Rapoarte semestriale prezentate 

 

 

Iulie 

Decembrie 

 

 

Ord. IGP  

nr. 272/2021 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

DMS 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

subordonate pentru anii 

2021-2023 

74.  

Evaluarea prin prisma 

controlului intern 

managerial a proceselor cu 

risc sporit 

Efectuarea misiunilor de asigurare și 

consiliere pe procesele de bază 
Minim 5 misiuni de audit intern 

efectuate 

 

Noiembrie 
 

Legea 

nr.229/2010  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

DAI 

 

 

75.  

Asigurarea implementării 

și monitorizării 

recomandărilor din 

Rapoartele de audit ale 

Curții de Conturi 

1. Implementarea Planului de acțiuni 

în vederea implementării HCC 

56/2019 privind aprobarea 

Raportului misiunii de follow-up 

privind implementarea cerințelor și 

recomandărilor aprobate prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.12 din 

5 aprilie 2017 cu privire la aprobarea 

Raportului auditului „Managementul 

sistemelor de supraveghere a 

traficului rutier” 

(acțiune restantă din Planul de 

activitate al IGP pentru anul 2021) 

Acțiuni realizate conform 

calendarului aprobat 

 

Decembrie  
Ord. MAI 

пr.56/2020 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DL 

DJ 

SDCP 

DF 

Responsabilitate 

comună 

 

2. Realizarea Planului de acțiuni 

pentru implementarea 

recoamndărilor stabilite în cadrul 

auditului situațiilor financiare 

consolidate ale MAI la 31 decembrie 

2020 aprobat prin Ordinul MAI nr. 

284 din 01.07.2021 

1. Plan de acțiuni privind 

implementarea recomandărilor 

Curții de Conturi elaborat și 

aprobat; 

2. Raport privind 

implementarea recomandărilor 

de audit ale Curții de Conturi 

elaborat și aprobat; 

3.Ponderea recomandărilor 

implementate 

Decembrie 

Ord. MAI 

nr.350/2020 

Ord. MAI 

nr.284/2021 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DF  

DMRU 

DJ 

DL 

 

Responsabilitate 

comună 

 

 

3. Realizarea Planului de acțiuni 

pentru implementarea 

recomandărilor stabilite în cadrul 

auditului conformității asupra 

achizițiilor publice în cadrul 

sistemului MAI în anii 2019-2020, 

aprobat prin Ordinul MAI nr. 483 din 

17.11.2021 

1. Plan de acțiuni privind 

implementarea recomandărilor 

Curții de Conturi elaborat și 

aprobat; 

2.Raport privind implementarea 

recomandărilor de audit ale 

Curții de Conturi elaborat și 

aprobat; 

3. Ponderea recomandărilor 

implementate 

Decembrie 

Ord. MAI 

nr.350/2020 

Ord. MAI 

nr.483/2021 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DF 

 

Responsabilitate 

comună 

 

76.  
Monitorizarea nivelului de 

implementare a 

Elaborarea raportului de evaluare a 

nivelului de implementare a 
Raport de evaluare elaborat, 

aprobat și prezentat 

 

 

Legea 

nr.229/2010 
În limita 

alocațiilor 

 

DAI 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

recomandărilor înaintate, 

rezultat al misiunilor de 

audit intern efectuate 

recomandărilor Decembrie Ord. MF  

nr.153/2018 

bugetare DMS 

77.  

Autoevaluarea, raportarea 

controlului intern 

managerial, precum şi 

emiterea declaraţiei de 

răspundere managerială 

(II.15) (5.4.2)(20.3) 

 

1.Raportul privind controlul 

intern managerial elaborat şi 

aprobat; 

2.Declaraţia de răspundere 

managerială emisă şi publicată 

Februarie 

HG 

nr.573/2013 

Ord. MAI 

nr.350/2020 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMS 

Subdiviziunile 

Poliţiei 

 

Responsabilitate 

comună 

 

Obiectivul operațional nr.8: 

CONSOLIDAREA RELAȚIILOR DE PARTENERIAT, 3 PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ ACCESATE ȘI 10 ACȚIUNI INTERNAȚIONALE COMUNE 

ORGANIZATE 

 

Riscuri asociate obiectivului: 

- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute; 

- Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice; 

- Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare;  

- Limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la profilaxia pandemiei 

78.  

Consolidarea cooperării 

internaționale în domeniul 

protecției martorilor 

1. Inițierea procedurilor de elaborare 

și semnare a acordurilor bilaterale pe 

domeniul de protecție a martorilor cu 

autoritățile abilitate de protecția 

martorilor din România, Ucraina și 

alte țări membre UE 

1.Proiecte de acorduri 

elaborate; 

Decembrie 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DPM 

 

 

DRIAE 

 

 
2.Cel puțin 2 acorduri semnate 

2. Vizite de studiu și schimb de 

experiență în domeniul protecției 

martorilor cu subdiviziunile de 

protecție din țările membre UE 

Minimum o vizită de studiu 

efectuată 
Noiembrie 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

DPM 

79.  

Consolidarea cooperării cu 

partenerii și organizațiile 

internaționale și încheierea 

tratatelor internaționale 

1. Organizarea reuniunii șefilor 

Structurilor de Combatere a 

Criminalității Organizate din Europa, 

cu participarea experților din cadrul 

Europol, Consiliul Europei, SELEC, 

atașați de interne și ofițeri de legătură 

(acțiune restantă din Planul de 

activitate al IGP pentru anul 2021) 

Reuniune organizată 
Decembrie 

 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

DCPI 

2. Implementarea Planului de acțiuni 

privind consolidarea cooperării 

bilaterale între Departamentul de 

1.Activități  realizate conform 

calendarului aprobat; 

2. Rapoarte de progres 

Decembrie 

Plan de acțiuni 

nr.5-ST6-115 / 

28.10.2021 -  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

Poliție din cadrul Ministerului de 

Interne al Republicii Lituania și 

Inspectoratul General al Poliției al 

Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova pentru perioada 

2022-2023 

prezentate conducerii IGP 34/7-3671 / 

29.10.2021 

3. Negocierea cu partenerii suedezi a 

opoturnității extinderii sau finanțării 

unui nou proiect de asistență în 

vederea consolidării parteneriatului 

comunitate-poliție, îmbunătățirea 

tacticilor și metodelor de instruire a 

polițiștilor, creșterea capacităților 

Inspectoratului General al Poliției 

prin prisma oportunități egale 

de leadership (gender) 

(acțiune restantă din Planul de 

activitate al IGP pentru anul 2021) 

Proiect de asistență semnat Decembrie 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

 

 

 

 

 

Proiect 

finanțat de 

Regatul 

Suediei 

DRIAE 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

  

Responsabilitate 

comună 

 

80.  

Consolidarea cooperării în 

cadrul subdiviziunilor mixte 

existente (SELEC/GUAM, 

Centrul Comun de la Galaţi, 

INTERPOL, EUROPOL 

(EC3), precum și cu  OLAF, 

FRONTEX, EUBAM) 

(49)(3.4) 

1.Participarea la operaţiuni/ 

investigaţii comune și  schimbul 

eficient de informaţii şi practici 

(49.1,49.2) 

1. Numărul misiunilor comune 

realizate; 

2. Numărul de reuniuni 

organizate; 

3. Domenii prioritare 

identificate şi abordate; 

4. Numărul mesajelor operative 

primite şi transmise 

corespondenţilor interni şi 

externi; 

5. Numărul de participanți; 

6. Schimbul de informaţii 

eficient 

Decembrie  

HG  

nr.463/2013 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DCPI 

INI 

Responsabilitate 

comună 

2. Implementarea  softului necesar 

pentru versiunea noua V1.2 a FIND 

al OIPC Interpol (accesul la bazele 

de date Interpol)  

Aplicația FIND V1.2 

implementată 
Iunie  

Inițiativa 

 IGP 

Proiectul de 

asistență a 

Guvernului 

SUA 

DCPI 

DL 

3. Conectarea  inspectoratelor de 

poliție la Baza de date „Persoane 

căutate” a Interpol 

1.Numărul de inspectorate 

conectate; 

2. Numărul de angajați instruiți Decembrie 

 

Inițiativa 

 IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DCPI 

DMRU 

Subdiviziunilor 

teritoriale 

 

Responsabilitate 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

comună 

81.  

Dezvoltarea relațiilor 

bilaterale și multilaterale 

pentru asigurarea bunei 

vecinătăți și cooperării 

polițienești regionale 

1.Semnarea  Acordurilor de 

colaborare cu Poliția Națională a 

Ucrainei și Ungariei 

(acțiune restantă din Planul de 

activitate al IGP pentru anul 2021) 

Acorduri semnate 
Decembrie 

 

Acțiune 

restantă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

DJ 

2. Organizarea ședințelor comune de 

lucru a reprezentanților Poliției 

Române, Poliției din Ucraina, Poliției 

din Georgia și Poliției Naționale din 

RM (nivel  managerial) 

Minim 1 ședință desfășurată 
Decembrie 

 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

 

3.Organizarea activităților comune 

de prevenire cu omologii români în 

zona transfrontalieră 

1. Operațiuni comune realizate 

2. Număr de angajați implicați 
Decembrie 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

Proiect 

finanțat de 

UE 

(2SOFT/4.3/

160) 

DRIAE 

INSP 

DF 

4. Organizarea unui exercițiu comun 

de investigare a locului crimei cu 

Poliția Română 

1. Exercițiu  organizat; 

2. Numărul participanților 
noiembrie 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

Proiect 

finanțat de 

UE 

(2SOFT/4.3/

142) 

DRIAE 

DF 

CTCEJ 

5. Intensificarea parteneriatului de 

cooperare cu Turcia pe diverse 

domenii polițienești 

(acțiune restantă din Planul de 

activitate al IGP pentru anul 2021) 

1. Sală de protocol a IGP 

renovată (TIKA); 

2. Sala de conferințe a IGP 

reparată, mobillată și 

operațională (TIKA); 

3. Minimum 2 activități comune 

desfășurate 

Decembrie 

 

 

 

Inițiativa  

IGP 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE  

 

Obiectivul operațional nr.9: 

MENȚINEREA UNUI DIALOG CONSTRUCTIV CU SOCIETATEA, ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL ȘI CREȘTEREA 

NIVELULUI DE ÎNCREDERE A POPULAȚIEI ÎN POLIȚIEI CU 2 P.P. 

 

Riscuri asociate obiectivului: 

- Valorificarea segmentară a acordurilor semnate cu societatea civilă 

- Nivelul redus al problemelor/deciziilor abordate în cadrul Consiliului de consultare și coordonare al Inspectoratului General al Poliției 

- Limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la profilaxia pandemiei; 

- Promovarea mesajelor negative în mass-media 

82.  

Realizarea activităților 

conform Foii de parcurs 

privind dezvoltarea 

 

 

 

1. Acțiuni realizate conform 

calendarului aprobat; 

2. Raport de progres elaborat și 

 

Decembrie 

Ord. MAI 

nr.421/2020 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

SCP 



43 

 

Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

comunicării în cadrul 

Ministerului Afacerilor 

Interne pentru anii 2020-

2022 și a Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea acesteia 

 

 

 

prezentat 

2. Elaborarea Planului de comunicare 

instituțională 
Planul elaborat și aprobat ianuarie 

83.  

Evaluarea percepției 

angajaților Poliției asupra 

practicilor și experiențelor 

de comunicare internă   

(acțiune restantă din Planul 

de acțiuni pentru anul 2021) 

 1. Chestionare elaborate; 

2.Numărul evaluărilor 

organizate, inclusiv în profil 

teritorial; 

3.Diagnoze instituționale 

desfășurate; 

4. Raportul elaborat și aprobat;  

5.Recomandări formulate 

 

 

 

Decembrie 

 

 

 

Acțiune 

restantă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

DMRU 

 DRIAE 

SCP 

 

Responsabilitate 

comună 

84.  

Promovarea principiilor de 

transparență, inclusiv  în 

procesul managementului 

decizional  

Asigurarea organizării activității 

Consiliului de consultare și 

coordonare al Inspectoratului 

General al Poliției  

1. Ședinţele Consiliilor 

organizate; 

2. Ponderea ședințelor realizate 

cu participarea ONG; 

3. Informații plasate pe pagina 

web a instituției 

Decembrie  
Ord. IGP  

nr.417/2020 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

Subdiviziunile 

IGP 

SCP 

 

85.  

Dezvoltarea şi 

diversificarea mijloacelor 

de comunicare interne şi 

externe, inclusiv prin 

adaptarea paginilor oficiale 

web condițiilor de 

accesibilitate pentru 

persoane cu dizabilități  

 

 

1. Dinamica pozitivă privind 

imaginea instituțională; 

2. Două sondaje de opinie 

privind accesibilitatea și 

înțelegerea informațiilor 

publicate de Poliție, 

desfășurate; 

3. Rapoarte analitice  interne 

realizate 

Decembrie 

HG  

nr.723/2017 

HG 

nr.1033/2016 

 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SCP 

 

1. Dezvoltarea sistemului Intranet la 

nivelul structurilor teritoriale și de 

suport ale Poliției (4.2.10) 

(acțiune restantă  din HG nr.587/2016) 

1. Surse de finanțare externă 

identificate; 

2. Construcția rețelelor LAN în 

cel puțin 2 unități teritoriale 

 

Decembrie 

 

Acțiune  

restantă 

 

Surse externe 

de finanțare 

DMP 

DL 

2. Digitalizarea serviciilor publice 

prestate de către Poliție  

1. Numărul de servicii publice 

digitalizate; 

2. Ponderea serviciilor publice 

depășite de timp eliminate din 

totalul celor prevăzute în listele 

anuale 

Decembrie 

 

Inițiativa  

IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

Responsabilitate 

comună 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

3. Extinderea utilizării softului 

Managementul documentelor  

 

1. Configurări adiţionale 

realizate; 

2. Aplicaţia extinsă în 

subdiviziunile teritoriale ale 

Poliției 

 

noiembrie 

 

Acțiune  

continuă 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMD 

DL 

Subdiviziunile 

teritoriale ale 

Poliției 

86.  

Dezvoltarea instituției 

voluntariatului în Poliție 

(acțiune restantă  din HG 

nr.587/2016) (2.22.5) 

 

 1. Numărul subdiviziunilor cu 

statut de instituție gazdă; 

2. Domenii de activitate 

identificate; 

3. Propuneri de modificare a 

cadrului normativ înaintate 

4. Numărul voluntarilor implicați 

și domeniile  de activitate în care 

au fost implicați 

 

 

 

noiembrie 

 

 

 

Acțiune  

continuă 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

DMRU 

Sundiviziunile 

Poliției 

87.  

Publicarea pe pagina 

oficială a Poliției  a 

informației privind 

planificarea și executarea 

bugetelor și achiziții publice 

efectuate 

(acțiune restantă din Planul 

de activitate al IGP pentru 

anul 2021) 

 

1. Informații privind mijloace 

financiare alocate Poliției și 

executate publicate; 

2. Planul achizițiilor publice 

planificate, publicat; 

3. Mecanismul de publicare a 

planurilor achizițiilor publice 

ale subdiviziunilor teritoriale 

ale Poliției identificat; 

4. Ponderea planurilor de 

achiziții ale subdiviziunilor 

teritoriale aprobate și publicate; 

5. Rapoarte privind executarea 

bugetului și contractelor de 

achiziție publică publicate 

Februarie 

Iulie 

 

HG 

nr.1419/2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DF 

DL 

SCP 

 

Responsabilitate 

comună 

 

88.  

Dezvoltarea colaborării 

mediatorilor comunitari și 

comunităților de romi cu 

reprezentanții poliției și 

specialiștii din domeniile 

educației, sănătății publice, 

asistenței sociale, ocupării 

în câmpul muncii, cu 

implicarea reprezentanților 

sectorului asociativ 

 

 1. Număr de acțiuni realizate; 

2. Număr de mediatori 

implicați; 

3. Număr de romi implicați; 

4.Număr de cazuri soluționate 

pe domenii Decembrie 
Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale ale 

Poliției 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

Obiectivul operațional nr.10: 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII POLIȚIEI, CEL PUȚIN 3 CENTRE MOBILE DE PREVENIRE ȘI INFORMARE ACHIZIȚIONATE ȘI 5 SPAȚII 

RENOVATE/RECONSTRUITE 

 

Riscuri asociate obiectivului: 

- Nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparație și livrare de bunuri. 

-Livrarea unor produse necalitative de către prestatorii de servicii (proiecte de reparații viciate). 

-Proceduri de achiziții și licitații tergiversate 

-Planificarea ineficientă a resurselor subdiviziunilor 

-Abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT. 

-Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun alocări financiare. 

-Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute conform bugetului instituției pentru anul curent. 

89.  

Realizarea modernizării 

infrastructurii sectoarelor 

de poliție  

Renovarea și reconstrucția sediilor 

sectoarelor de poliție  

1. Identificarea surselor de 

finanțare externă; Noiembrie 

 

 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP  

DL  

DF 

DRIAE 

 
2. Minim 3 sedii renovate 

90.  

Dotarea subdiviziunilor 

teritoriale ale Poliției cu 

Centre mobile de prevenire 

și informare 

Dotarea IP Bălți, IP Cahul și IP Orhei 

cu Centre mobile de prevenire și 

informare 

 

 

3 centre mobile de prevenire și 

informare procurate și dotate 
Aprilie  

Inițiativa 

IGP 

Proiect 

finanțat de 

UE 

(2SOFT/4.3/

160) 

DL 

DF 

DRIAE 

 

91.  

Consolidarea capacităților 

subdiviziunilor tehnico-

criminalistice și de 

investigații 

1. Construcția sediului pentru trei 

subdiviziuni operative ale 

Inspectoratului Național de 

Investigații, str. Bucuriei, nr.14, 

municipiul Chișinău 

(168) 

 

 

 

Sediu construit 

Decembrie 

Ord. MAI 

nr.550/2021 

 

 

Proiect 

Contract de 

grant pentru 

proiectul 

”Cooperarea 

regională 

pentru 

prevenirea și 

combaterea 

criminalității 

transfrontaliere 

în România - 

Republica 

Moldova” 
(THOR) 

2700000 euro 

DL 

DF 

DRIAE 

2. Dotarea CTCEJ cu echipament 

necesar în vederea creării sistemului 

EVIDENCE 

Echipament achiziționat 

conform necesităților 

identificate 

Septembrie  
Inițiativa 

IGP 

Proiect 

finanțat de 

UE 

(2SOFT/4.3/

142) 

DL 

CTCEJ 

DF 

DRIAE  
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Nr. Acțiuni Subacțiuni 
Indicatori 

de monitorizare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referință 

 (actul din care 

derivă) 

Costuri aferente/ 

surse de 

finanţare 

(lei) 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcționar 

public) 

3. Crearea și inițierea procedurilor de 

dotare a laboratorului de expertiză 

genetico-judiciară (ADN)   

 

1. Anexa la clădirea CTCEJ 

pentru laboratorul de expertiză 

ADN finisată; 

2. Utilaj specializat (linia CFL) 

achiziționat şi instalat  

Decembrie  

Acțiune  

restantă 

 

20 000 000,00   

DL 

DF 

CTCEJ 

 

Responsabilitate 

comună  

4. Dotarea CTCEJ cu sistemul de 

identificare balistică ”EvoFinder” 

1. Misiune de evaluare 

desfășurată;  

2. Sistem recepționat 

Decembrie  
Inițiativa 

IGP 

Proiect finanțat 

de Republica 

Franceză 

DRIAE 

CTCEJ 

DMP 

5. Reacreditarea laboratoarelor 

subdiviziunilor tehnico-criminalistice 

conform standardelor internaționale 

în domeniu  

Rata genurilor/specilităților de 

expertiză judiciară reacreditate 

 

 

Decembrie  
Inițiativa 

IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

CTCEJ 

92.  

Îmbunătățirea infrastructurii 

și capacităților logistice ale 

Poliției, inclusiv prin 

asigurarea accesibilităţii la 

infrastructură pentru 

persoanele cu diferite tipuri 

de dizabilităţi (7.5), (9) 

 

 

1. Elaborarea și aprobrea 

normativelor în construcţii și 

întreținerea edificiilor şi 

încăperilor ale Poliției; 

2. Cadrul normativ 

revizuit/elaborat, după caz; 

3. Inventarierea edificiilor și 

încăperilor în proprietatea 

Poliției și ajustarea 

documentelor de evidență 

cadastrală; 

4. Documentația de proiect și 

deviz pentru obiective noi 

realizate; 

5. Obiective supuse lucrărilor 

de reparație capitală; 

6. Infrastructura ajustată; 

7. Numărul cazurilor sesizate 

privind accesibilitatea în sediile 

Poliției pentru persoanele cu 

dizabilități locomotorii 

noiembrie  

HG  

nr. 723/2017 

HG 

nr.1033/2016 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

DL 

DJ 

DF 

DMP 

DIE 

Subdiviziunile 

specializate și 

teritoriale ale 

Poliției 
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Anexa nr.1 

la Planul anual de 

activitate al Poliției 

pentru anul 2022 

 

 

LISTA 

documentelor de politici/actelor normative/legislative de referinţă 

 

1. Legea nr. 211 din 06.12.2021 pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și 

integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. 

2. HG nr. 235 din 13.10.2021 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-

2022. 

3. HG nr. 281 din 03.04.2018 Cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a 

violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023, modificată prin HG nr. 318/2021 

4. HG nr. 461 din 22.05.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combaterea 

traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023, modificată prin HG nr.319/2021. 

5. HG nr. 1033 din 08.08.2016 cu privire la aprobarea Setului de indicatori pentru monitorizarea 

implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

6. HG nr. 723 din 08.09.2017 cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022. 

7. HG nr. 1106 din 03.10.2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor 

şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022. 

8. HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a 

contractelor de achiziţii publice. 

9. HG nr. 573 din 06.08.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor 

publice 2013-2022. 

10. HG nr. 463 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea măsurilor suplimentare la Programul de 

implementare a Planului de Acțiuni RM – UE în domeniul liberalizării regimului de vize. 

11. Ordinul MAI nr. 550 din 30.12.2021 cu privire la Planul de activitate al MAI pentru anul 2022. 

12. Ord MAI nr. 284 din 01.07.2021 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea 

recomandărilor stabilite în cadrul auditului situațiilor financiare consolidate al MAI la 31 decembrie 2020. 

13. Ordinul MAI nr. 483 din 17.11.2021 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea 

recomandărilor stabilite în cadrul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne în anii 2019-2020. 

14. Ordinul MAI nr. 154 din 19.03.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Ministerului 

Afacerilor Interne rivind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021 (HG nr.39 din 29.01.2020). 

15. Ordinul MAI nr. 350 din 05.05.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

16. Ordinul MAI nr. 56 din 31.01.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în vederea 

implementării HCC 56/2019 privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor 

și recomandărilor aprobate prin HCC 12/2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului "Managementul 

sistemelor de supraveghere a traficului rutier". 

17. Ordinul MAI nr. 278 din 15.05.2019 cu privire la realizarea Planului național de acțiuni în domeniul 

drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (HP nr.89 din 24.05.2018). 
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18. Ordinul MAI nr. 421 din 23.09.2020 pentru aprobarea Foii de parcurs privind dezvoltarea comunicării 

în cadrul MAI pentru anii 2020-2022 și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia. 

19. Ordinul MAI nr. 143 din 14.03.2019 cu privire la realizarea Planului de acțiuni privind implementarea 

Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 (HP nr.257 din 22.11.2018). 

20. Ordinul MAI nr. 170 din 25.03.2019 pentru realizarea Planului de acțiuni privind implementarea 

Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018–2022 (HP nr.134 din 19.07.2018). 

21. Ordinul MAI nr. 336 din 29.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind formatorii din 

Ministerul Afacerilor Interne. 

22. Ordinul MAI nr. 351 din 24.11.2017 Cu privire la aprobarea Conceptului privind funcționarea 

Sistemului integrat de gestionare a apelurilor de urgență parvenite la Poliție și a Planului de acțiuni privind 

implementarea acestuia. 

23. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 12.09.2018 cu privire la aprobarea Standardelor 

Naționale de Audit Intern; 

24. Ordinul IGP nr. 253 din 11.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a Planului de acțiuni al MAI 

pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului 

pentru anii 2020 -2025 (HP nr.239 din 16.12.2020). 

25. Ordinul IGP nr. 272 din 25.06.2021 cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a sistemului de 

control intern managerial în cadrul Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate pentru anii 

2021-2023. 

26. Ordinul IGP nr. 417 din 21.12.2020 cu privire la instituirea și organizarea activității Consiliului de 

consultare și coordonare a Inspectoratului General al Poliției. 

27. Ordinul IGP nr. 131 din 05.04.2019 cu privire la Planul privind consolidarea capacităților de 

management operațional ale Poliției pentru anii 2019-2021. 

28. Viziunea de concept nr. 34/1265 din 23.10.2017 privind regionalizarea activității Poliției. 
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Anexa nr.2 

la Planul anual de 

activitate al Poliției 

pentru anul 2022 

 

 

 

 

 

GLOSAR DE ACRONIME 

 

 

 

CTCEJ - Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare 

DMO 

DATM 

- 

- 

Direcţia management operaţional 

Direcția aprovizionare tehnico-materială 

DJ 

DMI   

- 

- 

Direcţia juridică 

Direcția management instituțional a MAI 

DMRU 

DMS 

DMP 

- 

- 

- 

Direcţia management resurse umane 

Direcția management strategic 

Direcția managementul proiectelor 

DIE - Direcția inspectare efectiv 

DAI - Direcţia audit intern 

DGUP - Direcția generală urmărire penală 

DF - Direcţia finanţe 

DRIAE 

DL 

DCPI 

DPM 

DPPCC 

DPDOSP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Direcția relații internaționale și afaceri europene 

Direcția logistică 

Direcția cooperare polițienească internațională 

Direcția protecția martorilor 

Direcția politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI 

Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI 

IGP - Inspectoratul General al Poliţiei 

INI - Inspectoratul naţional de investigaţii 

INSP 

IMO 

- 

- 

Inspectoratul naţional de securitate publică 

Inspectoratul de Management Operațional al MAI 

IP - Inspectorat de poliţie 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

ONG - Organizaţie neguvernamentală 

PSO - Procedura standard de operare 

RM 

SCP 

SPDCP 

- 

- 

- 

Republica Moldova 

Secția comunicare și protocol 

Secția protecția datelor cu caracter personal 

SIA - Sistemul informațional automatizat 

SPS 

SSE 

- 

- 

Serviciul probleme speciale a MAI 

Secția statistică și evidență 

STI - Serviciul tehnologii informaţionale a MAI 

SUA - Statele Unite ale Americii 

TI - Tehnologii informaţionale 

UE - Uniunea Europeană 


