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APROBAT 

Șef al Inspectoratului General al Poliției 

chestor               

                                 

/semnat/            Viorel CERNĂUȚEANU 

 

 

 

 

Planul de activitate al Inspectoratului General al Poliției pentru anul 2023 
 

Obiectivele strategice: 

 

Obiectivul strategic nr.1: Sporirea siguranței populației la domiciliu, în comunitate și în spațiile publice; 

Obiectivul strategic nr.2: Alinierea serviciilor de ordine și securitate publică la abordarea bazată pe drepturile omului; 

Obiectivul strategic nr.3: Creșterea siguranței în trafic pe drumurile publice; 

Obiectivul strategic nr.4: Crearea și facilitarea accesului la instrumente și mecanisme adecvate în combaterea și prevenirea criminalității informatice; 

Obiectivul strategic nr.5: Eficientizarea mecanismului național de prevenire, combatere a producerii și comercializării drogurilor, etnobotanicelor, 

analogilor și precursorilor acestora; 

Obiectivul strategic nr.6: Revizuirea mecanismului cu privire la accesul la arme din perspectiva restricționării și stabilirea unor proceduri riguroase de 

monitorizare, marcare și control asupra armelor din circuitul civil; 

Obiectivul strategic nr.7: Sporirea capacităților de identificare și neutralizare a grupurilor și organizațiilor criminale cu grad sporit de risc; 

Obiectivul strategic nr.8: Automatizarea proceselor informaționale, de lucru și prestare a serviciilor digitalizate în vederea sporirii încrederii și siguranței 

cetățenilor. 

 

Indicatorii cheie de performanță pe sectorul „Ordine Publică” - CBTM 2023-2025 

 

1. Sporirea percepției de siguranță generală în țară de la 30% în 2022, la 40% în 2025; 

2. Diminuarea numărul victimelor omorului intenționat la 100 mii de populație, până la 5,7, în 2025; 

 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

Obiectivul operațional nr.1: ASIGURAREA NIVELULUI RETENȚIEI DE 8 % A PERSONALULUI 

PROFESIONIST ÎN SISTEMUL POLIȚIENESC 

Riscuri asociate obiectivului: 
-Imposibilitatea completării funcțiilor vacante prin angajarea specialiștilor din sursa externă 

-Redirecționarea și supraîncărcarea resurselor instituției spre gestionarea situațiilor create de amenințările regionale  

-Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative 

-Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative 

-Nerealizarea acțiunilor în termenul stabilit 

-Fluctuația formatorilor instruiți 

-Reticența față de schimbări. 

1.  Excluderea inechității salariale/valorii de 

referință pentru toate autoritățile de 

forță/securitate a statului 

Propuneri înaintate privind egalarea valorii 

de referință pentru toate autoritățile de 

forță/securitate a statului 

martie 

Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DF 

DMRU 

 

2.  Aprobarea mecanismului optim pentru a 

exclude cheltuieli financiare personale ale 

angajaților pentru deplasare spre/de la serviciu 

pe timp de seara (ce prestează munca în ture) 

1. Analiză efectuată 

2. Cadrul normativ privind achitarea 

indemnizației pentru compensarea 

cheltuielilor de deplasare, elaborat 

mai Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DF 

DMRU 

DMO 

DJ 

3.  Acordarea facilităților pentru înscrierea copiilor 

polițiștilor în școli și grădinițe în afara razei 
domiciliului, precum și acordarea creditelor de 

consum garantate de stat (1-10 ani), exclusiv 

pentru polițiști 

1. Propuneri și proiecte de acte normative 

înaintate către DJ 

aprilie 

 
Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DF 

2. Proiecte de acte normative înaintate spre 

promovare 
octombrie DJ 

4.  Optimizarea procesului de ocupare a 

categoriilor de funcții conform nivelurilor 

prevăzute de HG nr.460/2017 

Dinamica pozitivă a funcțiilor de subofițeri decembrie Inițiativa IGP  DMRU 

5.  Modificarea actelor normative în scopul 
completării categoriilor de subofițer cu 

subcategorii pentru asigurarea evoluției în 

carieră și a unui spectru mai larg de atribuții 

realizate pe segmentele de execuție și 

coordonare/dirijare 

1. Propuneri de modificare a HG 
nr.460/2017 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.288/2016 privind 

funcționarul public cu statut special din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

Ordinului MMPSF nr. 22 din 03.03.2014 cu 

privire la aprobarea Clasificatorului 

ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 

006-14), înaintate; 

martie 

Inițiativa IGP În limita 
alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DMO 
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de 
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2. Propuneri de modificare a actelor 

normative de evoluție în carieră ale MAI, 

înaintate; 

3. Propuneri de modificare a cadrului 

normativ privind nivelul de studii necesar 
angajării în funcția de subofițer, înaintate 

4. Criterii pe domenii stabilite 

5. Fișele postului ajustate 

iulie 
DMRU 

DJ 

6.  Revizuirea politicii resurse umane în privința 

angajaților care au dobândit incapacitatea de 

muncă pe parcursul serviciului 

Propuneri de modificare a cadrului 

normativ, privind oportunitatea de continua 

activitatea de serviciu ulterior dobândirii 

incapacității, înaintate 

aprilie Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DJ 

7.  Examinarea oportunității revizuirii politicii de 

resurse umane în parte ce vizează angajarea 

persoanelor cu dizabilități locomotorii 

1. Acorduri cu societatea civilă încheiate, 

după caz; 

2. Funcții compatibile cu politica incluzivă, 

identificate 

iulie 

Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

3. Propuneri de modificare a cadrului 

normativ înaintate 
octombrie 

DMRU 

DJ 

8.  Identificarea mecanismului de prioritizare a 

participării la cursuri în funcție necesitățile 
instituției 

Criterii de prioritizare aprobate 

martie Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

9.  Examinarea oportunității/utilității creării 

condițiilor pentru posibilitatea consultării 

(gratuite) a unui psiholog din afara instituției 

1. Analiza efectuată; 

2. Raportul argumentat elaborat; 

mai 

Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 
DMRU 

3. Acorduri semnate, 

4. Cadrul normativ, după caz, aprobat; 

septembrie 

10.  Evaluarea oportunității numirii inițiale 

obligatorii a angajaților în funcțiile de patrulare, 

cu exercitarea activității de patrulare în primii 2 

ani de activitate 

1. Analiza efectuată,  aprilie 

Inițiativa IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

2. Cadrul normativ, după caz, amendat  

3. Lista funcțiilor exceptate aprobată 
septembrie 

DMRU 

DJ 

11.  Promovarea unei politici de cadre eficiente 

bazate pe concurs public, neadmiterea 

favoritismului, respectarea egalității de gen, 

etnie (1.5/3) 

1. Numărul bărbaților și femeilor care au 

depus dosarele de participare la concurs 

pentru funcții de execuție și au promovat 

concursul; 

2. Numărul concursurilor pentru ocuparea 

funcțiilor de conducere organizate; 
3. Numărul bărbaților și femeilor care au 

depus dosarele de participare la concurs 

pentru funcții de conducere și au promovat 

concursul 

decembrie HG nr.26/2022 

Inițiativă IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 
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4. Campanii de recrutare în comunitatea 

romilor organizate (1.3.16) 

octombrie POSP 2022-

2025 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

 
Parteneri: 

CNR 

CVR 

Mediatori 

comunitari 

5. Dinamica angajărilor persoanelor de 

etnie romă 

decembrie DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

12.  Realizarea Planului de acțiuni cu privire la 

egalitatea de gen în cadrul Poliției pentru anii 

2022-2025 (1.4.6/2) 
2 Rapoarte de progres elaborate și prezentate 

conducerii IGP 

ianuarie 

iulie 

HG nr.26/2022 

Ordinul IGP 

nr.230 din 

30.06.2022 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMS 

13.  Consolidarea institutului de formator (1.1.10) 1. Raport de evaluare a situației formatorilor 

și analiza activității acestora, elaborat 

2. Procedură/mecanism de evaluare/ 

apreciere a calității de predare a formatorilor 

stabilit (restanță Plan de activitate al IGP 
anul 2022) 

aprilie POSP 2022-

2025 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

3. Ordin privind mecanismul de consolidare 

a institutului de formator, inclusiv conform 

rezultatelor analizei, aprobat; 

4. Programul de implicare a formatorilor 

aprobat (% din timpul programului la locul 

de muncă) 

noiembrie 

14.  Dezvoltarea la nivel regional a infrastructurii 

pentru pregătirea profesională a polițiștilor, 

inclusiv pe principiul simulării situațiilor cu 

tactici aplicare/folosire armă de foc adaptate 

rezonabil la nevoile specifice ale femeilor și 

bărbaților (1.1.17) (2.3.3) (3) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1. Conceptul unic al pregătirii profesionale, 

aprobat 

martie POSP 2022-

2025 

PFID 2022-

2025  

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DL 

DATM 

2. Lista încăperilor necesare a fi renovate 

elaborată 

mai 
DL 

DATM 

3. Surse de finanțare externă identificate decembrie DMP 

4. Echipamentul pentru pregătirea tactică 

(set de simulator cu laser dual) identificat 

 

 

 

DL 

DATM 

DMRU 
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5. Infrastructură renovată și dotată, după caz 
decembrie 

 

DL 

DATM 

6. Minimum 5 obiective de infrastructură 

adaptate la eficiența energetică 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

 

Acordul dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova și 

Guvernul 

României 

privind 

implementarea 

programului de 

asistență tehnică 

și financiară în 

baza unui ajutor 

financiar 

nerambursabil 

în valoare de 

100 de milioane 

de euro acordat 

de România 

Republicii 

Moldova (Legea 

nr.43/2022) 

DMP 

15.  

 

 
 

Inițierea procedurii de proiectare pentru 

asigurarea reconstrucției și reamenajării unei 

zone sportive (teren multisport 28,0m x 15,0m 
compus din teren de volei, baschet, tenis, un 

teren de minifotbal 50,0m x 30,0m (48x28 m 

marcaj) și un teren compus din elemente work-

out și zonă pavată, o pistă de alergări, tribune și 

scaune) în cadrul BPDS „Fulger”. 

1. Surse de finanțare pentru proiectare 

identificate 

noiembrie Inițiativă IGP 

 

 

Proiect de 

comun cu 

FMF 

DMP  

 

2. Plan topografic elaborat 

 

BPDS „Fulger” 

DL 

DATM 

16.  Inițierea procedurilor necesare pentru reparația 

tirului de luptă a BPDS „Fulger”, a DP mun. 

Chișinău și cel din cadrul CTCEJ 

 1. Proceduri de evaluare a necesităților 

realizate și înaintate în adresa DL 

 

 

septembrie 

Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

BPDS „Fulger”  

DP mun. 

Chișinău 

CTCEJ 

DL 

Responsabilitate 

comună 

DMP 

 
2. Surse de finanțare externe identificate 

 

decembrie 
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17.  Evaluarea climatului organizațional în cadrul 

subdiviziunilor Poliției și organizarea măsurilor 

de prevenire a stresului la locul de muncă 

(Planul de activitate al IGP pentru anul 2022) 

1. Diagnoze instituționale desfășurate; 

2. Raportul elaborat și aprobat;  

3. Recomandări formulate; 

4. Număr de consilieri realizate; 
5.Minim 50% din personal consiliat 

6. Statistica angajaților cu simptom 

„arderea profesională” realizată anual 

decembrie Restanță În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

Subdiviziunile 

Poliției 

 

18.  Asigurarea unui mediu predictibil pentru carieră 

și a unui proces echitabil și obiectiv la nivel 

instituțional privind evaluarea performanțelor 

(1.1.12, 1.1.15, 1.1.20) 

 

1.Criterii clare de apreciere a activității, pe 

domenii, elaborate și aprobate 

2.Mecanismul de verificare/monitorizare a 

performanței instituit 

3. Mecanismul pentru implementarea și 

respectarea predictibilității în carieră sub 

aspectul practic elaborat; 

mai POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DJ 

 

19.  Implementarea conceptului de evaluare a 

managerilor, inclusiv cu participarea societății 

civile (1.5/4) (1.1.13.) 

1. Conceptul de evaluare transparentă a 

managerilor, inclusiv cu participarea 

societății civile aprobat; 
2. Criterii clare de evaluare și apreciere a 

abilităților manageriale aprobate; 

3. Funcțiile care presupun evaluarea 

obligatorie, inclusiv cu participarea 

societății civile, aprobate 

martie HG nr.26/2022 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DIE 

DPC 

4. Regulamentul de organizare și 

funcționare a Comisiei de evaluare aprobat 

prin ordin; 

5. Comisia de evaluare cu societatea civilă, 

instituită; 

mai În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

 

20.  Realizarea Planului de integritate în vederea 

diminuării sau înlăturării riscurilor de corupție 

identificate în cadrul INSP (trimestrul IV 2022 
– trimestrul I 2023) 

1 Raport elaborat și prezentat în adresa 

CNA 

2. Ponderea acțiunilor realizate 
3. Domenii vulnerabile identificate, 

inclusiv urmare sondajului din 2021; 

martie Ord. IGP nr.324 

din 27.09.2022 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DPC 

4. PSO elaborate pentru activități 

vulnerabile întru prevenirea cazurilor de 

corupție (restanță din Planul de activitate 

al IGP pentru anul 2021) 

septembrie 

21.  Revizuirea calității și termenului de utilizare a 

uniformei de serviciu, precum și a criteriilor de 

eliberare a acesteia în dependență de specificul 

1. Propuneri de modificare a HG 

nr.284/2013 privind aprobarea uniformei, 

însemnelor şi normelor de echipare cu 

uniformă ale polițiștilor, înaintate 

aprilie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DATM 

DMRU 

DJ 
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muncii (stabilirea tipului de uniformă necesară 

în funcție de specificul activității) (1.1.6) 

DF 

2. Oportunități privind participarea 

producătorilor europeni la licitații, 

identificate 

 

DL 

 

22.  Crearea unei platforme pentru digitalizarea 

proceselor de evidență a bunurilor 

materiale/echipamente necesare, inclusiv și a 

celor care sunt deja la evidența personalului, 

adaptată la posibilitatea selectării individuale a 

necesarului, cu contrasemnare electronică 

1. Caiet de sarcini elaborat 

2. Platformă creată 

mai 

 

 

 

Inițiativă IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC  

DATM 

DL 

23.  Dezvoltarea dosarului personal electronic al 
salariatului în contextul dezvoltării RERU 

1. Propuneri înaintate către STI; 
 

decembrie Inițiativa IGP În limita 
alocațiilor 

bugetare 

DMRU 
DTIC 

SPDCP 

Obiectivul operațional nr.2: IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE PROTECȚIE A DEMNITĂȚII ȘI ONOAREI 

A ANGAJAȚILOR POLIȚIEI 

Riscuri asociate obiectivului: 
-Reticența angajaților de a raporta cazurile de ultragiere 
-Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative 

-Menținerea unei atmosfere ostile/impulsionate în societate 
24.  Crearea unei comisii privind evaluarea 

minuțioasă a cazurilor de ultragiere, maltratare 

a polițiștilor din ultimii 5 ani (1.1.16) 

1. Comisia privind evaluarea minuțioasă a 

cazurilor de ultragiere, maltratare a 

polițiștilor din ultimii 5 ani, instituită; 

2. Demers înaintat în adresa PG pentru 

participarea în cadrul comisiei; 

3. Numărul ONG implicate în activitățile 

comisiei 

februarie 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 

DMRU 

DJ 

25.  Elaborarea și implementarea unui raport de 

analiză a cazurilor de ultragiere și maltratare a 

polițiștilor (1.1.16) 

1. Raportul elaborat și prezentat/consultat 

cu Procuratura și ONG cu domeniul de 

activitate conex; 

2. Recomandări înaintate 

octombrie 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 

DMRU 

 

3. Planul de implementare a recomandărilor 
elaborat 

decembrie 

DMS 

DIE 
DMRU 
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26.  Efectuarea unui audit cu privire la Procedurile 

deja existente, aplicabilitatea şi actualitatea 

acestora 

1. Propuneri pentru crearea unui 

compartiment în SI RERU dedicat PSO și 

includerea tuturor PSO în vigoare, înaintate 
februarie 

 

 

 

 

Inițiativă IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

 

2.Elaborarea unei liste cu PSO în vigoare, 

după caz 

DMD 

3. Comisia de evaluare instituită; martie Inițiativă IGP DMRU 

4. PSO evaluate  

5. Lista PSO pentru 

completare/modificare/abrogare inclusiv 

pentru alinierea la abordarea bazată pe 

drepturile omului aprobată (se va prelua și 

informația și din rezultatele auditului 

organizat la INSP în trimestrul I,2023) 

octombrie 

 

HG nr.26/2022 

POSP 2022-

2025 

 

DMRU  

Comisia de 

evaluare 

6. Numărul PSO revizuite, aliniate la 

abordarea bazată pe drepturile omului și 

coordonate cu PG (1.2.2/1) (2.1.4.) 

decembrie 

DMRU  
Comisia de evaluare 

Parteneri: 

Procuratura 

Generală 

Oficiul Avocatului 

Poporului 

Consiliul privind 

eliminarea 

discriminării și 

asigurarea egalității 

din RM 

Institutul pentru 

Drepturile Omului 

din Moldova 

Fundația Soros 

Moldova 

Alianța 

Organizațiilor pentru 

Persoane cu 

Dizabilități din 

Republica Moldova 

27.  Elaborarea unor proceduri noi a căror necesitate 

se impune, eficiente, concise, precise şi bine 

definite care să ofere poliţistului un nivel sporit 

de încredere în procesul de aplicare a acestora şi 
protecţie juridică din partea statului (ex.: 

PSO pe domenii de intervenție (stabilirea 

clară a criteriilor de aplicare proporțională a 

forței fizice, mijloacelor speciale, armei de 

foc) interinstituționale / ajustate la cerințele 
grupurilor vulnerabile și coordonate cu 

Procuratura 

decembrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

INI 

BPDS „Fulger” 
DMO 

DIE 



Nr. 
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de 
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distanţa de securitate a poliţistului, reacţionarea 

în grup la cazuri cu risc sporit etc.) (2.1.4) 

DJ 

 

28.  Elaborarea unor înregistrări video - material 

didactic pentru instruirea efectivă și asimilarea 

mai eficace a informației în ceea ce ține de 
modul de reacționare, de conduită, de 

comunicare, etc. 

Minimum 2 înregistrări video elaborate 

iunie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

SCP 

DIE 
 

29.  Realizarea regională a cursurilor de formare 

continuă, sistematic pe situaţii distincte pentru 
formarea deprinderilor practice ridicate la 

automatism, precum și în vederea controlului 

emoțional  

1. Numărul cursurilor realizate 

2. Numărul de polițiști instruiți (date 
dezagregate pe sexe, funcții de 

execuție/conducere și grupuri profesionale) 

decembrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

30.  Dezvoltarea funcționalității în cadrul platformei 

RERU pentru plasarea POS-urilor și altor 

materiale informative pentru pregătirea generală 

și de specialitate a angajaților 

Propuneri înaintate în adresa STI 

 

septembrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DTIC 

31.  Efectuarea inventarierii tuturor mijloacelor 

speciale (apărare activă, pasivă şi auxiliare) 

pentru determinarea existenței efective a 

acestora, depistarea mijloacelor care şi-au 

pierdut parțial calitățile inițiale sau sunt 

învechite, verificarea respectării regulilor şi 

condițiilor de păstrare ale acestora, etc. 

1. Inventariere efectuată 

2. Raport cu propuneri elaborat și prezentat 

conducerii IGP 

3. Liste cu mijloace speciale/echipament 

necesare de achiziționat întocmite 

 

 

septembrie 

 

 

Inițiativă IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DATM 

 

32.  Automatizarea inventarului cu utilizarea unui 
terminal de colectare a datelor 

1. Terminal de colectare a datelor 
achiziționat 

2. Proces automatizat 

septembrie Inițiativă IGP În limita 
alocațiilor 

bugetare 

DL 
DF 

DTIC 

33.  Orientarea comunicării instituționale spre 

informarea corectă a populației, privind cazurile 

de ultragiere și maltratare, precum și finalitatea 

acestora, prin instituirea unui mecanism de 

reacție și explicare din partea instituției a 

fiecărui caz de ultragiere, precum și 

consecințele/finalitatea fiecărui caz în parte 

1. Ședințe/evenimente trimestriale 

organizate; 

2. 100% cazuri de ultragiere mediatizate, 

inclusiv finalitatea acestora; 

3. Nivelul de încredere a polițiștilor în 

instituție; 

4. Creșterea cazurilor de raportare a 

ultragierilor/maltratărilor; 

5. Populația despre recuperarea 

prejudiciului (material moral) cauzat 
angajatului, precum și instituției, informată 

 

 

decembrie 

Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SCP 

DIE 

DMRU 

Responsabilitate

a comună 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

34.  Mediatizarea celor mai relevante cazuri unde 

polițiștii aplică forța fizică și mijloacele 

speciale, prin intermediul dezbaterilor publice, 

emisiuni/reportaje, etc., relevând publicului larg 
legalitatea acestor măsuri 

Cel puțin 2 emisiuni/reportaje organizate 

(la care vor participa instructori care vor 

avea pregătirea necesară) 

decembrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SCP 

DIE 

DMRU 

 

35.  Elaborarea conceptului de tactici de bază în 

activitatea polițienească (2.1.8) 

1. Conceptul aprobat; iulie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

(Formatori în 

domeniu) 

2. Ghid de aplicare, în format atractiv, 

elaborat 

noiembrie 

36.  Reorganizarea unităților de inspectare 

efectiv, securitate internă, integritate, 

prevenirea corupției și control în subdiviziuni 

responsabile exclusiv de asigurarea disciplinei 

de serviciu (4.2.3) (102) 

1.Unități de inspectare efectiv, integritate, 

prevenirea corupției și control reorganizate 

în subdiviziuni responsabile exclusiv de 

asigurarea disciplinei de serviciu  

2. Cadrul normativ și organigrama 

subdiviziunilor modificate 

februarie 

sau la 

solicitarea 

SPIA 

PFID 2022-

2025 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DIE 

DPC 

37.  Extinderea Sistemului de supraveghere video 

portabil „Camere de corp” (5.2.4) (7.1.3) 

(Responsabil din cadrul MAI: STI) 
 

1. Surse externe de finanțate identificate 

2. Cel puțin 100 unități de camere de corp 

achiziționate 

decembrie PFID 2022-

2025 

Ord. MAI nr.50 
din 03.02.2023 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

DL 

DF 

38.  Promovarea tacticilor de bază în activitatea 

polițienească și în alte instituții de aplicare a 

legii (1.1.18) 

1. Minimum 1 instruire comună în 

domeniul tacticilor de bază cu participarea 

procurorilor și judecătorilor specializați 

organizate; 

2. Minimum 10% procurori instruiți; 

3. Minimum 10% judecători instruiți 

noiembrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare DMRU 

INSP 

4. Demersul privind includerea acestei 

tematici în programul de formare la 

Institutul Național de Justiție, expediat 

martie 

DMRU 

Obiectivul operațional nr.3: ASIGURAREA UNUI RĂSPUNS PROFESIONIST, EFICIENT ȘI RAPID LA 

PROVOCĂRILE SPECIFICE  

Riscuri asociate obiectivului: 
-Redirecționarea și supraîncărcarea resurselor instituției spre gestionarea situațiilor create de amenințările regionale 

-Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative 

-Reticența la schimbări 

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

-Instabilitatea deciziilor politice 

-Superficialitatea rapoartelor de audit 

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



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

-Nealocarea finanțării în volumul necesar  

39.  

 

 

Reorganizarea structurilor Poliției conform 

necesităților funcționale actuale, inclusiv 

conform Viziunii de concept privind 

regionalizarea activității Poliției (1.1.1)  

 

1.Planul de implementare a viziunii de 

reorganizare elaborat 

2. Numărul unităților de personal pentru 

necesitățile operaționale ale Poliției 

identificat 

februarie 

POSP 2022-

2025 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

DMRU 

3. Structuri regionalizate conform 

calendarului aprobat 

4. Reglementări-tip privind organizarea și 

funcționarea structurilor regionale aprobate 

5. Regulamente privind organizarea și 

funcționarea subdiviziunilor create 

aprobate, fișele postului 

elaborate/modificate 

(restantă din HG nr.587/2016) 

3 luni după 

aprobarea 

modificării 

art. 15 al 

Legii 

320/2012 

Restanță 

 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

DMRU 

Subdiviziunile 

IGP/Poliției 

40.  Elaborarea unor standarde/criterii de 

repartizare/organizare a structurilor și 

efectivului acestora (1.1.2) 
1. Standarde aprobate 

2. Ordin privind dislocarea forțelor, aprobat 

iunie  POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

INSP 

DMRU 

DAI 

41.  Auditarea proceselor pe domeniul de ordine și 

securitate publică (1.1.3) 

 

 

1. Raportul de audit al proceselor care 

vizează interacțiunea cu populația, aprobat; 

2. Nomenclatorul tuturor proceselor 

aprobat; 

3. Activități improprii și cauzele acestora 

reflectate în raport 

 

martie 

 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Direcția audit 

intern 

INSP 

4. Oportunități de finanțare privind 

realizarea auditului proceselor care vizează 

interacțiunea cu populația identificate 

mai Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

DMS 

42.  Uniformizarea procedurilor standard de operare 

pe domeniul patrulării și reacționării (1.1.4) 

1. Ordin privind lista proceselor 

operaționale necesare de descris pe 

domeniul patrulării și reacționării, conform 

nomenclatorului, aprobat 

aprilie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMS 

DMO 

INSP 

2. Cadrul normativ modificat în baza 

necesităților identificate 

 

octombrie 

INSP 

DMO 

DMRU 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

3. 100% PSO pe toate tipurile de patrulare 

și reacționare, aprobate în baza listei PO 

descrise 

noiembrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMS 

Subdiviziunile 

stabilite prin 

ordin 

4. Elaborarea standardelor ocupaționale 

pentru toate tipurile de patrulare și 

reacționare, inițiată 

decembrie INSP 
DMRU 

DMO 

DP mun. 

Chișinău 

43.  Instruirea angajaților implicați în toate tipurile 

de patrulare și reacționare (1.1.8) 
1. Programul pentru pregătire la locul de 

muncă aprobat 

martie  

 

 

POSP 2022-

2025 

2000,0 DMRU 

INSP 

DMO 

DP 

mun.Chișinău 

2. Cel puțin 25% din angajații implicați în 

patrulare, pe tipuri, cu respectarea 

criteriului de gen, instruiți 

3. Cel puțin 25% din membrii EPRO, cu 
respectarea criteriului de gen, instruiți 

decembrie  

DMRU 

 

44.  Instruirea angajaților EPRO privind procedura 

contravențională, cercetarea locului infracțiunii 

și documentarea accidentelor rutiere (1.1.9) 
Cel puțin 20% din membrii EPRO instruiți 

pe fiecare domeniu în parte cu respectarea 

criteriului de gen 

noiembrie POSP 2022-

2025 

2700,0 DMRU 

INSP 

 

45.  Regionalizarea activității Grupelor de urmărire 

penală cu stabilirea competențelor de 

documentare pentru 2-3 unități administrativ 

teritoriale 

1. Cadrul normativ aprobat; 

2. GOUP regionalizate 

 

 

 

 

aprilie 

(depinde 

de 

regionaliza

re) 

Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

DMO 

INSP 

CTCEJ 

INI 

DMRU 

3. Competențe de intervenție clar delimitate 

între EPRO și GOUP; 

4. Cadrul normativ modificat/aprobat; 

decembrie 

DMO 
DGUP 

INSP 

CTCEJ 

INI 

DMRU 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

46.  Automatizarea proceselor în cadrul Poliției, 

inclusiv în scopul diminuării timpului de reacție 

la apelurile cetățenilor și documentării acestora, 

prin dezvoltarea și implementarea Conceptului 
Police Intelligent Car („Mașină inteligentă de 

poliție”) (1.1.7) (5.2.5) 

(Responsabil din cadrul MAI: STI) 

1. Principiile de activitate conform 

modelului operațional de activitate Police 

Inteligent Car aprobate și implementate 

(coordonate cu AGE, după caz) 
iulie 

 

POSP 2022-

2025 

PFID 2022-

2025 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DMO 

DATM 

DL 

2. Sursele de finanțare externă pentru 
echiparea a 613 u/t, identificate  DMP 

3. Minimum 380 u/t echipate 

decembrie 

120000,0 

DL 

INSP 

DMO 

DATM 

DMP 

4. Timpul de documentare a cetățenilor 

pentru echipaje dotate 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

47.  Regionalizarea BPDS „Fulger” pentru 

asigurarea reacționării rapide și calitative în 

cazul solicitărilor privind cazuri de violență, 

infracțiuni cu caracter organizat, luare de 

ostatici, etc 

Concept de regionalizare a BPDS „Fulger” 

aprobat 

aprilie 

 

Inițiativă IGP  

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

BPDS „Fulger” 

48.  Elaborarea normativelor de dotare a BPDS 

„Fulger” și dotarea BPDS „Fulger” cu 

echipament și tehnică specială 

1. Normele de dotare aprobate; 

2. Necesitățile de dotare stabilite; 

septembrie Inițiativă IGP DL 

BPDS „Fulger” 

DATM 

DF 

3. Sursele de asistența externă identificate decembrie DMP 

49.  Elaborarea procedurilor de operare standard în 

situații însoțite de violență 

1. Domenii de intervenție identificate; 

2. PSO aprobate 

octombrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

BPDS „Fulger” 

INSP 

DMO 

DMRU 

50.  Dezvoltarea capacităților de operare ale 

subdiviziunii de gestionare evenimente în masă 

pentru reorientarea eforturilor privind protecția 

antitero în locațiile cu flux sporit de cetățeni, 
sprijin intervenție ale echipelor de patrulare și 

reacționarea în baza semnalelor speciale 

1. Domenii de intervenție identificate; 

2. PSO aprobate 

 

 
 

noiembrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

BPDS „Fulger” 

INSP 

INI 

DMO 
DMRU 

3. Exerciții de simulare de acționare în 

diferite situații realizate (3.3) 

decembrie HG nr.737/2022 BPDS „Fulger” 

INSP 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

51.  Dezvoltarea capacităților SAOP al INSP 

privind realizarea activităților antitero, de 

reacționare calificată la apeluri de urgență 

privind incidente cu violență, în grup și 
solicitare ajutor polițiști aflați în misiune 

(conceptul echipe de patrulare și reacționare 

„A+” cu capacități sporite de intervenție) și 

asigurarea ordinii publice în Zona de Securitate 

1. Domenii de intervenție identificate; 

2. PSO aprobate; 

3. Necesități de dotare stabilite 

noiembrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

52.  Descrierea proceselor de lucru pentru 

operaționalizarea SI de evidență, planificare și 

monitorizare a resurselor logistice și materiale, 

operațional instituției (1.1.11) (5.3.20) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC, 

STI) 

1. Procese de lucru descrise și expediate 

STI 

martie  

 

POSP 2022-

2025 

PFID 2022-

2025 

 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare/ 

Negociere 
asistență 

externă 

DATM 

DL 

DTIC 

DMO 

INSP 

DP 

mun.Chișinău 

2. Propuneri de dezvoltare a componentei 

pentru management operațional în vederea 
coordonării eficiente a forțelor și 

contabilizarea rezultatelor prin corelare cu 

situația operativă la un anumit moment și 

misiunile realizate, înaintate 

decembrie  

DMO 
DTIC 

INSP 

53.  Evaluare SIA a MAI de monitorizare a flotei 

auto sub aspectul realizării necesităților Poliției, 

cu ajustarea după caz a acestuia crearea după 

caz a modulului separat și/sau conectarea la cel 

al MAI 

1.Crearea conturilor de utilizatori pentru 

unitățile ce gestionează flota auto 

februarie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

DMO 

INSP 

DATM 2.Raport de evaluare a necesităților pentru 

dezvoltarea de noi funcționalități 

3.Propuneri de ajustare a SIA al MAI 

înaintate către STI 

iunie 

54.  Asigurarea implementării modulului electronic 

Agenda polițistului, bazat pe date geospațiale 

(1.1.22) (5.2.10)  
(Responsabil din cadrul MAI: STI) 

1. Grup de lucru creat martie POSP 2022-2025 

PFID 2022-2025  

În limita 

alocațiilor 

bugetare / 
Negociere 

asistență 

externă 

DMS 

2. Procese logice/de lucru descrise 

3. Ordin, inclusiv prin prisma respectării 
datelor cu caracter personal, aprobat; 

4. Domenii/categorii funcții de aplicare 

stabilite 

septembrie DMS 

DMP 
DTIC 

DAI 

DMO 

INSP 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

55.  Gestionarea amenințărilor emergente pentru 

drepturile și siguranța populației asociate 

mediului digital (1.1.24) 

1. Grup de dialog creat cu participarea 

instituțiilor publice, societății civile și 

agenților economici privind amenințările 

emergente pentru drepturile și siguranța 
populației asociate mediului digital 

martie POSP 2022-2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

DAI 

DTIC 

INSP 
DMS 

2. Foaie de parcurs pentru gestionarea 

amenințărilor emergente identificate, 

aprobată 

octombrie DMS 

DAI 

INI 

DTIC 

INSP 

DJ 

3. Oportunități pentru alfabetizarea digitală 

a angajaților Poliției cu privire la 

amenințările din mediul virtual și drepturi 

digitale, identificate 

decembrie POSP 2022-2025  

DMP 

INI (Proiect 

CyberEast) 

 

56.  Consolidarea capacităților locale ale 
chinologilor pentru intervenția calitativă la 

locația solicitată(1.1.21) 

1. Tactici noi de intervenție aprobate 
 

iulie POSP 2022-
2025 

 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DC 
DL 

DATM 

DF 

2. Sursele de finanțare externă pentru 

condiții adecvate de dresare și întreținere a 

caninilor, identificate 

decembrie DMP 

57.  Implementarea fișelor de incidente de urgență 

pe linia 112 

1. Cadrul normativ, inclusiv prin prisma 

respectării datelor cu caracter personal, 

aprobat; 

2. Modulele operaționale 

noiembrie Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

INSP 

DAI 

DMO 

SSE 

58.  Elaborarea Regulamentului privind modul de 

organizare a comunicațiilor radio pentru 

necesitățile operaționale ale Poliției 

Prevederi privind utilizarea și mentenanța 

stațiilor radio, particularitățile 

convorbirilor, rețele de comunicații de bază 

și de rezervă, normele de dotare cu 
echipamente de radiocomunicații, 

verificarea modului de funcționare a 

sistemelor de comunicații radio, precum și 

obligarea utilizării a echipamentelor de 

comunicare în standard TETRA, aprobate 

iunie Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

DTIC 

 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

59.  Revizuirea instrumentului de control utilizat de 

către IGP (cu implicarea persoanelor 

responsabile) 

1. Mecanismul eficientizat; aprilie  

 

 

 
Inițiativa IGP 

 

 

 

 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

DIE 

DJ 

DL 
DATM 

DF 

DTIC 

2. Soluții pentru digitalizarea planificării, 

monitorizării și evaluării procesului, 

identificate 

august DTIC 

DMO 

Obiectivul operațional nr.4: AJUSTAREA MECANISMULUI DE IMPLEMENTARE A CONCEPTULUI 

INTELLIGENCE LED-POLICING 

Riscuri asociate obiectivului: 
-Reticența la schimbări 

-Depășirea costurilor estimative planificate 

-Nealocarea finanțării în volumul necesar  

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

60.  Descrierea PO aferent inițierii analizei 

informației până la implementarea și evaluarea 

planurilor măsurilor, inclusiv a fluxului 

informațional pe segmentul analizei informației 

(1.2.1) 

1. Mecanismul de implicare a 

subdiviziunilor, în special teritoriale ale 

Poliției identificat; 

2. Procese operaționale instituționale 

descrise 

martie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DAI 

DMO 

INI 

DMS 

Subdiviziunile 

teritoriale ale 
Poliției 

61.  Revizuirea cadrului administrativ pentru 

optimizarea implementării Conceptului ILP 

conform procesului operațional descris (1.2.5) 

1. Mecanismul de implementare a 

Conceptului ILP la nivel instituțional 

ajustat; 

2. Indicatori pentru fiecare fenomen 

stabiliți; 

3. Criterii de apreciere a calității produselor 

analitice, aprobate; 

4. Subiecte comune și instrumente necesare 

identificate; 

5. Controlul asupra procesului de analiza a 

informațiilor, elaborării și implementării 
produselor analitice, descris 

martie  

 

 

POSP 2022-

2025 

 

 

 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DAI 

DMO 

INI 

INSP 

DMRU 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

6. Cadrul normativ după caz revizuit; 

7. Norme de dotare revizuite, la necesitate; 

8. Fișele postului după caz revizuite; 

9. Dublări de competențe excluse; 
10. Delimitarea clară a competențelor la 

nivel strategic, operațional și tactic 

asigurată 

iunie 

 

 

 
 

 

 

DAI 

INI 

DMRU 

Responsabilitate 
comună 

 

DAI 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

Responsabilitate 

comună 

11. Fundamentarea deciziilor pe baza 

produselor analitice, asigurată 

decembrie 

62.  Ajustarea PSO pe domeniul analizei informației 

la nivelul înțelegerii pentru angajații din 

subdiviziunile teritoriale (1.2.6) 

1. PSO ajustate; 

2. PSO noi pe domeniul analizei 

informației, după caz, aprobate 

noiembrie POSP 2022-

2025 

DAI 

DMS 

Subdiviziunile 

teritoriale ale 

Poliției 

63.  Instruirea și promovarea culturii analitice în 

cadrul Poliției (1.2.7) 

1. 15 formatori formați (suplimentar 3 

pentru IGC și 2 pentru IMO), inclusiv pe 

segmentul analizei strategice 

august POSP 2022-

2025 

 

negocieri/asi

stența 

externă 

351,0 

DMRU 

DAI 

2. Parteneri externi sau fonduri externe 

pentru constituirea rețelei de formatori 

identificate 

 DMP 

Suport: 

Experții 

UE, EU High 

Level adviser 

3. Procesul de instruire a analiștilor din 
subdiviziunile teritoriale inițiat/planificat; 

4. Numărul analiștilor instruiți (date 

dezagregate pe IP) 

decembrie  DMRU 
DAI 

 

64.  Organizarea activităților de prevenire a 

criminalității adaptate la specificul local, 

inclusiv conform evaluării criminalității şi a 

tendinţelor acesteia  la nivel local 

 

1. Rapoartele de analiză a criminalității 

elaborate, la nivel local și regional 

(numărul, tipul); 

2. Planuri de prevenire a criminalității 

aprobate și implementate în baza 

rapoartelor; 

decembrie Inițiativă IGP  DAI 

INSP 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

3. Măsuri de prevenire desfășurate în profil 

teritorial și caracterul acestora; 

4. Rapoarte anuale de evaluare a 

criminalității şi a tendințelor acesteia la 

nivel local, inclusiv în contextul 

activităților de prevenire organizate, 
elaborate şi analizate în comunitățile locale 

65.  Conceptualizarea sistemelor informaționale în 

cadrul unei platforme unice (1.2.2), (6.2.7) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

1. Revizuirea și evaluarea SI utilizate la 

nivelul Poliției 

2. Propuneri pentru Concept expediate în 

adresa DPDOSPCC; 

martie 

 

 

 

 

POSP 2022-

2025 

PFID 2022-

2025  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

DAI 

SSE 

DMS 

 

3. Lista proceselor de lucru necesare de 

descris, aprobată 

decembrie 

4. Procese de lucru descrise, conform listei decembrie POSP 2022-

2025 

DTIC 

DAI 

DMS 

66.  Elaborarea instrucțiunilor/PSO privind 

includerea informațiilor în SI (părți componente 

a platformei) (1.2.3) 

100% PSO aprobate pentru SI integrate decembrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

DAI 

SSE 
DMO 

INSP 

INI 

67.  Evaluarea aplicației „Harta Amenințărilor” și 

identificarea soluțiilor pentru integrarea în alte 

soluții (restanță Planul de activitate al IGP 

pentru anul 2022) 

1. Aplicație evaluată; 

2. Propuneri de dezvoltare prezentate 

conducerii IGP 

septembrie Ord. MAI 

nr.265/2018 

În limita 

alocațiilor 

alocate 

DMO 

DTIC 

DAI 

68.  Implementarea sistemului informațional 

automatizat ”E-dosar contravențional” (5.3.12) 

(7.3.2) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

1. Aplicație pilotată 

2. Propuneri pentru elaborarea cadrului 

normativ înaintate 

 

septembrie PFID 2022-

2025  

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

Proiect 

finanțat de 

PNUD și 

Ambasada 

Suediei în 

RM 

INSP 

DTIC 

SSE 

DJ 

DRIAE 

DMP 

69.  Construcția rețelelor LAN în subdiviziunile 
Poliției și conectarea acestora la rețeaua WAN 

MAI (5.1.1, 5.1.2) 

1. Rețelele LAN în minimum 5 
subdiviziunile ale Poliției construite decembrie 

 
 

În limita 
alocațiilor 

bugetare 

DTIC 
DL 

DATM 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

2. 100% subdiviziuni Poliției conectate 

LAN, utilizatori 

PFID 2022-

2025  

 

Parteneri: 

STICS 

AGE 

70.  Operaționalizarea platformei INTRANET 1. Platforma implementată la nivelul IGP 

(aparatul central)  

2. Regulamentul de utilizare a platformei 

aprobat; 

decembrie 

Inițiativă IGP  
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

DL 

DATM 

Obiectivul operațional nr.5: DIMINUAREA TIMPULUI MEDIU DE INTERVENȚIE URMARE APELURILOR LA 

NUMĂRUL UNIC 112 cu 5 minute FAȚĂ DE ANUL 2022 (25,5 MIN.) 

Riscuri asociate obiectivului: 
-Instabilitatea decizională 

-Tergiversarea procesului de regionalizare 

-Reticența față de schimbări 

-Lipsa asistențe de finanțare externă 

71.  Crearea și dotarea echipelor de patrulare și 

reacționare operativă la nivel național (1.1.7) 

1. Numărul necesar de funcții realocate 

EPRO urmare reorganizării și optimizării 

unor servicii  

februarie  POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

DMO 

DF 2. 253 echipe de patrulare și reacționare 

operativă create la nivel național 

decembrie 

72.  Consolidarea capacităților dispeceratelor în 
gestionarea apelurilor populației (1.4.1) 

 

1. Regulamentul de organizare și 
funcționare a Centrului de coordonare 

operațională, aprobat;  

2. Centrul de coordonare operaționalizat 

martie POSP 2022-
2025 

În limita 
alocațiilor 

bugetare 

INSP 
 

3. Coordonarea activităților dispeceratelor 

de către Centrul de coordonare 

operațională, realizată 

PSO pe domeniul coordonării activităților 

dispeceratelor de către Centrul de 

coordonare operațională, aprobată 

4. PSO pe domeniul de activitate al 

Dispeceratelor, aprobate 

iunie  DMO 

 

5. Normele de dotare pentru dispecerate 

sensibile la gen, aprobate 

mai  DL 

DMO 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

6. 100% din angajații Dispeceratelor dotați 

cu Manual de PSO pentru dispeceri 

noiembrie 2,1 DMO 

DF 

7. Minim 50% dispeceri instruiți în 

domeniul comunicării cu populația, în 

special în situații de criză 

8. Instruiri comune pentru cel puțin 70% din 
dispeceri și operatori SNUAU 112 

organizate  

decembrie 59,5 DMRU 
DMO 

SCP 

73.  Operaționalizarea hărții interactive de 

monitorizare a tuturor echipelor de patrulare la 

nivel național bazat pe date geospațiale și 
organizarea intervenției Poliției în situații de 

urgență conform principiului “Cea mai 

apropiată patrulă”, indiferent de competența 

teritorială(2.1.2) 

1. Principiul “Cea mai apropiată patrulă” 

reglementat; 

2. Harta interactivă operaționalizată, 

gradual 

 

 

martie 

 

 

POSP 2022-2025 
 

  

DMO 

INSP 
DTIC 

DATM 

 

74.  Operaționalizarea principiului „Cea mai 

apropiată patrulă” la nivel național (1.4.2) 

(2.1.2) 
 

1. 50% EPRO operaționalizate noiembrie POSP 2022-2025 

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 
 

76.041,0 DL 

INSP 

DMO 

3. Ponderea pe sexe în cadrul EPRO  noiembrie În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

75.  Optimizarea răspunsului la apelurile de urgență 

(1.4.3) 

1. Propuneri pentru Clasificatorul apelurilor 

urgente și non-urgente înaintate SNUAU 

112 

octombrie POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMO 

DP 

mun.Chișinău 
INSP 

2. PSO interinstituțională (SNUAU 112 și 

MAI/IGP) privind gestionarea apelurilor 

fără conținut sau cu conținut de risc, 

aprobată 

mai POSP 2022-

2025 

DMO 

INSP 

DP 

mun.Chișinău 

76.  Consolidarea conlucrării dintre serviciile de 

ordine publică cu alte structuri de forță și 

servicii publice  de intervenție primară (1.4.4) 

1. Indexuri de caz pentru calificarea 

evenimentelor, aprobate; 

2. Prioritizarea revizuită a indexurilor de 

caz 

octombrie POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

DP 

mun.Chișinău 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

3. PSO comună între SNUAU 112 și 

dispeceratele Poliției, aprobată 

noiembrie 

4. Acorduri privind intervenția comună pe 

cazuri de competență (MAI, SIS, SPPS, 

CNA, MJ, MA), aprobate 

decembrie 

77.  Elaborarea dislocării echipelor de patrulare 

reieșind din riscurile constatate la analiza 

evoluției fenomenului infracțional și pentru 

amplificarea prezenței în mediul rural 

1. Mecanismul de revizuire stabilit; 

2. Dislocarea echipelor de patrulare 

revizuită conform analizei riscurilor 

decembrie Inițiativă IGP  INSP 

DMO 

DAI 

78.  Organizarea instruirilor/cursurilor de 

perfecționare/specializare pentru angajații 
Poliției, în special pentru personalul Poliției 

antrenat la paza şi escortarea persoanelor aflate 

în custodia Poliţiei, în domeniul nediscriminării 

și standardelor stabilite în Protocolul de la 

Istanbul, inclusiv în domeniul prevenirii 

torturii, cât și a violenţei între deţinuţi  

1. Numărul cursurilor organizate; 

2. Numărul angajaților,pe sexe, instruiţi 
(inclusiv a felcerilor, până la transmiterea  

în subordinea serviciului medical MAI); 

 

decembrie  

 
Inițiativă IGP 

 

 
În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DIJ 
 

 

DIJ 

DIE 

Responsabilitate 

comună 

 

3. Numărul de petiţii examinate privind 

încălcarea standardelor în locurile de 

detenţie; 

4. Rata cazurilor soluţionate;  

5. Numărul de cazuri soluţionate privind 

violenţa între deţinuţi. 

79.  Asigurarea dotării locurilor de muncă cu 

echipamente TIC pentru asigurarea condițiilor 

de realizare a activităților pentru prestarea 

serviciilor de calitate cu privire la menținerea și 

restabilirea ordinii publice, protecția liniștii și a 

bunurilor materiale (5.2.3) 
(Responsabil din cadrul MAI: STI) 

1. Necesarul de dotare stabilit 

2. Surse de finanțare externă identificate 

3. Număr echipamente achiziționate 

decembrie PFID 2022-2025  În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DMP 

DTIC 

DF 

Responsabilitate 

comună 

80.  Efectuarea analizei stării tehnice a mijloacelor 

de transport din parcul auto a INSP 

 

1.Inventariere efectuată 

2.Raport privind rezultatele inventarierii 

înaintat 

august  

Inițiativă IGP 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DATM 

INSP 

DL 

3.Lista necesarului de achiziționat elaborată 

și expediată DMP 

81.  Asigurarea suportului pentru dezvoltarea SIA 

„Semnalări” (24.13) (5.3.14) (82) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

1. Propuneri pentru aprobarea cadrului 

normativ înaintate 

2. Suport pentru dezvoltarea sistemului 

informațional oferit 

septembrie PAG 2023 

PFID 2022-

2025  

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

DMO 

INSP 

SSE 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

Responsabilitate 

comună 

Obiectivul operațional nr.6: EXTINDEREA CONCEPTULUI DE ACTIVITATE POLIȚIENEASCĂ COMUNITARĂ, 

ÎN MINIM 30% SECTOARE DE POLIȚIE 

Riscuri asociate obiectivului: 
-Neimplicarea instituțiilor abilitate în domeniul prevenirii şi combaterii violenței în familie și violenței sexuale 

-Depășirea costurilor estimative planificate 

-Lipsa asistenței externe 

-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 

82.  Revizuirea și ajustarea criteriilor de performanță 
pentru activitatea polițienească comunitară 

(1.3.1) 

 

Criterii de performanță pentru activitatea 
polițienească comunitară ajustate (sondaje, 

proiecte, etc) 

martie POSP 2022-
2025 

 INSP 
DRIAE 

Subdiviziunile 

Poliției 

Partener: 

Regatul Suediei 

83.  Evaluarea externă a nivelului de implementare a 

principiilor APC în sectoare de poliție (SP) 

(1.3.2) 

1. Sondajul în perioada 2022/2023 realizat; 

2. Raport privind evaluarea nivelului de 

implementare a principiilor APC în SP și a 

gradului de satisfacție a populației și a 

angajaților, realizat 

mai POSP 2022-

2025 

300,0/ DRIAE 

INSP 

 

Partener: 

Regatul Suediei 

84.  Extinderea aplicării Conceptului de activitate 

polițienească comunitară (1.3.3) 

1. Criterii privind prioritizarea SP propuse 

pentru implementarea APC aprobate 

martie  

 

 

 

POSP 2022-

2025 

 

 INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

 

Partener: 

Regatul Suediei 

2. Planul de acțiuni privind extinderea 

Conceptului de activitate polițienească 

comunitară pentru anii 2023-2026 aprobat 

prin ordin 

martie  

3. Concept privind APC revizuit/simplificat mai  

4. Conceptul de activitate polițienească 

comunitară implementat în cel puțin 43 

sectoare de poliție, 

noiembrie 562,5, INSP 

DMRU 

Partener: 

Regatul Suediei 

5. 100% conducători a subdiviziunilor 
teritoriale instruiți pe domeniul APC 

octombrie 26,2 DMRU 
INSP 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

85.  Asigurarea sustenabilității proiectului APC, prin 

identificarea mecanismului de menținere în 

funcție a angajaților din sectoarele pilot 

1. Mecanismul identificat și implementat noiembrie Inițiativă IGP  DMRU 

INSP 2. Rata angajaților din cadrul sectoarelor de 

poliție care s-a extins APC de cel puțin 80% 

decembrie  

86.  Elaborarea normativelor, bazate pe criterii clare, 

privind atribuirea sectoarelor deservite și 
gestionarea cu acestea/forțele, reieșind inclusiv 

din climatul de siguranță în comunitate (1.3.4) 

1. Criterii pentru atribuirea sectorului 

deservit, aprobate; 
2. Criterii pentru gestionarea forțelor din 

cadrul sectoarelor de poliție aprobate 

februarie POSP 2022-

2025 

 INSP 

DMO 
DMRU 

Subdiviziunile 

teritoriale ale 

Poliției 

87.  Elaborarea documentației utile pentru 

activitatea ofițerilor de sector (1.3.3) 

Ghidul privind activitatea ofițerului de 

sector aprobat 

noiembrie POSP 2022-

2025 

 INSP 

DMRU 

DMP 

DRIAE 

88.  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. Competențele 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 

Iunie Acțiune restantă În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

 

 

 

 

INSP 

DMRU 
 

89.  Dezvoltarea și implementarea conceptului 

centrelor mobile de prevenire, cu includerea 

atribuțiilor specifice sectorului de poliție (1.3.5)  

1. Conceptul dezvoltat; 

2. Regulamentul de organizare și 

funcționare aprobat/revizuit (cel puțin 1 
centru mobil pentru fiecare IP) 

martie POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DRIAE 

Subdiviziunile 
teritoriale ale 

Poliției 

90.  Dezvoltarea și implementarea conceptului de 

voluntariat în activitatea polițienească (24.7) 

(1.3.6) (47) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDSUEC) 

1. Propuneri privind modificarea Legii 

nr.121/2010 voluntariatului, înaintate către 

DPDSUEC 

 

 

 

septembrie 

PAG 2023 

POSP 2022-

2025 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

DJ 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

3.Domenii de implicare a voluntarilor 

revizuite 

4. Numărul de inspectorate acreditate ca 

instituție gazdă a activității de voluntariat 
(numărul de referință este 15); 

5. Numărul de carnete de voluntar eliberate;  

6. Numărul de activități cu implicarea 

voluntarilor 

decembrie DMRU 

INSP 

Subdiviziunile 

Poliției 
 

91.  Consolidarea parteneriatului comunitate-poliție, 

îmbunătățirea tacticilor și metodelor de instruire 

a polițiștilor, creșterea capacităților Poliției prin 

prisma oportunități egale de leadership (gender) 

1. Proiect de asistență semnat (restanță) 

2. Numărul de cursuri desfășurate; 

3. Numărul de persoane instruite, (date 

dezagregate pe grupuri profesionale, pe 

sexe și funcții de conducere/execuție); 

4. Numărul formatorilor implicați 

Decembrie Inițiativă IGP Proiect 

finanțat de 

Regatul 

Suediei 

DRIAE 

DMRU 

92.  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, eliminarea oricărei forme 

de abuz împotriva romilor (2.7, 2.14) 

1. Număr de acțiuni realizate; 

2. Număr de mediatori implicați; 

3. Număr de romi implicați; 
4. Număr de cazuri soluționate pe domenii 

5. Număr de cazuri monitorizate 

 

decembrie HG nr.576/2022 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale ale 
Poliției 

Parteneri: 

Consiliul pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

discriminării și 

asigurarea 

egalității; 

Agenția Relații 

Interetnice; 

Oficiul 
Avocatului 

Poporului; 

Autoritățile 

administrației 

publice locale; 

organizațiile 

nonguvernamenta

le rome (Centrul 

Național al 

Romilor, 

Asociația 

Națională a 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

Mediatorilor 

Comunitari etc.) 

93.  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 (2.4.1) 

1. Numărul Consiliilor de siguranță 

comunitară constituite și funcționale 

2. Numărul ședințelor de lucru ale 

consiliilor 

3. Numărul problemelor comunitare 
identificate în lucrul consiliilor 

4. Numărul problemelor comunitare 

soluționate prin activitatea consiliilor 

decembrie Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

Responsabilitate 

comună 

94.  Crearea și pilotarea Centrului de Justiție 

Familială în mun.Chișinău pentru victimele 

violenței în familie (24.14) (1.3.10) (2.2.1) (9) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

1. Propuneri pentru Concept și 

Regulamentul de organizare și funcționare 

a CJF, înaintate către DPDOSPCC 

martie PAG 2023 

POSP 2022-

2025 

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

 DP mun. 

Chișinău  

DGUP 

INSP 

DJ 

Responsabilitate 

comună 
2. PSO aprobate 

3. Scheme de referire descrise 

noiembrie 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DP mun. 

Chișinău  

INSP 
Fundația Te Doy 

Moldova 

4. Centrul pilotat 

august 27.380,4/asis

tență externă 

DL 

DTIC 

Parteneri: 

Ambasada SUA 

Fundația Te Doy 

Moldova 

5. 13 funcții instituite în cadrul CJF 

martie POSP 2022-

2025 

 

5940,8 
(pentru anul 

2023) 

DMRU 

DF 

(responsabilitate 

comună) 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

95.  Dezvoltarea capacităților de constatare și 

evaluare a riscurilor în cazurile de violența în 

familie (1.3.8) 

1. Ordinul IGP nr.360 din 08.08.2018 „Cu 

privire la aprobarea Instrucțiunilor 

metodice privind intervenția Poliției în 

prevenirea și combaterea cazurilor de 
violență în familie” modificat: 

2. Ordinul IGP nr. 449 din 13.11.2017 cu 

privire la aprobarea Procedurii operaționale 

standard „Intervenția Poliției în cazurile de 

violență în familie” modificat/ajustat. 

3. Riscuri identificate conform 

chestionarului de constatare și evaluare a 

riscurilor în cazurile de violența în familie 

(psihice, integritate, fizică, letalitate) 

mai POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DGUP 

4. Oportunități de completare electronică a 

chestionarului identificate  

5. Chestionarul digitalizat 

octombrie DTIC 

INSP 

6. 10% angajați instruiți, cu privire la 
aplicarea Instrucțiunilor metodice privind 

intervenția Poliției în prevenirea și 

combaterea cazurilor de violență în familie, 

precum și completarea chestionarului 

digitalizat 

decembrie DMRU 
INSP 

DTIC 

96.  Promovarea mecanismului de cooperare 

intersectorială privind intervenția în cazurile de 

violență în familie (2.1.1 c)  

Numărul persoanelor monitorizate 

electronic în raport cu numărul 

ordonanțelor de protecție emise, în cazurile 

de violență în familie 

mai 

decembrie 

Legea 

nr.211/2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

INSP 

 

97.  Asigurarea ajustării formularelor de colectare a 

datelor statistice specifice domeniului de ordine 

publică la categoriile victimelor infracțiunilor, 

în conformitate cu competențele deținute (1.5.1) 

Formular de colectare a datelor statistice 

ajustat 

 

 

decembrie HG nr.182/2022 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

INSP 

DGUP 

 

98.  Asigurarea consilierii informaționale a 
victimelor infracțiunilor prin intermediul liniilor 

telefonice, precum și pe pagina-web oficială 

(2.4.1) (6.2.4) 

1. Numărul apelurilor înregistrate (date 
dezagregate) 

2. Numărul de consilieri informaționale 

acordate victimelor infracțiunilor 

decembrie HG nr.182/2022 
HG nr.948/2022 

În limita 
alocațiilor 

bugetare 

Centrul de 
Justiție (după 

creare) 

INSP 

3. Pagină-web oficială actualizată 

4. Oportunitatea de dezvoltare a paginii 

identificată 

DTIC 

 

 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

5. Informații privind victimele infracțiunii 

plasate 

6. Numărul cazurilor de informare a 

societății despre inevitabilitatea 
identificării persoanelor care au săvârșit 

infracțiuni contra persoanei, fie 

patrimoniului, în creștere cu 30 

SCP 

INI 

INSP 

99.  Descrierea proceselor logice pentru evidența 

electronică a agresorilor și elaborarea cadrului 

normativ în cauză (1.3.11) (6.2.5) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDSOPCC) 

1. Procese logice descrise și expediate STI martie POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DTIC 

2. Propuneri referitoare la elaborarea 

conceptului și regulamentului pentru SIA 

de evidență a agresorilor, înaintate către 

DPDOSPCC 

aprilie PFID 2022-

2025  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DTIC 

 

100.  Dezvoltarea capacității de reacționare la 

cazurile de violență, inclusiv a abuzurilor 

sexuale față de copii (1.3.9) (2.2.2) (1.1.10) (10, 

25) 
(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1. Mecanismul de raportare a abuzurilor 

sexuale față de copii aprobat prin ordinul 

IGP 

2. Mecanism de raportare (HotLine) 
funcțional 

martie  

POSP 2022-

2025 

Ord. MAI nr.50 
din 03.02.2023 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

 

 

 

 

 

În limita 
alocațiilor 

alocate 

 

INI 

 

3.Metodologie și instrucțiune de lucru a 

echipei de intervenție în cazuri de violență 

sexuală, aprobată și implementată 

mai DGUP 

DMRU 

INI 

 

4. Echipe de intervenție în cazurile de 

violență sexuală constituite 

iunie 

5.Mecanismul de înregistrare/evidență a 

cazurilor de violență, aprobat 

mai INSP 

DGUP 

DAI 

SSE 

DTIC 

7. 20% angajați implicați în proces 

înregistrare/evidență a cazurilor de 

violență, instruiți 

decembrie DMRU 

INSP 

DP mun.Chișinău 

101.  Ajustarea cadrului normativ național la 
standardele prevăzute de Convenția Consiliului  

1. Propuneri privind ajustarea cadrului 
normativ înaintate către DPDOSPCC 

 
 

HG nr.948/2022  
 

 INI 
 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

Europei pentru protecția copiilor împotriva 

exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale 

(Lanzarote, 2007), ratificată prin Legea nr. 

263/2011, precum și  transpunerii Opiniilor 
interpretative și Opiniilor privind aplicarea 

Convenției, care au fost adoptate (1.5.1) 

   

102.  Dezvoltarea echipelor multidisciplinare în 

oferirea unui răspuns calitativ la situațiile de risc 

în care se află copiii (1.3.14) 

1. PSO privind oferirea unui răspuns 

calitativ la situațiile de risc în care se află 

copiii, aprobate 

2. Ordinul IGP nr. 79 din 28.04.2015 Cu 

privire la aprobarea Instrucțiunilor 

metodice privind intervenția Poliției în 

identificarea, evaluarea, referirea, asistența 

şi monitorizarea cazurilor de violență, 

neglijare, exploatare şi trafic al copilului, 

modificat/ajustat; 
3. Ordinul IGP nr. 448 din 13.11.2017 ”Cu 

privire la aprobarea Procedurii operaționale 

standard privind intervenția Poliției în cazul 

copiilor aflați în situație de risc”, 

modificat/ajustat 

mai POSP 2022-

2025 

 INSP 

DGUP 

2. Cel puțin 1 instruire pentru reprezentanții 

autorităților competente organizate  

decembrie POSP 2022-

2025 

 DMRU 

INSP 

DGUP 

103.  Implementarea mecanismului de comunicare, 

inclusiv de informare a victimei despre stadiul 

examinării cazului, precum și factorii care au 

favorizat comiterea faptei ilegale (1.3.15)  

1. PSO privind mecanismul de comunicare, 

inclusiv de informare a victimei despre 

stadiul examinării cazului, aprobată 

2. Controlul respectării mecanismului 

descris 

iunie 

 

POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

alocate 

DGUP 

INSP 

INI  

DP 

mun.Chișinău 
Subdiviziunile 

teritoriale 

104.  Consolidarea capacităților în interacțiune cu 

comunitățile de romi (1.3.16) 

Mecanism (proceduri, inițiere, suport 

metodologic) de interacțiune cu 
comunitățile de romi, aprobat și 

implementat 

noiembrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 
alocate 

INSP 

Parteneri: 
CNR 

CVR 

Mediatori 

comunitari 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

Obiectivul operațional nr.7: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII 

CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE, TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE, INVESTIGĂRII, COMBATERII 

TRAFICULUI ILICIT DE ARME ȘI CONTROLULUI ARMELOR ÎN CIRCULAȚIE CIVILĂ, REDUCEREA 

OFERTEI DE DROGURI, TERORISMULUI ȘI CRIMINALITĂȚII CIBERNETICE, FALSIFICĂRII ȘI SPĂLĂRII 

BANILOR.  

Riscuri asociate obiectivului: 
-Lipsa impactului activităților organizate 

-Extinderea criminalității informatice 

-Lipsă de asistență externă;  

-Deficiențe semnificative, inclusiv lacune de reglementare a investigării infracțiunilor informatice/legate de droguri, inclusiv dimensiunea sa transfrontalieră, economică și financiar 

bancară, afectarea rețelelor informatice, etc; 

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

-Posibilele deficiențe de colaborare şi comunicare cu alte țări şi organizații internaționale. 

105.  Darea în exploatare a sediului nou pentru trei 

subdiviziuni operative ale INI 

 
 

Sediu nou amenajat 

 

iunie Inițiativă IGP Proiect Contract 

de grant pentru 

proiectul 

”Cooperarea 

regională pentru 

prevenirea și 

combaterea 

criminalității 

transfrontaliere 

în România - 

Republica 

Moldova” 

(THOR) 

2700000 euro 

DL 

DF 

DRIAE 

106.  Realizarea Planului de acțiuni al MAI privind 

implementarea Strategiei securității 

informaționale a Republicii Moldova pentru anii 

2019–2024 

Raport de progres elaborat și expediat în 

adresa DPDOSPCC 

februarie Ord. MAI 

nr.143/2019 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMS 

INI 

107.  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. 

2 Rapoarte de progres elaborate și expediate 

în adresa DPDOSPCC 

iulie 

decembrie 

Ord. MAI 

nr.194/2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMS 

INI 

DCPI 

DMRU 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

108.  Examinarea oportunității majorării statelor de 

personal ale Direcției antidrog a INI cu 3 unități, 

precum și crearea unei Secții specializate în 

investigarea traficului internațional de droguri 
(5 unități) în cadrul acesteia (2.2.3, 2.2.4) (18) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1. Analiză privind necesitatea suplinirii 

statelor de personal și creării Secției 

specializate în investigarea traficului 

internațional de droguri prezentată în adresa 
DMRU 

ianuarie HG nr.948/2022 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 

bugetare INI 

2. Decizie luată 

3. Raport înaintat conducerii IGP 

martie 
DMRU 

109.  Consolidarea capacităților profesionale în 

investigarea cazurilor de circulație ilegală a 

drogurilor, etnobotanicelor, analogilor și 

precursorilor acestora (2.2.1, 2.2.3) 

 

1. Minimum 15 angajați ai Direcției 

antidrog instruiți în domeniul combaterii 

comercializării drogurilor, etnobotanicelor, 

analogilor și precursorilor acestora, inclusiv 

în mediul online. 

decembrie  HG nr.948/2022 În limita 

alocațiilor 

bugetare 
DMRU  

INI 

2. Raport de evaluare a necesităților 

Direcției antidrog în domeniul investigării 

infracțiunilor privind circulația ilegală a 
drogurilor elaborat și prezentat conducerii 

IGP 

februarie 

INI 

2569,20 

3. Echipament achiziționat (1 microbus 
dotat cu imprimantă portativă, 3 

autoturisme, router wifi și calculator 

conectat la bazele de date disponibile, 21 

calculatoare staționare, 25 laptopuri, 3 

tablete, 1 dronă) 

noiembrie 
DMP 
INI 

Parteneri 

organizațiile 

necomerciale 

4. Identificarea potențialelor proiecte 

pentru susținere financiară 

 DMP 

110.  Înaintarea propunerilor pentru revizuirea 

mecanismelor existente cu privire la aprobarea 

tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, 

psihotrope și precursorilor acestora, supuse 

controlului și a Listei substanțelor stupefiante, 

psihotrope și a plantelor care conțin astfel de 

substanțe depistate în trafic ilicit, precum și 

cantitățile acestora, prin elaborarea și aprobarea 

actului normativ ce reglementează lista 
substanțelor stupefiante, psihotrope și 

precursorilor acestora, supuse controlului. 

(www) (2.1.2) 

1. Propuneri privind modificarea HG 

nr.1088/2004 și HG nr.79/2006, înaintate 

către DJ  

aprilie PAG 2023 

HG nr.948/2022 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

CTC și EJ 

DGUP 

 

2. Propuneri privind modificarea HG 

nr.1088/2004 și HG nr.79/2006, înaintate 

către DPDOSPCC 

DJ 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

111.  Elaborarea Instrucțiunii metodice privind 

intervenția angajaților Ministerului Afacerilor 

Interne, a autorităților administrative și a 

instituțiilor subordonate acestuia în urgențe de 
sănătate publică (inclusiv infecția HIV, 

Tuberculoza, COVID-19), interacțiunea cu 

grupurile vulnerabile și cu risc sporit de 

îmbolnăvire (8) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

1. Ordinul cu privire la Instrucțiune 

aprobat; 

2. Ordinul IGP nr.54/2015 abrogat 

octombrie  Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  
 INSP 

INI 

 

112.  Realizarea activităților de monitorizare și 

investigare a anunțurilor privind 

comercializarea drogurilor facilitate prin 

mijloace digitale (internet/darknet), prin 

intermediul serviciilor poștale și de curierat 

rapid (2.2.2) 

1. Număr de magazine online destructurate; 

2. Număr de grupuri infracționale 

identificate și destructurate; 

3. Număr de adrese IP blocate, mijloace 

financiare și bunuri indisponibilizate. 

decembrie HG nr.948/2022 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

113.  Desfășurarea operațiunilor tactice în urma 

analizelor informaționale de profil la nivel 
național și regional cu scopul identificării și 

documentării rețelelor infracționale implicate în 

cultivarea, producerea, transformarea și 

distribuția de droguri și altor substanțe 

psihoactive noi. (2.3.1) 

1. Numărul laboratoarelor de producere a 

drogurilor depistate și destructurate; 
2. Cel puțin 1 operațiune realizată. 

decembrie HG nr.948/2022 În limita 

alocațiilor 
bugetare 

INI 

Subdiviziunile 
teritoriale 

114.  Desfășurarea activităților de informare și 

instruire a membrilor comunității (în particular 

tineri și grupuri vulnerabile) privind 

consecințele consumului de droguri, 

etnobotanice, și/sau a analogilor lor (2.3.2)  

 

1. 5 activități/campanii de informare și 

prevenire desfășurate; 

2.Număr de instruiri organizate; 

3. Număr de participări la emisiuni radio și 

tv; 

decembrie HG nr.948/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

Responsabilitate 

comună 

4.Număr de articole publicate în presă SCP 

115.  Elaborarea și diseminarea trimestrială a 
analizelor situaționale a problemelor generate 

de consumul de droguri și alcool (6.1.1) 

1. 4 analize elaborate și diseminate (pe 
consumul de droguri) 

 

decembrie HG nr.948/2022 În limita 
alocațiilor 

bugetare 

INI 
Subdiviziunile 

teritoriale 

2. 4 analize elaborate și diseminate (pe 

consumul de alcool) 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

116.  Efectuarea unei analize cu privire la cauzele 

penale pornite privind păstrarea drogurilor în 
scop de consum propriu pentru anii 2018-2022. 

(2.4.2) 

Analiza elaborată și recomandări formulate 

(de modificare a cadrului normativ). 

mai HG nr.948/2022 În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DGUP 

DAI 
Subdiviziunile 

teritoriale 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 
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se de 

finanțare 
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117.  Conectarea Republicii Moldova la Sistemul 

european de avertizare timpurie (EWS) pentru 

colectarea și schimbul de informații privind 

apariția substanțelor psihoactive noi (NPS), 
inclusiv la schimbările cauzate de apariția 

focarelor de epidemie (2.1.3.) (1.3.1) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP; 

DPDOSPCC) 

1. Surse de finanțare externe pentru 

achiziționarea a 2 licențe de acces la BD 

EWS identificate  

 
 

noiembrie HG nr.948/2022 

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

DL 

DF 

CTCEJ 
 

CTCEJ 

 

 
2. Număr de rapoarte / analize elaborate și 

diseminate 

3. Rezultate obținute 

118.  Stabilirea parteneriatelor cu reprezentanții 

societății civile care oferă servicii de asistență 

consumatorilor de droguri și extinderea 
mecanismului de referire pentru tratament și 

reabilitare a persoanelor care consumă droguri 

(2.4.3) (1.3.12) 

1. 1 parteneriat stabilit 

2. ordinul interinstituțional privind 

mecanismul de referire pentru tratament și 
reabilitare a persoanelor care consumă 

droguri, aprobat 

octombrie HG nr.948/2022 

POSP 2022-

2025 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

INI 

DGUP 
Subdiviziunile 

teritoriale 

UNODC 

Agenția 

Națională pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă 

3. Asistența externă pentru organizarea 

instruirilor în aplicarea schemelor de 

referire, identificate 

octombrie POSP 2022-

2025 

 

 DMP 

Parteneri:  

UNODC 

Organizațiile 

societății civile 

4. Schemele de referire extinse în minimum 
2 raioane, după caz  

decembrie  INSP 
INI 

DGUP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

Parteneri:  

UNODC 

Organizațiile 

societății civile 

5. Asistența externă pentru achiziționarea  

seturilor individuale de protecție pentru 

100% unități de transport implicate în 

decembrie POSP 2022-

2025 

 DMP 



Nr. 
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de 

realizare 
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derivă/inițiativ

e 
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reacționare și ieșire la fața locului 

identificată  
119.  Elaborarea conceptului de implementare a 

alternativelor pentru pedepsele asociate 

consumului de droguri inclusiv pentru 
adolescenți și tineri adulți (1.3.13) 

1. PSO privind implementarea măsurilor 

alternative arestului preventiv și a 

pedepselor privative de libertate în cazurile 
asociate consumului de droguri, aprobată  

2. Minimum 2 teritorii pentru pilotare în 

2024-2025 identificate 

decembrie POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

INI 

DGUP 
DMRU 

Partener: 

UNODC  

120.  Examinarea oportunității creării subdiviziunilor 

regionale de investigare a infracțiunilor 

informatice și a unei unități responsabilă de 

monitorizare a spațiului digital/virtual ascuns 

(Darknet) (1.1.1, 1.1.2) 

1. Analiză privind necesitatea creării 

subdiviziunilor prezentată, în adresa 

DMRU 

martie HG nr.948/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

2. Decizie luată 

3. Raport înaintat conducerii IGP 

iunie DMRU 

121.  Consolidarea capacităților pentru oferirea unui 

răspuns solid tuturor formelor criminalității 

cibernetice (1.1.3, 1.1.4, 1.5.2)  

1. Cel puțin 8 instruirii organizate;  

2. Numărul polițiștilor responsabili de 

investigarea infracțiunilor informatice 

instruiți 

decembrie HG nr.948/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INI 

3. Surse de finanțare externă identificate 

pentru achiziționarea a 3 instrumente 

software și hardware  

noiembrie În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

INI 

122.  Informarea populației cu privire la impactul 

tuturor formelor de violență față de copii (1.3.1, 

1.3.2) (33) 

1. 10 ateliere tematice pentru profesori, 

psihologi școlari și părinți în promovarea 

siguranței copiilor în mediul online, 
organizate 

2. Cel puțin 2 video promovate și 3000 de 

broșuri diseminate privind siguranța în 

mediul online  

3. Număr de campanii de informare, 

sensibilizare și educare realizate cu privire 

la impactul negativ al tuturor formelor de 

violență față de copii (în special abuzul 

fizic, exploatarea și abuzul sexual, 

bullying-ul, violența online) 

decembrie HG nr.948/2022 

HG nr.347/2022 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

INSP 

DP a mun. 
Chișinău; 

DP UTA 

Găgăuzia 

 

123.  Crearea și operaționalizarea unei platforme 

naționale deschise de raportare a 
infracțiunilor/contravențiilor comise în mediul 

online (1.2.3) 

1. Surse externe pentru crearea platformei 

identificate 

noiembrie HG nr.948/2022 

 

În limitele 

alocațiilor 
bugetare 

DMP 

2. Platforma creată și operaționalizată INI 

 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 
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finanțare 

(lei) 
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124.  Crearea instrumentelor regulatorii necesare în 

scopul obligării utilizatorilor de internet de a se 

autentifica cu numărul de telefon 

(național/internațional) la rețele WiFi publice 
(1.6.2) 

1. Notă analitică elaborată și expediată către 

ANRCETI 

septembrie HG nr.948/2022 

 

 INI 

2. Propuneri pentru elaborarea proiectului 

de act normativ înaintate către DPDOSPCC 

noiembrie 

125.  Înaintarea propunerilor pentru elaborarea 
proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 

20/2009 privind prevenirea și combaterea 

criminalității informatice, în scopul 

reglementării și ajustării procedurii de sistare a 

accesului la conținutul web cu caracter 

infracțional și a procedurii de dispunere a 

conservării datelor informatice, prevăzute în 

Convenția privind criminalitatea informatică 

(24.6) (1.6.3) (17) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

Propuneri pentru elaborarea proiectului de 
act normativ înaintate către DPDOSPCC 

 
 

 

 

aprilie 

 

PAG 2023 
Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

 

 INI 

 

126.  Ajustarea cadrului normativ național la 

Convenția Consiliului Europei privind 

criminalitatea informatică, adoptată la 
Budapesta la 23 noiembrie 2001, în domeniul 

mecanismului de conservare a datelor 

informatice (1.5.2) 

Propuneri pentru ajustarea cadrului 

normativ înaintate către DPDOSPCC 

aprilie HG nr.948/2022  

 
 INI 

 

127.  Înaintarea propunerilor pentru proiectul de act 

normativ privind incriminarea infracțiunilor de 

„Efectuarea de operațiuni financiare în mod 

fraudulos” și „Acceptarea operațiunilor 

financiare efectuate în mod fraudulos” în Codul 

Penal al Republicii Moldova (1.5.4) 

1. Propuneri elaborate și expediate în adresa 

DPDOSPCC 

septembrie HG nr.948/2022  

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

 

128.  
 

 

Evidențierea/descrierea consecutivă a acțiunilor 

necesare în cadrul activității de investigații 

(4.3.1, 5.1.2) 

1.POS pentru ofițerii de investigații 

elaborat;  

2. Proceduri de investigare (racordarea 

mecanismelor existente/indicatorilor de 
colectare și evaluare a datelor la rigorile 

actuale și la modurilor de operare noi) 

modificate și/sau elaborate; 

 

octombrie 

HG nr.948/2022 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

 

3.Numărul de instruiri realizate, inclusiv 

privind aplicarea procedurilor curente 

organizate; 

4. 40 de polițiști instruiți (date dezagregate 

pe sexe și funcții de conducere/execuție). 

decembrie DMRU 

INI 
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Acțiuni Indicatori de monitorizare 
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de 

realizare 
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129.  Înaintarea propunerilor pentru elaborarea 

proiectelor de modificare și ajustare a cadrului 

normativ cu privire la regimul armelor şi al 

munițiilor cu destinație civilă (24.5, 24.20, 
24.21.) (3.1.1, 3.1.2) (1.1.3) (20, 21) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDSOPCC) 

1. Propuneri privind modificarea Legii 

nr.130/2012, înaintate către DPDOSPCC 

aprilie PAG 2023 

HG nr.948/2022 

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 
Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

 

2. Propuneri privind modificarea HG 

nr.293/2014, înaintate către DPDOSPCC  

130.  Realizarea operațiunilor dedicate utilizării 

platformelor online pentru comerțul ilicit cu 

arme de foc și/sau muniții. (3.1.4) (1.6.2) 

1. Evaluarea trimestrială efectuată 

2. Cel puțin 10 rapoarte de informare 

realizate 
3. Operațiuni realizate 

decembrie HG nr.948/2022 

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

INSP 

 

131.  Asigurarea monitorizării și verificării 

armurierilor, tirurilor de tragere, centrelor de 

instruire și a posesorilor de arme, precum și 

dezvoltarea culturii de mânuire a armelor și 

munițiilor (3.1.6, 3.1.7) 

1. 2 rapoarte semestriale de monitorizare 

elaborate  

2. Cel puțin 400 de recomandări ce vizează 

mânuirea armelor/munițiilor eliberate 

 

iunie 

decembrie 

 

HG nr.948/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale 

132.  Identificarea și stabilirea parteneriatului cu 

agențiile de publicitate în vederea plasării cu 

titlu gratuit pe ecranele din spațiul public a 

anunțului publicitar privind predarea benevolă 

la Poliție a armelor, munițiilor și materialelor 

explozive deținute ilegal (3.3.2) 

1. Cel puțin 1 parteneriat identificat și 

stabilit 

2. Numărul de activități de informare; 

3. Numărul de arme, muniții și cantitatea 

materialelor explozive predate benevol  

 

noiembrie HG nr.948/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

 

133.  Operaționalizarea Punctului Focal pe domeniul 

armelor de foc, munițiilor, substanțelor și 
materialelor explozive (24.22) (3.2.2) (1.1.8) 

(23) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1. Surse de finanțare externe identificate 

2. Proiecte externe pentru atragerea 
experților străini pentru efectuarea unei 

analize referitor la identificarea necesarului 

de echipament, reparații, resurse umane etc. 

noiembrie PAG 2023 

HG nr.948/2022 
Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMP 

3. Punct focal creat 

4. Regulemantul și fișele postului elaborate 

DMRU 

DMP 

DAI 

INI 

CTCEJ 

INSP 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 
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se de 

finanțare 
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134.  Înaintarea propunerilor pentru elaborarea 

proiectului de lege cu privire la regimul 

materialelor explozive cu destinație civilă (24.2) 

(1.2.1) (52) 
(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

1. Propuneri pentru elaborarea proiectului 

de lege înaintate către DPDOSPCC 

 

aprilie 

PAG 2023 

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

Ord. MAI nr.70 
din 10.02.2023  

 INSP 

CTCEJ 

 

135.  Îmbunătățirea capacităților pentru identificarea 

munițiilor/armelor și de păstrare a armamentului 

 

 

1. Sistem de identificare balistică 

”EvoFinder” instalat 

iunie 

 

Inițiativă IGP Proiect 

finanțat de 

Republica 

Franceză 

CTCEJ 

DRIAE 

2.   2 camere de păstrare a corpurilor delicte 

operaționalizate 

3. Depozit de păstrare a armamentului din 

gestiunea IGP, amenajat 

decembrie Proiect 

finanțat de 

SEESAC 

DRIAE 

 DL 
DATM 

INSP 

DMO 

DMP 

4. Necesarul de dotare cu lăzi speciale 
pentru păstrarea/conservarea armamentului 

neutilizat în vederea asigurării păstrării 

acestora corespunzător și în siguranță 

 
octombrie 

136.  Extinderea funcționalităților pentru  SIA 

„Registrul de stat al armelor” (24.11) (3.2.1, 

3.2.3) (5.3.10) (1.1.19) (1.1.6) (19) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

1. Propuneri privind modificarea HG 

nr.609/2018, înaintate 

martie PAG 2023 

HG nr.948/2022 

PFID 2022-

2025  

POSP 2022-

2025 

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 
Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

 

2. Surse de finanțare externă pentru 

dezvoltarea modulelor suplimentare 

identificate 

decembrie 2023 – 4 

500,0; 

DMP 

INSP 

DTIC 

Responsabilitate 
comună 

Parteneri: 

STISC 

3.   4 câmpuri noi de evidență create pentru 

dezagregarea datelor necesare 

octombrie În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DATM 

DTIC 

INSP 

4. Procesul logic pentru dezvoltarea 

modulului de evidență și monitorizare unică 

a circuitului armamentului și munițiilor din 

dotarea/în cadrul instituției, descris și 

expediat STI 

iulie  INSP 

DTIC 

DL 

DATM 

DMO 
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derivă/inițiativ
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137.  Revizuirea legislației în domeniul prevenirii și 

combaterii criminalității organizate, precum și a 

acordurilor în domeniul vizat 

 (4.1.1) (4.1.2) 

1. Propuneri pentru elaborarea proiectului 

de lege privind modificarea Legii 

nr.50/2012 privind prevenirea și 

combaterea criminalității organizate, cu 
racordare la prevederile Codului de 

Procedură Penală, înaintate către 

DPDOSPCC 

noiembrie HG nr.948/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

 

 

2. 5 acorduri în domeniul prevenirii și 

combaterii criminalității, reieșind din 

amenințările la securitatea națională și 

regională, cu publicarea acestora pe pagina-

web a instituției, revizuite. (acorduri cu 

tarile CSI, acorduri care permit realizarea 

schimbului de informații) 

decembrie  INI 

 

138.  Inițierea dezvoltării soluțiilor inteligente (IT) 

pentru accelerarea schimbului de informații, 

colectarea de date, analiză și suport decizional 
în efectuarea activităților speciale de 

investigații, precum și dotarea pentru 

documentarea grupărilor criminale (4.2.1, 4.2.3, 

6.2.2) 

1. Surse externe pentru elaborarea studiului 

de fezabilitate identificate 

2. Asistență externă pentru achiziționarea 
mijloacelor tehnice de obținere a datelor 

pentru documentarea grupărilor criminale, 

identificate 

noiembrie HG nr.948/2022  DMP 

INI 

DAI 

3. Acord de colaborare cu companiile TIC 

întru reglementarea mecanismului de 

eliberare a informațiilor în regim prioritar 

pentru investigarea infracțiunilor 

excepțional și deosebit de grave, semnat 

decembrie HG nr.948/2022  INI 

139.  Ajustarea bazei centrale de date privind 

evidența cauzelor penale pornite pe infracțiunea 

de trafic de ființe umane și trafic de copii la 

prevederile ghidului privind procedurile de 

investigare, colectare și evaluare a informațiilor. 

(5.2.1) 

1. Propuneri de ajustare a BCD prezentate 

STI; 

2. Date statistice colectate; 

3. Număr de analize efectuate și publicate. 

decembrie HG nr.948/2022 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SSE 

INI 

DAI 

 

140.  Instituirea unor mecanisme de evidență și 

documentare bazată pe informații cu privire la 

grupările criminale care reprezintă o amenințare 
la adresa securității naționale (4.2.2) 

1. Regulament elaborat  

2. Număr de profiluri ale grupurilor 

criminale elaborate 

noiembrie HG nr.948/2022 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

141.  Colectarea datelor dezagregate privind cazurile 

de trafic de ființe umane și trafic de copii (cauze 

semnalate, cauze penale înregistrate, 

investigate, expediate în judecată, formele de 

1. Criterii elaborate și aprobate 

2. Date dezagregate colectate 

3. Profilul traficantului și victimei elaborat 

 

decembrie 
HG nr.948/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 
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exploatare, țările de origine, profilul detailat al 

părților (victimă/traficant) (5.2.3, 5.2.4) 

142.  Identificarea mecanismului pentru realizarea 

evaluării și pregătirii profesionale a organelor 

de urmărire penală în aplicarea instrucțiunilor 

privind completarea chestionarelor de TFU/TC 

(5.1.3) 

1. Mecanism identificat martie 
HG nr.948/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INI 

DGUP 2. Evaluare desfășurată decembrie 

143.  Îmbunătățirea cooperării naționale, 

internaționale și regionale în lupta împotriva 

crimei organizate transnaționale, care contribuie 

la consolidarea statului de drept și a bunei 
guvernări în Europa de Sud-Est (ILECU) 

(1.2.3/2)  

1. Numărul de proiecte inițiate și de 

activități realizate în cadrul proiectului 

2. Numărul echipelor comune de 

investigație 

decembrie HG nr.26/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

DCPI 

INI 

Responsabilitate 
comună 

144.  Testarea „Dosarului electronic” (e-dosar) și 

crearea SIA e-dosar penal (5.3.13) (7.3.3) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC, 

STI) 

 

1. Numărul de subdiviziuni implicate în 

testare  

iunie 

 

PFID 2022-

2025  

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DGUP 

 

 

 3.Număr de angajați instruiți privind 

utilizarea dosarului electronic; 

4. Raport de evaluare a neconformităților 
elaborat și înaintat STI 

noiembrie 

145.  Prevenirea traficului de copii și femei de etnie 

romă în scopuri de exploatare sexuală, prin 

muncă, implicare în activități de cerșit și alte 

acțiuni ilicite și activități criminale (3.20, 3.22, 
3.23)  

1. Număr de romi informați, inclusiv copii 

și femei; 

2. Număr de consultații acordate; 

3. Număr de specialiști instruiți; 
4. Numărul de campanii desfășurate 

noiembrie HG nr.576/2022 70,0 INSP 

INI 

Subdiviziunile 

teritoriale 

INI 

 5. Număr de cazuri soluționate; 

6. Numărul romilor beneficiari de asistență 

juridică garantată de stat victime ale 

traficului de ființe umane 

146.  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” (25.12) (5.3.2) (7.3.1) (81) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

1. Propuneri pentru HG înaintate către 

DPDOSPCC 

2. Caiet de sarcini elaborat 

mai PAG 2023 

PFID 2022-

2025  

Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

20 000,0 

Negociere 

asistență 

externă 

CTCEJ 

DTIC 

DJ 

DL 



Nr. 
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147.  Operaționalizarea laboratorului ADN (1.1.9) 

(24) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1. Caiet de sarcini privind funcționarea 

laboratorului elaborat 

ianuarie 

 
Ord. MAI nr.50 

din 03.02.2023 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

CTCEJ 

DL 

DMP 
2. Laborator înființat mai 

3. Număr de personal instruit septembrie DRIAE 

 

148.  Organizarea cursurilor de specializare pentru 

angajații CTCEJ în domeniul examinării 

genetico-judiciare 
 

 

1. Numărul activităților de instruire 

organizate  

2. Numărul angajaților instruiți (date 
dezagregate pe grupuri profesionale, pe 

sexe și funcții de conducere/execuție) 

noiembrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DRIAE 

CTCEJ 
 

149.  Organizarea cursurilor de instruire privind 

modalitatea de gestionare a materialului 

biologic în cadrul cercetării la fața locului 

1. Numărul de instruiri organizate;  

2. Numărul polițiștilor instruiți (date 

dezagregate pe grupuri profesionale, pe 

sexe și funcții de conducere/execuție) 

noiembrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DRIAE 

CTCEJ 

 

150.  Participarea la activitățile comune organizate de 

IGPF și BMA, în scopul prevenirii şi combaterii 

migrației ilegale, a criminalității transfrontaliere 

și a migrației ilegale bazate pe analiza factorilor 
de risc (5.10) (1.6.4) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGPF și BMA) 

1. Planuri comune anuale aprobate și 

implementate 

2. Specificul activităților la care s-a 

participat 
3. Propuneri pentru elaborarea 

mecanismului de adoptare a deciziilor de 

prevenire și combatere a migrației ilegale 

bazate pe analiza factorilor de risc, înaintate 

decembrie HG nr.792/2022 

HG nr.808/2022 

În limita 

alocațiilor 

alocate 

INI 

DCPI 

151.  Implementarea softului necesar pentru 

versiunea noua V1.2 a FIND al OIPC Interpol 

(accesul la bazele de date Interpol) 

(Acțiune restantă Planul de activitate al IGP 

pentru anul 2022) 

 

 

Aplicația FIND V1.2 implementată iunie 

 

Restanță 
Proiectul de 

asistență a 

Guvernului 

SUA 

DTIC 

 

 

Obiectivul operațional nr.8: DIMINUAREA CU 7 P.P. A RATEI ACCIDENTELOR RUTIERE COMISE DIN 

CAUZA VITEZEI LA 100 MII DE POPULAȚIE 

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 



Nr. 
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de 
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e 
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152.  Dezvoltarea sistemului informațional de 

colectare și înregistrare a datelor referitoare la 

accidentele rutiere conform cerințelor 

Sistemului european de date CADaS (Common 
Accident Data system) și a procedurilor de 

fixare digitalizată a accidentului rutier, cu 

lărgirea spectrului de date colectate de la fața 

locului și înregistrarea acestora în SI (după 

racordarea SIA RAR la CADAS) (24.17) (3.1.9) 

(5.3.15) (16) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1. PSO privind CFL/ colectarea datelor de 

la locul producerii accidentelor rutiere, 

aprobate 

martie PAG 2023 

POSP 2022-

2025 

PFID 2022-
2025  

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

 

2. Proces logic de racordare a SIA RAR la 

CADAS descris 

martie INSP 

DTIC 

3. Instrucțiuni de utilizare a 

echipamentului, aprobate 

iunie INSP 

4. Normele de dotare pentru CFL, aprobate septembrie DL 

INSP 

DATM 

5. Necesități de dotare stabilite decembrie DL 

INSP 

153.  Organizarea schimbului de experiență pentru 

identificarea soluțiilor de răspuns la 

amenințările noi în domeniul siguranței rutieră 

(conducerea agresivă, raliuri, mijloace 

alternative de transport, participanți vulnerabili) 

(3.2.1) 

Opțiuni de asistență externă pentru 

preluarea bunelor practici în anul 2024, 

identificate 

 

noiembrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

INSP 

Responsabilitate 

comună 

 

154.  Revizuirea principiilor de patrulare rutieră pe 

traseele naționale, bazată pe analiza datelor și 

identificarea riscurilor în traficul rutier (3.2.3) 

1. Conceptul de planificare a forțelor în 

baza analizei de risc, aprobat;  

2. Mecanismul de control a respectării 
conceptului, stabilit 

martie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

 

3. Patrulare rutieră realizată conform 

analizei informațiilor; 

4. Numărul abaterilor de la planificare 

constatate 

decembrie INSP 

DIE 

Subdiviziunile 

Poliției 

155.  Realizarea (o dată la trei ani) a cercetării 

sociologice comparative a factorilor de risc 

asupra siguranței rutiere (3.2.2) 

1. Analiză efectuată; 

2. Recomandări înaintate (pentru 

ulterioara elaborare a planului) 

noiembrie POSP 2022-

2025 

 

Negocieri/m

ediul 

academic 
Comunitățile 

de cercetare 

INSP 

156.  Elaborarea și implementarea unui concept 

național de educație rutieră, bazat pe analiza de 

risc, grupuri țintă (căruțași, motoblocuri, 

trotinete electrice, conducători auto începători, 
etc.) și categorii de vârstă (persoane în etate) 

(3.2.7) 

1. Concept național consultat cu societatea 

civilă, aprobat; 

2. Mecanismul de implementare stabilit 

noiembrie POSP 2022-

2025 

 

 INSP 

 

157.  Organizarea campaniilor de informare, 

sensibilizare și promovare a importanței şi 

rolului respectării regulilor de conduită la volan 

1.O campanie realizată; 

2.Minimum 4 categorii de participanți în 

trafic vizați în campanie 

decembrie POSP 2022-

2025 

 

189,0 INSP 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

(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 (3.2.6) 

3. Opțiuni de asistență externă pentru 

instruirea studenților a cel puțin 3 

universități pe domeniul siguranței rutiere, 

precum și pentru ulterioara implicare în 
activități de prevenire și informare, 

identificate 

iulie  DMP 

INSP 

Responsabilitate 

comună  
Partener: 

Automobil Club 

din Moldova 

4. Numărul studenților a cel puțin 3 

universități instruiți pe domeniul siguranței 

rutiere pentru ulterioara implicare în 

activități de prevenire și informare 

decembrie  INSP 

Partener: 

Automobil Club 

din Moldova 

5. Acțiuni de aplicare a legii realizate; 

6. Persoane informate (conducători 

auto/copii); 
7. Disciplina în trafic îmbunătățită; 

8. Numărul persoanelor traumatizate și 

decedate în scădere. 

decembrie Inițiativă IGP  INSP 

158.  Modificarea cadrului normativ pe domeniul 

siguranței rutiere (Codul penal al Republicii 

Moldova nr.985/2002, Codul contravențional al 

Republicii Moldova nr.218/2008, Legea 

nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier, 

Legea nr.273/1994 privind actele de identitate 

din sistemul național de pașapoarte) și a 

sistemului de sancționare a contravențiilor 

constatate prin intermediul Sistemului de 

monitorizare video „Controlul traficului” 
(24.10) (3.1.1) (11) 

(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

Propuneri suplimentare la proiectul lege 

pentru modificarea unor acte normative, 

aprobat prin HG nr.386/2022, înaintate 

 

august PAG 2023 

POSP 2022-

2025 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP  

 

159.  Revizuirea PSO pe domeniul circulației, urmare 

a descrierii proceselor operaționale pe domeniul 

siguranței rutiere (3.1.2, 3.1.3); 

 

 

1. Procesul pentru constatarea încălcărilor 

RCR fixate de SIA ”Controlul traficului” 

descris; 

2. Procesul pentru constatarea încălcărilor 

RCR fixate cu echipamentele de dotare, 

descris 

martie  

 

 

 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

3. PSO pe domeniul circulației rutiere 

conform proceselor operaționale descrise, 

revizuite; 

4. PSO aliniate la abordarea bazată pe 
drepturile omului și aprobate conform 

Instrucțiunilor. 

august 

5. Procesul pentru constatarea încălcărilor 

de către agenții de circulație, descris 

După 3 

luni de la 

aprobarea 

modificăril

or la CC 

160.  Descrierea proceselor de lucru pentru 

dezvoltarea soluțiilor IT pe domeniul circulației 

rutiere (3.1.4) (15) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1. Programe de finanțare identificate  martie  

 

 

 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

 

2. Procese de lucru pentru SIA existente 

(RAR, Rossoft, E-data) conform 

necesităților descrise 

DTIC 

INSP 

3. Proces de lucru pentru accesarea 

optimizată comună (platforma/aplicație 

mobilă) a SIA existente descrise 

octombrie 

161.  Elaborarea conceptului cu privire la 

implementarea noilor modalități de constatare a 

încălcărilor RCR (3.1.5) (13) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1. Concept/Instrucțiuni aprobate; 

2. Propuneri de modificare a cadrului 

normativ înaintate; 

3. Mecanismul de asigurare a caracterului 
secret a implementării noilor modalități, 

aprobat 

martie POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare INSP 

DIE 

 

4. Rata proceselor-verbale contravenționale 

clasate 

5. Numărul încălcărilor care vizează 
caracterul secret al planificării, constatate 

decembrie 
INSP 

DIE 
Responsabilitate 

comună 

6. Minimum 3 autospeciale dotate cu sistem 

de constatare a vitezei 

decembrie 6 000,0 mii 

lei („Fondul de 

siguranță 

rutieră” MIDR) 

DMP 

INSP 

162.  Revizuirea și ajustarea cadrului normativ 

privind utilizarea echipamentelor de constatare 

a încălcărilor participanților în trafic și 

1. Normele de dotare aprobate (coordonate 

cu cele din alte domenii) 

februarie   

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

INSP 

2. Cadrul normativ revizuit noiembrie INSP 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

asigurarea dotărilor corespunzătoare a 

autospecialelor și angajaților implicați la 

supravegherea circulației rutiere (24.23, 24.24) 

(3.1.6, 3.1.7) (14) 
(Responsabil din cadrul MAI: DPDOSPCC) 

3. Instrucțiuni de utilizare a sonometrului și 

echipamentului de constatare a tipurilor de 

droguri, aprobate 

4. Instrucțiuni de utilizare a echipamentului 
de măsurare a alcoolemiei și vitezei, 

ajustate la practici noi 

noiembrie PAG 2023 

POSP 2022-

2025 

Ord. MAI nr.70 
din 10.02.2023  

INSP 

 

5. Sursele de asistența externă identificate decembrie  DMP 

6. Unitățile implicate în supravegherea 

circulației rutiere dotate în proporție de 

50% 

 

 

decembrie 

57120,0 DL 

INSP 

DMP 

7. Numărul angajaților certificați anual 

pentru utilizarea echipamentului nou 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

DMRU 

DMP 

163.  Extinderea rețelei orășelelor de siguranță rutieră 

pentru copii și a centrelor mobile de prevenire și 

educație rutieră (3.2.4)  

1. 1 orășel de siguranță rutieră pentru copii 

creat; 

2. 1 centru mobil de prevenire și educație 

rutieră, achiziționat; 
3. Numărul de beneficiari ai orășelelor de 

siguranță rutieră în creștere 

4. Numărul de beneficiari ai centrelor 

mobile de prevenire și educație rutieră în 

creștere 

5. Surse de asistență externă identificate 

decembrie POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

DRIAE 

INSP 

DL 
Responsabilitate 

comună 

Partener: 

Administrația 

Publică Locală 

164.  Consolidarea capacităților de comunicare 

instituțională externă  cu publicul și a agenților 

de circulație cu populația (3.2.5) 

1. Ghidul de comunicare, inclusiv pentru 

fiecare categorie de participant, aprobat 

mai POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP 

SCP 

2. Sursele pentru formarea de formatori în 

domeniul comunicării identificate  

noiembrie  DMP 

3. 10 formatori formați pe domeniul 

comunicării 

decembrie 473,0 DMRU 

DMP 

SCP 

INSP 

165.  Îmbunătățirea sistemului de management 

integrat al acțiunilor instituțiilor specializare de 

intervenție în cazul accidentelor rutiere (acțiune 

restantă din Planul de activitate al IGP pentru 

anul 2020) 

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 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

166.  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) (acțiune restantă din Planul de activitate 

al IGP pentru anul 2020) 

1. Analiza fezabilității actualizării soluției 

“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 

DP a mun. 
Chișinău 

Responsabilitate 

comună 

167.  Conectarea INSP la baza de date a OIPC 

Interpol „Persoane/automobile în căutare”- 

INSYST 

Conturi pentru utilizatori create și activate 

iunie 

Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

Obiectivul operațional nr.9: ALINIEREA SERVICIILOR DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ LA 

ABORDAREA BAZATĂ PE DREPTURILE OMULUI 

Riscuri asociate obiectivului: 
-Creșterea plângerilor din partea cetățenilor 

-Depășirea costurilor estimative planificate 

-Lipsa asistenței externe; 

168.  Elaborarea studiului de referință privind 

conformarea condițiilor, procedurilor și 

practicilor din sistemul MAI la standardele 

internaționale privind aplicarea măsurilor 

privative și neprivative de libertate (2.1.1). 

Studiu elaborat cu recomandări privind 

aliniere condițiilor, procedurilor și 

practicilor privind aplicarea măsurilor 

privative și neprivative de libertate la 

standardele internaționale în domeniu  

(inclusiv Regulile minime standard ale 

Națiunilor Unite pentru măsurile 
neprivative de libertate, Regulile minime 

standard ale Națiunilor Unite pentru 

tratamentul deținuților, Regulile Națiunilor 

Unite pentru tratamentul femeilor 

prizoniere și măsurile neprivative de 

libertate pentru femeile delincvente) 

decembrie 

POSP 2022-

2025 

126,0/negoci

eri asistență 

externă/ 

DIJ 

DGUP 

INSP 

DIE 

 

Parteneri: 

Delagația Uniunii 
Europene prin 

intermediul 

programului 

,,Instrumentul de 

Asistență Tehnică 

și Schimb de 

Informații al 

Comisiei 

Europene” 

(TAIEX) 

169.  Elaborarea conceptelor privind uniformizarea 

sediilor inspectoratelor de poliție și a direcțiilor 
regionale (2.1.2) (7) 

(Responsabil din cadrul MAI: IGP) 

1.Concept unic al infrastructurii unui IP 

(model) aprobat; 
2.Concept unic al infrastructurii direcției 

regionale aprobat; 

august POSP 2022-

2025 
Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DL 

DATM 
INSP 

DMO 

DIJ 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

3.Practici prietenoase mediului ambiant 

incluse; 

4.Criterii de gen și accesibilitate pentru 

persoane cu nevoi speciale locomotorii, 
incluse; 

5. Normative în construcţii și întreținerea 

edificiilor şi încăperilor ale Poliției, 

elaborate și aprobate (restanță Plan 2022) 

DMRU 

Subdiviziunile 

specializate și 

teritoriale ale 
Poliției 

 

Parteneri: 

AFP 

AOPD 

170.  Inventarierea și modernizarea edificiilor și 

încăperilor în proprietatea Poliției (2.1.3) 

1. Harta sediilor subdiviziunilor Poliției 

elaborată 

februarie 

 

 

 

POSP 2022-

2025 

 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

2. Lista sediilor prioritizate pentru 

renovare/modernizare elaborată (inclusiv 

conform repartizării teritoriale a 

persoanelor cu dizabilități) 

DL 

DATM 

DF 

 

Parteneri: 

AFP 
AOPD 

Asociația 

„Motivație” 

Alianța „Infonet” 

3. Planificarea pentru modernizare și 

adaptarea rezonabilă la necesitățile 

grupurilor vulnerabile în perioada 2023-

2025 a 9 inspectorate/direcții regionale de 

poliție, 15 sectoare de poliție, precum și 65 

spații destinate garantării respectării 

drepturilor persoanelor în cadrul 

procedurilor desfășurate de Poliție (celule 
de tranzit, camere de audiere, recunoaștere, 

întrevedere confidențială), realizată 

martie  DL 

4. Oportunități pentru finanțare externă 

identificate 

decembrie  DMP 

5. Numărul inspectoratelor/direcțiilor, 

sectoarelor de poliție și spațiilor destinate 

garantării respectării drepturilor 

persoanelor în cadrul procedurilor 

desfășurate de Poliție, modernizate 

conform planului 

decembrie 100.000,0 DL 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

171.  Elaborarea și aprobarea unui plan de dezvoltare 

logistică a Poliției pentru anii 2023-2026 

Planul de dezvoltare logistică a Poliției 

pentru anii 2023-2026, aprobat aprilie Inițiativă IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DATM 

172.  Prevenirea cazurilor de utilizare/aplicare a 

obiectelor de metal în automutilare/cazuri de 
violență de către persoanele plasate în IDP 

(2.1.3) 

1. Normative de dotare privind detectoare 

de metal staționare și portative aprobate 

martie POSP 2022-

2025 

 

În limita 
alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DL 

2. Oportunități de finanțare externă pentru 

achiziționarea a 15 detectoare de metal 

staționare și 30 detectoare de metal 

portative, identificate 

decembrie DMP 

173.  Prevenirea situațiilor de încălcare a drepturilor 

omului pe durata aflării în custodia serviciilor de 

ordine publică (2.1.5) (2.14) (77) 

1. Demersul înaintat Serviciului medical 

2. Concept de prestare a serviciilor 

medicale în IDP 

3. Posturile de felcer din cadrul IDP 

subordonate Serviciului medical al MAI 

martie 

 

noiembrie 

 

POSP 2022-

2025 

HG nr.576/2022 

Ord. MAI nr.70 

din 10.02.2023  

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

DIJ 

DJ 

4. Minimum 30% din angajații serviciilor 

detenție și escortă instruiți în aplicarea PSO 

ajustate la cerințele grupurilor vulnerabile 

(persoane cu dizabilități) 

5. Minimum 20% din angajații din prima 
linie instruiți în aplicarea PSO ajustate la 

cerințele grupurilor vulnerabile (persoane 

cu dizabilități) 

 

decembrie/

peste o 

lună de la 

ajustarea 
PSO, după 

caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mai 

 

47,5 

+ 

966,6 

DMRU 

DIJ 

Parteneri: 

Oficiul 

Avocatului 
Poporului 

Consiliul privind 

eliminarea 

discriminării și 

asigurarea 

egalității din RM 

Institutul pentru 

Drepturile 

Omului 

din Moldova 

Fundația Soros 
Moldova 

Alianța 

Organizațiilor 

pentru Persoane 

cu Dizabilități 

din RM 

5. Raport privind fezabilitatea achiziționării 

autospeciale pentru persoane cu dezabilități 

prezentat în adresa DMP 

2205,0 sursa 

urmează a fi 

identificată 

DIJ 

 

 

 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

DMP 

DIJ 

Parteneri: 

Asociația 
„Motivație” 

Alianța 

Organizațiilor 

pentru Persoane 

cu Dizabilități 

din RM  

Alianța „Infonet” 

6. Oportunități de finanțare externă pentru 

achiziționarea a 3 autospeciale pentru 

transportarea persoanelor cu dizabilități 

locomotorii, identificate  

 

decembrie 

7. Propuneri de modificare a Codului de 

executare și cadrului normativ conex pe 

segmentul escortării deținuților înaintate 

către DPDOSPCC 

iunie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DJ 

174.  Pilotarea inițiativei de accesibilizare a 

serviciilor de sănătate pentru persoanele plasate 
în IDP ale Poliției (screening a tuberculozei, 

HIV și ITS în IDP pentru persoanele aflate în 

custodia Poliției și angajații Poliției care asigură 

paza și escortarea acestora) cu scopul de a 

minimiza transmiterea bolilor infecțioase 

Inițiativă pilotată august Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DIJ 

Centrul de 
dezvoltare în 

sănătate ”AFI: 

Act for 

Involvement”. 

175.  Identificarea soluțiilor optime în comun cu 

Agenția Servicii Publice privind realizarea 

gratuită a tuturor aspectelor care vizează 

eliberarea actelor de identitate persoanelor 

aflate în custodia Poliției 

1. Acțiuni întreprinse; 

2. Soluția identificată și implementată 

noiembrie Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DJ 

Subdiviziunile 

teritoriale care 

dispun de IDP 

176.  Promovarea comunicării sensibile la necesitățile 

grupurilor vulnerabile (2.1.7) 

1. Cerințe minime în baza necesităților  

speciale de comunicare ale grupurilor 

vulnerabile stabilite 

martie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DIJ 

DGUP 
INSP 

DATM 

INI 

 
Parteneri: 

Alianța Organizațiilor 

pentru Persoane cu 

Dizabilități din RM 

Alianța „Infonet” 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

Asociația 

Nevăzătorilor din 

Moldova 

Asociația Surzilor din 

RM 

Asociația „Motivație” 

2. Necesarul de echipament pentru 

facilitarea comunicării cu persoanele cu 

dizabilități senzoriale, identificat 

octombrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DATM 

INSP 

INI 
DIJ 

3. Oportunități de finanțare externă 

identificare 

decembrie  DMP 

 
Parteneri: 

Alianța „Infonet” 

AOPD 

4. Minimum 5 angajați instruiți în 

comunicarea mimico-gestuală cu suportul 

ONG-urilor 

noiembrie În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 
Parteneri: 

AOPD  

Alianța „Infonet” 

Asociația 

Nevăzătorilor din 

Moldova 

Asociația Surzilor din 

RM 

Asociația 

„Motivație” 

177.  Consolidarea capacităților Poliției în 

combaterea infracțiunilor motivate de 

prejudecată, discurs de ură și propaganda de 

război (2.1.6) 

2. Cadrul tematic pentru formatori 

elaborat; 

3. 3 cicluri de instruire regionale 

organizate; 

4. Minimum 200 angajați instruiți  

decembrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 
Parteneri: 

Consiliul Europei 

5. Mecanismul de colectare a datelor 

dezagregate privind numărul, tipul și 

categoriile (în baza criteriilor protejate de 

lege) de infracțiuni și contravenții motivate 

de prejudecăți, dispreț sau ură operațional; 

iunie În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

DTIC 

6. Identificarea oportunităților de 
organizare a campaniei de informare 

decembrie În limita 
alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 
Parteneri: Consiliul 

Europei 

Procuratura Generală 

Consiliul privind 

eliminarea 

discriminării și 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

asigurarea egalității 

din RM 

Organizațiile 

societății civile 

178.  Intervenții calitative de dialog la evenimente 

publice și alte provocări de ordine și securitate 

publică (2.2.6) 

1. Standard ocupațional aprobat iunie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INSP  

DMRU 

DMO 

INI 

2. PO identificate și descrise; 

3. PSO privind activitatea de dialog la 

evenimente publice, aprobate 

noiembrie INSP 

DMO 

INI 

DMS 

179.  Garantarea condițiilor decente de detenție și de 

transportarea persoanelor aflate în custodia 
Poliției, precum şi protejarea personalului 

implicat la paza și escortarea persoanelor 

reținute ((restanță Plan de activitate al IGP anul 

2022)  

(5.2.6) (Responsabil din cadrul MAI: STI) 

1. Surse de finanțare externă identificate; 

2. Software pentru sistemul de 
monitorizare video; 

3. Autospeciale de mică capacitate 

achiziționate și dotate cu dispozitive de 

monitorizare; 

4. Angajații serviciilor detenție și escortă 

dotați cu camere de corp proporțional 

extinderii sistemului la nivel teritorial 

decembrie 

PFID 2022-

2025  

În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMP 

DIJ 

DL 

DF 

5. 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 2022; 
6. Numărul de încălcări ale garanțiilor 

legale fundamentale și sancțiunile aplicate; 

7. Numărul persoanelor care au denunțat 

acte de tortură 

DIE 

DIJ 

180.  Evaluarea caietului de sarcini al SI e-Reținere 

sub aspectul actualității (3.3.8) 

1. Caiet de sarcini și conceptul tehnic al SI 

e-Reținere evaluate  

2. Demersuri înaintate către DPDOSPCC 

mai Legea 

nr.211/2011 

 

 

În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DIJ 

DTIC 

DJ 

181.  Înaintarea propunerilor pentru identificarea 

mecanismului pentru asigurarea ordinii și 

securității în cadrul instanțelor judecătorești 

(3.2.7 a, 3.2.7 b) 

1.Propuneri privind înlăturarea carențelor, 

înaintate către MJ, la solicitarea 

DPDOSPCC 

 

mai Legea 

nr.211/2011 DIJ 

DJ 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

182.  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 (1.2.2/3) 

 (Restanță) 

Propuneri de modificare înaintate către 

DPDOSPCC 

iunie HG nr.26/2022 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DJ 

 

183.  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. Propuneri de modificare a Codului de 

executare înaintate; 

2. Ordinul șefului IGP nr.444 din 

15.11.2019 modificat 

 

septembrie Restanță În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DJ 

184.  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; decembrie Acțiune restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

2. Sedii acomodate; 

3. 30% din spații amenajate cu echipament 

DL 

DF 

subdiviziunile 

teritoriale ale 
Poliției 

185.  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 (1.2.2/2) 

Numărul recomandărilor implementate iunie HG nr.26/2022 

Acțiune restantă 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

 

186.  Asigurarea dreptului la informare a persoanelor 

aflate în custodia Poliției prin elaborarea, 

tipărirea şi distribuirea pliantelor informative 

destinate acestor persoane 

(acțiune restantă din Planul de activitate al IGP 

pentru anul 2022) 

1. Numărul de pliante editate; 

2. Numărul de pliante distribuite 

persoanelor aflate în custodia Poliției 

octombrie Inițiativă IGP 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIJ 

DL 

DF 

187.  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 

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 

decembrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 
bugetare DMRU 

DIJ 

 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 
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4. Numărul de plângeri privind încălcarea 

standardelor de utilizare a forței, a 

mijloacelor speciale şi a armelor de foc, în 

dinamică; 
5. Numărul cazurilor de ultragiere a 

angajaților Poliției de către persoanele 

reținute, în descreștere; (Informația se va 

prezenta dezagregată pe grupuri 

profesionale, pe sexe și funcții de 

conducere/execuție) 

 

 

 

DIE 
 

 

188.  Organizarea cursurilor de formare continuă în 

domeniul respectării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanelor cu dizabilități (10, 

13) 

1. Număr de cursuri desfăşurate; 

2.Numărul persoanelor instruite (date 

dezagregate pe grupuri profesionale, pe 

sexe și funcții de conducere/execuție) 

decembrie HG 

nr.1033/2016 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

INSP 

DGUP 

Obiectivul operațional nr.10 IMPLEMENTAREA A DOUĂ PLANURI DE ACȚIUNI PENTRU CONSOLIDAREA COOPERĂRII 

BILATERALE CU PARTENERII ȘI ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE 

 

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 

189.  Implementarea Memorandumului de înțelegere 
dintre Inspectoratul General al Poliției al 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova și Poliția Națională din Ungaria 

 

1. Minim 4 activități realizate 
2. Numărul de polițiști instruiți (date 

dezagregate pe grupuri profesionale, pe 

sexe și funcții de conducere/execuție) 

noiembrie Inițiativă IGP În limita 
alocațiilor 

bugetare 

 

DRIAE 
DPM 

DMRU 

Subdiviziunile 

specializate și 

teritoriale 

190.  Semnarea și implementarea Planului de acțiuni 

privind cooperarea bilaterală cu Letonia 

1. Plan de acțiuni semnat 

2. 1 vizită de studiu organizată 

3. 1 instruire realizată 

octombrie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

Subdiviziunile 

specializate 

191.  Implementarea Planului de acțiuni privind 

consolidarea cooperării bilaterale între 

Departamentul de 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 

1. Cel puțin 4 activități realizate 

2. 1 ședință de lucru a conducerii organizată 

 

decembrie Plan de acțiuni 

nr.5-ST6-115 / 

28.10.2021 -  

34/7-3671 / 

29.10.2021 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

DMRU 

INSP 
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de 
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192.  Semnarea Planului de acțiuni privind 

consolidarea cooperării bilaterale între IGP și 

Poliția din Polonia 

1. Plan semnat 

2. Minim 2 activități realizate 

noiembrie Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

Subdiviziunile 

specializate 

193.  Dezvoltarea oportunităților de cooperare între 

Poliția Republicii Moldova și OSCE în 
contextul securității regionale 

1. Proiect aprobat 

2.Activități organizate; 
3.Numărul de polițiști instruiți (date 

dezagregate pe grupuri profesionale, pe 

sexe și funcții de conducere/execuție) 

decembrie Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 

 

194.  Organizarea ședințelor comune de lucru a 

reprezentanților Poliției Române și Poliției 

Naționale din RM (nivel managerial) 

Minim 1 ședință organizată octombrie Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

 

195.  Desfășurarea operațiunilor comune de patrulare 

în R. Moldova și România în zona 

transfrontalieră (1.4.5/5)  

1. 4 operațiuni comune realizate; 

2. Număr de angajați implicați 

mai HG nr.26/2022 

Inițiativa IGP 

Proiect 

finanțat de 

UE 

(2SOFT/4.3/

167) 

DRIAE 

DL 

INSP 

196.  Dezvoltarea cooperării bilaterale cu Poliția din 

Statul Israel pe diverse domenii de activitate 

1. Numărul de instruiri; 

2. Numărul de polițiști instruiți (date 

dezagregate pe grupuri profesionale, pe 
sexe și funcții de conducere/execuție) 

decembrie Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

INI 

197.  Desfășurarea exercițiului comun RM-UE prin 

livrarea expertizei respondenților din prima linie 

(1.4.1) 

1. Exercițiu practic desfășurat de comun cu 

țările membre UE, sub egida CEPOL 

martie Ord. MAI 50 

din 03.02.2023 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

INI 

INSP 

CTCEJ 

198.  Consolidarea cooperării în cadrul 

subdiviziunilor mixte existente 

(SELEC/GUAM, Centrul Comun de la Galați, 

INTERPOL) (49) (1.4.5/7,8) (1.5.1) 

1. Numărul de activități realizate (instruiri, 

operațiuni, vizite de lucru etc.) 

2. Domenii prioritare identificate și 

abordate; 

3. Numărul mesajelor operative primite şi 

transmise corespondenților interni şi 

externi; 

4. Numărul de participanți; 

decembrie HG nr.463/2013 

HG nr.26/2022 

Ord. MAI 50 

din 03.02.2023 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DCPI 

INI 

199.  Inițierea procedurilor de elaborare și semnare a 

acordurilor bilaterale și de organizare a vizitelor 
de studiu/schimb de experiență pe domeniul de 

protecție a martorilor cu autoritățile abilitate de 

protecția martorilor din România și alte țări 

membre UE (restanță din Planul de activitate al 

IGP pentru anul 2022) 

1. Proiecte de acorduri elaborate decembrie Restanță În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DPM 

2. Cel puțin 2 acorduri semnate 

3. Minimum o vizită de studiu efectuată 

DRIAE 

DPM 
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de 
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200.  Aprobarea Foii de parcurs a IGP privind 

implementarea măsurilor prioritare în contextul 

integrării în UE 

1. Foaie de parcurs elaborată și aprobată 

2. Activități organizate 

3. Rețea de experți instituționali creată 

iunie Inițiativă IGP În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DRIAE 

 

201.  Inițierea procesului de expertiză a cadrului 

legislativ național aferent activității polițienești 
în comparație cu aquis-ul comunitar și 

planificarea procesului de transpunere a 

legislației europene în cea națională; 

Misiune de evaluare realizată noiembrie Inițiativa IGP În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DRIAE 

 

Obiectivul operațional nr.11 MODERNIZAREA A 30% DIN INFRASTRUCTURA SERVICIILOR ÎN ZONA DE SECURITATE  

 

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 

-Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun alocări financiare 

-Absorbția parțială a asistenței externe 

202.  Implementarea mecanismului de protecție a 

angajaților din zona de securitate (1.5.1) 

1. Mecanismul aprobat martie POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DIE 

INI 

DMRU 

DMO 

INSP 

SPSS 

Șefii IP Bender, 

IP Dubăsari și IP 

Rezina 

2. Numărul angajaților care activează în 
zona de securitate, beneficiari ai 

mecanismului 

decembrie DIE 
Subdiviziunile 

Poliției din zona 

de securitate 

203.  Amenajarea și dotarea Posturilor vamale interne 

de control (PVIC) reieșind din amenințările în 

adresa ordinii și securității publice, inclusiv în 

contextul schimbărilor regionale (1.5.2) 

1. Normele de dotare/amenajare aprobate; martie  

 

POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DTIC 

DATM 

INI 

DMO 

2. Oportunități pentru finanțare externă 

identificate 

decembrie În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMP 

3. Minimum 4 PVIC amenajate și dotate decembrie 3000,0/  DL 



Nr. 
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DATM 

DF 

204.  Crearea structurilor dedicate activității în cadrul 

PVIC și instruirea angajaților implicați (1.5.3, 

1.5.4) 

1. 4 funcții create în cadrul Serviciilor de 

patrulare din cadrul IP care deservesc PVIC 

din efectivul limită al instituției 

 

 

martie 
 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMRU 

2. Algoritmul de notificare/informare în caz 

de incidente în ZS, aprobat 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DMO 

INSP 

INI 

DIE 

Subdiviziunile 

teritoriale care 

deservesc PVIC 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

PSO pe domeniul PVIC aprobate mai INSP 

Subdiviziunile 

teritoriale care 

deservesc PVIC 

4. Standard ocupațional pentru activitatea în 

cadrul PVIC, aprobat 

mai  În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMRU 

INI 
DMO 

Subdiviziunile 

teritoriale care 

deservesc PVIC 

5. 100% angajați implicași la PVIC 

instruiți, inclusiv conform PSO 

noiembrie 57,6 DMRU 

INI 

205.  Operaționalizarea sistemului automatizat de 

monitorizare a circulației mijloacelor de 

transport și de persoane în/din Zona de 

Securitate (1.5.5) (5.2.9) 

(Responsabil din cadrul MAI: STI) 

1. Procese logice descrise și expediate STI martie POSP 2022-

2025 

PFID 2022-

2025  

 

 

 

 

 

 

2023 - 1 

250,0 
Negociere 

asistență 

externă 

DTIC 

INI 

INSP 

IP  

din zona de 

securitate 

2. Oportunități pentru finanțare externă 

identificate 

noiembrie DMP 

3. Cel puțin 50% angajați din cadrul PVIC 
instruiți privind utilizarea SI de 

monitorizare a circulației mijloacelor de 

transport și de persoane în/din Zona de 

Securitate 

1 lună 
după 

operațional

izarea 

sistemului 

DMRU 
DTIC 



Nr. 
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206.  Îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul 

inspectoratelor de poliție din zona de securitate 

și zona de securitate sporită (1.5.6) 

1. Sediul IP Bender, înregistrat la Agenția 

Servicii Publice 

februarie  

 

 

 
POSP 2022-

2025 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DF 

2. Raport al necesităților pentru IP Bender, 

elaborat 

 

martie sau 

în 4 luni de 

la 

realizarea 

primului 

indicator 

DL 

DATM 

IP mun.Bender 

3. Planificarea pentru modernizare și 

adaptarea rezonabilă la necesitățile 

femeilor și bărbaților în perioada 2023-
2025 a 10 inspectorate și 8 sectoare de 

poliție din zonele de securitate și securitate 

sporită, realizată 

ianuarie DL 

DATM 

DF 
 

4. Oportunități pentru finanțare externă 

identificate 

decembrie DMP 

5. Numărul inspectoratelor și sectoarelor de 

poliție din zonele de securitate și securitate 

sporită, modernizate conform planului 

decembrie 2022-

800,0/progra

mul 

activităților 

de 

reintegrare a 

țării 

100333,4 

bugetul 
instituției 

DL 

DATM 

DF 

207.  Asigurarea unui răspuns la amenințările în 

adresa ordinii și securității publice în contextul 

schimbărilor regionale (1.5.7) 

1. Raportul de analiză a amenințărilor, 

aprobat; 

2. Riscuri identificate; 

3. Recomandări înaintate 

martie POSP 2022-

2025 

 

 

 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DAI 

IP din zona de 

securitate 

INI 

INSP 

DMO 

DMS 

4. Planul măsurilor pe termen mediu de 

mitigare a riscurilor (consultat cu CSS) 

aprobat 

iunie DMS 

DAI 

INI 

DMO 

INSP 
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IP din zona de 

securitate 

Partener: 

CSS 

Obiectivul operațional nr.12: IMPLEMENTAREA 100% A RECOMANDĂRILOR DIN RAPOARTELE DE AUDIT ALE CURȚII DE 

CONTURI 

Riscuri asociate obiectivului: 
-Implementarea deficitară a controlului intern managerial 

-Implementarea deficitară a recomandărilor auditului intern și extern 

-Fluctuația personalului responsabil de procesele aferente sistemului de CIM 

-Viziuni diferite în privința procesului şi competențelor în implementarea controlului financiar public intern 

-Tergiversarea termenilor de implementare a recomandărilor 
208.  Realizarea Planului de acțiuni în vederea 

executării Hotărârii Curții de conturi nr.45/2022 
nr.45 din 25.08.2022. 

Raport de progres elaborat și expediat lunar 

în adresa conducerii IGP 

februarie Ord. IGP nr.373 

din 25.10.2022 

În limita 

alocațiilor 
bugetare 

DMS 

DF 
DL 

DTIC 

DJ 

DMD 

209.  Realizarea Planului de acțiuni pentru 

implementarea recomandărilor stabilite în 

cadrul auditului situațiilor financiare 

consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne 

la 31 decembrie 2021 aprobat prin ordinul MAI 

nr.358 din 22.07.2022  

1. Raport privind implementarea 

recomandărilor de audit ale Curții de 

Conturi elaborat și prezentat către DMI 

2. Copia raportului prezentată în adresa 

DMS 

octombrie Ord. MAI 

nr.358/2022 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DL 

DF  

DMRU 

 

210.  Monitorizarea nivelului de implementare a 

recomandărilor înaintate, rezultat al misiunilor 

de audit intern efectuate 

Raport de evaluare a nivelului de 

implementare a recomandărilor elaborat, 

aprobat și prezentat 

decembrie Legea 

nr.229/2010 

Ord. MF 
nr.153/2018 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Direcția audit 

intern 

DMS 

Obiectivul operațional nr.13: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM 100% TRANSPARENT ȘI EFICIENT DE COMUNICARE CU 

CETĂȚENII 

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 

211.  Publicarea pe pagina oficială a Poliției a 

informației privind planificarea și executarea 

bugetelor și achiziții publice efectuate (4.2.3) 

1. Informații privind mijloace financiare 

alocate Poliției și executate publicate 

2. Planurile achizițiilor publice planificate, 
publicate 

februarie 

iulie 

 

HG 

nr.1419/2016 

HCC nr.45 din 
25.08.2022 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DF 

DL 

SCP 



Nr. 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 

Termen 

de 

realizare 

Actul din care 

derivă/inițiativ

e 

Costuri 

aferente/sur

se de 

finanțare 

(lei) 

Responsabil 

3. Planul general de achiziții anual pentru 

tehnologii informaționale și comunicații, 

publicate 

4. Ponderea planurilor de achiziții ale 
subdiviziunilor teritoriale aprobate și 

publicate 

5. Rapoarte privind executarea bugetului și 

contractelor de achiziție publică publicate 

Responsabilitate 

comună 

 

212.  Asigurarea organizării activității Consiliului de 

consultare și coordonare al Inspectoratului 

General al Poliției (Restanță Planul de activitate 

al IGP anul 2022) 

1. Ședințele Consiliilor organizate; 

2. Ponderea ședințelor realizate cu 

participarea ONG; 

3.Informații plasate pe pagina web a 

instituției 

decembrie Ord. IGP 

nr.417/2020 
 Subdiviziunile IGP 

SCP 

Responsabilitate 

comună 

213.  Asigurarea implementării Strategiei privind 

comunicarea instituțională a Poliției pentru anii 

2023-2024 (1.1.23) 

1. Rapoarte de progres elaborate și 

prezentate conducerii IGP 

2. Copia rapoartelor de progres prezentate 

în adresa DMS 

3. Recomandări/propuneri înaintate 

iulie 

decembrie 

Ord. IGP nr. 15 

din 18.01.2022 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SCP 

Subdiviziunile 

Poliției 

214. Elaborarea mecanismului de comunicare cu 

societatea civilă, inclusiv pentru a clarifica 

anumite situații (1.5/4) (1.1.23) 

PSO aprobată prin ordinul IGP mai HG nr.26/2022 

POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

SCP 

 

215. Implementarea conceptului social media 
(1.1.23)  

1. Conceptul social media aprobat noiembrie  POSP 2022-
2025 

 

În limita 
alocațiilor 

bugetare 

SCP 
 2. Planul de acțiuni pentru implementarea 

conceptului social media, aprobat 

216. Accesibilizarea instrumentelor de comunicare 

ale Poliției (inclusiv pagini web, materiale 

informative, panouri, broșuri, etc) pentru 

persoanele cu dizabilități senzoriale conform 

standardelor legale, precum și alte categorii 

vulnerabile relevante (1.1.23) 

Instrumente de comunicare accesibilizate 

gradual 

decembrie POSP 2022-

2025 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

DTIC 

INSP 

SCP 

Subdiviziunile 

Poliției care 

organizează 

activități de 

informare 

Responsabilitate 

comună 
Parteneri: 

AOPD  

Alianța „Infonet” 
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LISTA 

documentelor de politici/actelor normative de referinţă 

 

1. Legea nr.211/2021 pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității 

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

2. Planul anual al Guvernului pentru anul 2023. 

3. HG nr.792/2022 cu privire la aprobarea Programului de management integrat al frontierei de stat 

pentru anii 2022-2025. 

4. HG nr.808/2022 cu privire la aprobarea Programului privind gestionarea fluxului migrațional, 

azilului și integrării străinilor pentru anii 2022-2025. 

5. Programul pe domeniul ordinii și securității publice pentru anii 2022-2025. 

6. HG nr.948/2022 cu privire la aprobarea Programului de prevenire și combatere a criminalității 

pentru anii 2022-2025. 

7. Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare, integritate și 

digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025. 

8.  HG nr.576/2022 cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă 

din Republica Moldova pentru anii 2022-2025. 

9. HG nr.347/2022 cu privire la aprobarea Programului național pentru protecția copilului pe anii 

2022- 2026. 

10. HG nr.182/2022 pentru aprobarea Programului de creare și dezvoltare a Mecanismului național 

de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026. 

11. HG nr.26/2022 cu privire la aprobarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului 

Republica Moldova – NATO pentru anii 2022-2023. 

12. HG nr.1033/2016 cu privire la aprobarea Setului de indicatori pentru monitorizarea 

implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

13. HG nr.1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a 

contractelor de achiziţii publice. 

14. HG nr.463/2013 cu privire la aprobarea măsurilor suplimentare la Programul de implementare a 

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

15. Ordinul MAI nr.70 din 10.02.2023 cu privire la aprobarea Planului de activitate al MAI pentru 

anul 2023. 

16. Ordinul MAI nr.50 din 03.02.2023 cu privire la aprobarea Foii de parcurs a Ministerului 

Afacerilor Interne în vederea implementării acțiunilor prioritare de integrare europeană pentru anul 2023. 

17. Ordinul MAI nr.358 din 22.07.2022 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru 

implementarea recomandărilor stabilite în cadrul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului 

Afacerilor Interne la 31 decembrie 2021. 

18. Ordinul MAI nr.194 din 12.05.2021 Planului de acțiuni al MAI pentru implementarea Strategiei 

naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025. 



19. 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.  

20. 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). 

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

Naționale de Audit Intern. 

22. Ordinul IGP nr.373 din 25.10.2022 cu privire la aprobarea Planului de implementare a 

recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022 nr.45 din 25.08.2022. 

23. Ordinul IGP nr.324 din 27.09.2022 cu privire la aprobarea Planului de integritate în vederea 

diminuării sau înlăturării riscurilor de corupție identificate în cadrul Inspectoratului național de securitate 

publică (trimestrul IV 2022 – trimestrul I 2023). 

24. Ordinul IGP nr.230 din 30.06.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni cu privire la egalitatea 

de gen în cadrul Poliției pentru anii 2022-2025. 

25. 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. 
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GLOSAR DE ACRONIME 

 

 

AGE 

AFP 

AOPD 

APC 

BCD 

BPDS 

CC 

CJF 

CFL 

CNA 

CNR 

CVR 

CTCEJ 

CSS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Agenția de Guvernare Electronică 

Asociația Femeilor din Poliție 

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități 

Activitate polieținească comunitară 

Banca centrală de date 

Brigada de poliție cu destinație specială 

Cod contravențional 

Centrul de Justiție Familială 

Cercetare la fața locului 

Centrul Național Anticorupție 

Centrul național al romilor 

Coaliția „Vocea romilor” 

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare 

Consiliul Suprem de Securitate 

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 analiza informației 

DGUP - Direcția generală urmărire penală 

DF - Direcţia finanţe 

DRIAE 

DL 

DCPI 

DPM 

DCPP 

DTIC 

EPRO 

GOUP 

IDP 

IGP 

ILP 

INI 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Direcția relații internaționale și afaceri europene 

Direcția logistică 

Direcția cooperare polițienească internațională 

Direcția protecția martorilor 

Direcția coordonare politici publice a MAI 

Direcția tehnologii informaționale și comunicații 

Echipă de patrulare și reacționare operativă 

Grupa operativă de urmărire penală 

Izolatorul de detenție provizorie 

Inspectoratul General al Poliţiei 

Intelligence Led-Policing 

Inspectoratul naţional de investigaţii 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

INSP 

IMO 

- 

- 

Inspectoratul naţional de securitate publică 

Inspectoratul de Management Operațional al MAI 

IP 

MA 

- 

- 

Inspectorat de poliţie 

Ministerul Apărării 

MAI 

MJ 

MF 

- 

- 

- 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul de Justiție 

Ministerul Finanțelor 

ONG 

PG 

POSP 

PFID  

- 

- 

Organizaţie neguvernamentală 

Procuratura Generală 

Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2022-2025 

Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare  

profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025 

PSO 

PVIC 

RCR 

- 

- 

- 

Procedura standard de operare 

Post vamal de control intern 

Regulamentul circulației rutiere 

RM 

SAOP 

SCP 

SIA 

SIS 

SNUAU 

SP 

SPPS 

SPDCP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Republica Moldova 

Secția asigurare ordine publică 

Secția comunicare și protocol 

Sistemul informațional automatizat 

Serviciul de Informații și Securitate 

Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 

Sector de Poliție 

Serviciul de protecție și pază de stat 

Secția protecția datelor cu caracter personal 

SPS 

SSE 

- 

- 

Serviciul probleme speciale a MAI 

Secția statistică și evidență 

STI 

STICS 

- 

- 

Serviciul tehnologii informaţionale a MAI 

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică 

SUA - Statele Unite ale Americii 

TI 

TIC 

- 

- 

Tehnologii informaţionale 

Tehnologii Informaționale și Comunicații 

UE - Uniunea Europeană 


