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REZUMAT
Gradul de implementare a subacțiunilor calificate nerealizate (cu termen de executare
expirat). În Raportul nr. 2 sunt analizate 15 subacțiuni din cadrul a patru obiective care, potrivit
Asociației Promo-LEX, sunt nerealizate, în condițiile în care și timpul de executare a expirat.
Promo-LEX a monitorizat dacă pe parcursul semestrului I al anului 2019 au fost întreprinse acțiuni
ce ar modifica statutul subacțiunilor nerealizate.
Obiectivul 1 are misiunea de a asigura sporirea accesului la servicii polițienești de calitate prin
consolidarea profesionalismului, transparenței și eficienței Poliției. Cantitativ, este obiectivul cu
cele mai multe angajamente asumate, incluzând cel mai mare număr de acțiuni (7) și subacțiuni
(36).
În cadrul acestui obiectiv a fost analizată realizarea a șapte subacțiuni (din componența a patru
acțiuni) ce au fost apreciate în Raportul nr. 1 ca fiind nerealizate. Subliniem că toate cele șapte
subacțiuni rămân a fi nerealizate și la finele semestrului I al anului 2019.
Obiectivul 2, de asemenea, are drept scop primordial sporirea accesului la servicii polițienești de
calitate, dar accentul se pune pe respectarea drepturilor omului în activitatea Poliției. Cantitativ,
obiectivul conține practic cele mai puține acțiuni (2) și subacțiuni (8).
Potrivit constatărilor Promo-LEX, jumătate din subacțiuni (4) au fost preconizate a fi implementate
în perioada 2016–2018. Dintre acestea, în opinia Asociației, exprimate în Raportul nr. 1, două
subacțiuni pot fi calificate ca nerealizate, respectiv au constituit obiect de monitorizare pentru
prezentul raport. În Raportul nr. 2 constatăm că aceste subacțiuni rămân a fi nerealizate și după
expirarea primului semestru din 2019.
Obiectivul 3 urmărește sporirea capacităților Poliției în combaterea criminalității și în asigurarea
securității publice. Conține două acțiuni și 12 subacțiuni. Potrivit constatărilor Promo-LEX, opt
subacțiuni au fost planificate pentru perioada 2016–2018. Cu referire la datele Raportului nr. 1,
Promo-LEX a identificat că, din aceste opt subacțiuni, două au fost considerate ca nerealizate, fiind
supuse monitorizării și în semestrul I al anului 2019. În concluzie, ambele subacțiuni nu și-au
modificat calificativul.
Obiectivul 4 conține subacțiuni orientate spre modernizarea serviciului polițienesc în
conformitate cu standardele europene și internaționale. Este un obiectiv general, ce conține trei
acțiuni și 20 de subacțiuni. Potrivit constatărilor Promo-LEX, nouă subacțiuni urmau să fie
implementate în perioada 2016–2018. Din acestea patru nu au fost realizate, fiind abordate de
Promo-LEX și în semestrul I 2019. Analiza activităților întreprinse ne-a permis să conchidem că în
continuare subacțiunile pot fi apreciate drept nerealizate.
Rezultatele intervievării reprezentanților inspectoratelor de poliție și ai sectoarelor de
poliție. Potrivit metodologiei, anumite aspecte ale procesului monitorizat sunt identificate prin
intermediul interviurilor desfășurate în teritoriu. Remarcăm deschiderea reprezentaților poliției
pentru desfășurarea interviurilor cu monitorii Promo-LEX, având la bază Acordul de Parteneriat
semnat de IGP și Asociația Promo-LEX. În contextul monitorizării semestrului I al anului 2019,
atragem atenția la următoarea informație relevantă:
Privind necesitatea perfecționării aplicației registrul electronic de evidență a armelor. Cel
puțin 23 de persoane intervievate (62%) din 37 au declarat că perfecționarea aplicației este
necesară, deoarece aplicația actuală nu corespunde cerințelor sau este depășită. Principalele
modificări solicitate sunt: automatizarea actualizării informației cu privire la scoaterea din
3

evidență/luarea în evidență a armelor – pentru a exclude dublările de informații; înregistrarea
armei conform IDNP-ului posesorului de armă; perfecționarea procedurii de reînregistrare a
armelor vândute etc.
Privind stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector. Astfel, 18 persoane (44%) din 42
intervievate în cadrul inspectoratelor de poliție, precum și 5 (36%) din 14 responsabili intervievați
din cadrul sectoarelor de poliție consideră că competențele ofițerilor de sector nu sunt stabilite în
mod clar. Printre categoriile de atribuții care trebuie delimitate strict de competențele altor
structuri se numără: aducerea silită a persoanei, asigurarea și menținerea ordinii publice,
desfășurarea activităților de asistență socială etc.
Privind inițiativa de reorganizare a INP și noua organigramă a instituției. Circa opt persoane
(19%) intervievate din conducerea inspectoratelor de poliție din totalul de 42 au menționat că nu
cunosc despre inițiativa de reorganizare a INP. În general, așteptările legate de reorganizarea INP
sunt: stabilirea clară a competențelor, inclusiv excluderea concurenței de competențe între INP și
IP; excluderea dublei subordonări și a birocrației; organizarea Direcției de patrulare pedestră etc.
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INTRODUCERE
Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, ce urmărește
beneficiul public și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii
Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în
Republica Moldova prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor
democratice și consolidarea societății civile.
Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii
ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite
să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, reformele din acest domeniu au suferit
un proces continuu de restructurare și modernizare. În acest context, la 12 mai 2016 Guvernul
Republicii Moldova a adoptat Strategia de Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020. În același
an, Delegația UE și guvernul au semnat un acord de finanțare pentru „Suport pentru reforma
Poliției”, inclusiv un suport complementar pentru monitorizarea reformei Poliției.
În vederea realizării prevederilor statutare, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021,
Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în
Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană din 14 decembrie 2018.
Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de
supraveghere civică al organizațiilor neguvernamentale în timpul implementării reformelor,
precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al
proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în
Republica Moldova.
Constatările și concluziile monitorizării civice a reformei poliției sunt structurate în rapoarte
periodice, anuale și semestriale, elaborate de Asociația Promo-LEX. Rapoartele de monitorizare
anuale reprezintă o sinteză post-factum a conformității gradului de realizare a reformei pe
parcursul anului calendaristic de implementare, stabilită prin compararea conținutului rapoartelor
oficiale ale poliției cu observațiile monitorilor Asociației Promo-LEX formate pe baza analizei
documentelor oficiale, a interviurilor cu factorii de decizie și a altor informații relevante obținute
din surse deschise. Rapoartele de monitorizare semestriale includ analiza gradului de
implementare a activităților al căror termen-limită de executare este stabilit pentru semestrul
respectiv, precum și a subacțiunilor al căror termen de executare a expirat deja, atât pe baza
Planului de acțiuni pentru implementarea SDP, cât și a Matricei de politici, și care au fost calificate
drept nerealizate de către Asociația Promo-LEX.
Rapoartele de monitorizare sunt elaborate pe baza unei metodologii întocmite de către un expert
internațional, care include, pe de o parte, metode de analiză a documentelor și interviuri cu factorii
de decizie la nivel central, valorificate preponderent de echipa centrală a Asociației. Pe de altă
parte, metodologia presupune în calitate de metode de lucru observarea directă și intervievarea
subiecților relevanți pentru monitorizare la nivel regional și local.
Raportul nr. 2 de monitorizare civică a reformei Poliției în Republica Moldova este un raport
semestrial, elaborat pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, fiind supuse analizei 15 subacțiuni
care au fost calificate drept nerealizate în cadrul Raportului nr. 1 de monitorizare civică a reformei
Poliției1. Asociația Promo-LEX nu a identificat activități al căror termen-limită de executare ar
expira în perioada de monitorizare curentă.
În perioada 11 – 30 noiembrie 2019, cinci monitori regionali din cadrul Asociației Promo-LEX au
desfășurat interviuri semi-standardizate cu conducerea a 42 de inspectorate de poliție teritoriale
și cu reprezentanți a 14 sectoare de poliție2, rezultatele interviurilor fiind consemnate în raport.

Raportul nr. 1. Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova. 2016 – 2018, vezi:
https://bit.ly/2YwasmF
2 Au fost vizitate sectoarele de poliție renovate.
1
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Au fost analizate Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 20193, Raportul privind activitatea poliției
în semestrul I al anului 20194 și activitățile desfășurate de către MAI, IGP și subdiviziunile sale în
semestrul I al anului 2019 pentru îndeplinirea activităților nerealizate, dar asumate prin Planul de
acțiuni pentru implementarea SDP 2016–2020.
Concluziile Asociației Promo-LEX despre gradul de realizare a obiectivelor operaționale ale
reformei sunt elaborate prin raportarea la indicatorii de performanță și termenele de realizare
stipulate în documentele de program relevante. Calificativele utilizate pentru aprecierea gradului
de îndeplinire a obiectivelor sunt: realizat, parțial realizat și nerealizat. Potrivit metodologiei,
realizat este atribuit acțiunilor/activităților pentru care măsurile desfășurate au fost apreciate ca
fiind suficiente și relevante atingerii obiectivului propus; nerealizat este atribuit
acțiunilor/activităților care nu au generat finalitatea preconizată; iar parțial executat este atribuit
acțiunilor/activităților pentru care nu au fost integral atinși indicatorii de performanță aprobați.
Au fost apreciate cu calificative acțiunile ce urmau să se finalizeze în 2018 sau, în anumite cazuri
particulare, care au fost implementate înainte de termen, până în 2018. De asemenea, autorii au
atras atenția asupra obiectivelor al căror grad de realizare este dificil de apreciat pe motivul
formulării prea generale sau neclare a indicatorilor. În cazul acțiunilor continue, care potrivit
Strategiei sunt încă în desfășurare, autorii au venit cu aprecieri ale situației de moment, iar în caz
de necesitate au propus și recomandări.

3
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Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2019, vezi: https://bit.ly/38mbNkL
Raport privind activitatea Poliției, semestrul I 2019, vezi: https://bit.ly/35eCZQx
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CADRUL GENERAL
La 28 ianuarie 2019, Inspectoratul General al Poliției a aprobat, prin Ordinul nr. 35, Planul de
acțiuni al Poliției pentru anul 20195, în care au fost incluse 37 de activități în vederea realizării
acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției,
majoritatea având nivelul de prioritate I și fiind planificate a fi realizate până în luna decembrie.
Potrivit Raportului privind activitatea poliției în primul semestru al anului 20196, în vederea
asigurării implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020, a Acordului de
asociere Republica Moldova – UE, în primul semestru al anului 2019, au fost evidențiate
următoarele realizări ale instituției:
-
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crearea Serviciului detenție și escortă în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, ca
urmare a fuzionării Izolatorului de detenție provizorie și a Serviciului escortă și aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestuia;
aprobarea Instrucțiunilor de activitate a Secției/Serviciului detenție și escortă în timpul
escortării și transportării persoanelor aflate în custodia Poliției;
aprobarea Concepției privind consolidarea capacităților de management operațional ale
Poliției și a competențelor complementare improprii domeniului pentru anii 2019–2021,
precum şi a planului de acţiuni aferent;
aprobarea procedurii privind dezvoltarea competențelor profesionale ale Poliției prin
utilizarea studiului de caz;
aprobarea procedurii standard de operare privind documentarea accidentelor din traficul
rutier, soldate cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de vătămări corporale
ușoare;
aprobarea procedurii standard de operare privind evidența cazurilor de influență
necorespunzătoare exercitată asupra angajaților Poliției;
aprobarea Instrucţiunii metodice de aplicare a practicilor de lucru şi prevenire a
delincvenţei juvenile;
aprobarea Ghidului de formare și funcționare a consiliilor de siguranță comunitară;
aprobarea Conceptului acțiunii polițienești de implementare și promovare a Programului
„Supraveghere de vecinătate”;
instituirea mecanismului de monitorizare a activităţii de modernizare a sectoarelor de
poliţie;
elaborarea procedurii standard de operare privind tactica audierii participanţilor la
procesul penal;
elaborarea procedurii standard de operare privind dispunerea expertizelor în procesul
penal.

https://bit.ly/386Ctpv
Raport privind activitatea Poliției, semestrul I 2019, vezi: https://bit.ly/35eCZQx
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GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR REFORMEI POLIȚIEI
DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII CIVICE
Obiectivul 1: Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului
Poliției
Obiectivul 1 are misiunea de a asigura sporirea accesului la servicii polițienești de calitate prin
consolidarea profesionalismului, transparenței și eficienței Poliției. Cantitativ, este obiectivul cu cele
mai multe angajamente asumate, incluzând cel mai mare număr de acțiuni (7) și subacțiuni (36).
În cadrul acestui obiectiv a fost analizată realizarea a șapte subacțiuni (din componența a patru
acțiuni) ce au fost apreciate în Raportul nr. 1 ca fiind nerealizate. Subliniem că toate cele șapte
subacțiuni rămân a fi nerealizate și la finele semestrului I al anului 2019.
1.1.

Sistem transparent de selectare și promovare a personalului, bazat pe concurs și
criterii clare de selectare, evaluare și promovare a personalului

1.1.2. Elaborarea Ghidului de evaluare a performanțelor colective, dezvoltarea sistemului
de evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră
Indicatori de performanță: Ghid de evaluare a performanțelor colective elaborat și aprobat; sistem de
evaluare a performanțelor colective și de promovare în carieră instituit
Termen de realizare: semestrul II 2016 – semestrul I 2017
În Programul de dezvoltare strategică a Poliției (PDS) pentru anii 2017–20197, în calitate de
instrumente/metode sau măsuri de verificare au fost menționate: 1) sistemul de evaluare a
performanțelor colective aprobat și publicat pe site-ul Poliției și 2) sistemul de evaluare a
performanțelor individuale și de promovare în carieră instituit. De asemenea, în calitate de
rezultat scontat este menționat personalul motivat, promovat exclusiv pe baza criteriilor de
performanță profesională instituționalizate.
Potrivit Strategiei de Dezvoltare a Poliției, se impune crearea și dezvoltarea unui mecanism de
evaluare a performanței atât la nivel individual, cât și la nivel de subdiviziuni, actualul sistem de
evaluare fiind unul constatator și incapabil să identifice evoluțiile pozitive înregistrate. În calitate
de impediment este evidențiat că „actualul sistem de evaluare a performanței individuale şi de
promovare în carieră este lacunar, ceea ce permite o abordare foarte subiectivă a acestor procese”.
În anul 2017 au fost aprobate modificări la Ordinul MAI nr. 138 din 18.04.2013 referitoare la
aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților cu
statut special din cadrul subdiviziunilor MAI8, iar procesul de elaborare a Ghidului de evaluare
a performanțelor colective a fost stopat odată cu abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 94 din
1.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective9, care
a fost aprobată în vederea executării art. 8 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de
salarizare a funcționarilor publici. Astfel, această acțiune, prin prisma elaborării Ghidului de
evaluare a performanțelor colective și dezvoltarea sistemului de evaluare a performanțelor
colective, este considerată desuetă prin natura sa de către autoritățile responsabile de
realizarea acțiunii.

Programul de dezvoltare strategică a Poliției pentru 2017–2019, vezi: https://bit.ly/2Ry75dF
Regulamentul IGP cu privire la ocuparea funcțiilor polițienești vacante, vezi: https://bit.ly/334eYuL
9 Hotărârea Guvernului nr. 94 din 1.02.2013, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 145 din 15.03.2017.
7
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Deși actele normative cu caracter general prevăd norme privind evaluarea performanțelor
individuale (trimestrial – pentru acordarea sporului pentru performanța personalului10 și anual
– pentru evaluarea performanţelor angajaţilor cu statut special11l), considerăm că un sistem de
evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră, la nivel instituțional, este
necesar a fi instituit. Mai mult decât atât, pct. 46 din Regulamentul cu privire la evoluţia în
carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne face
referință la particularizarea managementului carierei profesionale a funcţionarilor publici cu
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de către structurile de resurse umane din
subdiviziuni, conform competenţelor stabilite.
În primul semestru al anului 2019, nu au fost operate modificări la Ordinul MAI nr. 138 din
18.04.2013 ,,Privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor
profesionale ale angajaților cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI” și nici nu a fost
modificat Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției.
Luând în considerare faptul că în primul semestru al anului 2019 nu au fost întreprinse acțiuni care
să ducă la instituirea unui sistem de evaluare a performanțelor profesionale și de promovare în
carieră, iar aprobarea Ghidului de evaluare a performanțelor colective este considerată desuetă,
Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune, în continuare drept nerealizată.
1.3. Promovarea principiilor de transparență în procesul managementului decizional
1.3.1. Eficientizarea activității Consiliului de conducere al Inspectoratului General al Poliției
în procesul decizional
Indicatori de performanță: reuniuni organizate; proces decizional transparent
Termen de realizare: semestrul II 2016
Consiliul coordonator al conducerii IGP a fost constituit prin Ordinul IGP nr. 62 din 10 aprilie
2015, fiind aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia. Prin Ordinul IGP nr.
470 din 22 decembrie 2016, a fost abrogat ordinul prin care a fost constituit Consiliul
coordonator al conducerii IGP și a fost instituit Consiliul strategic al IGP cu structurile sale de
suport: 1. Consiliul strategic al IGP; 2. Comitetul executiv al Consiliului strategic al IGP; 3. Grupul
de consultanță al Consiliului strategic al IGP.
Este salutabilă includerea în Planul de acțiuni a Poliției12 a acțiunii de eficientizare a activității
Consiliului strategic al IGP cu indicatorii de performanță: regulamentul Consiliului revizuit
și modificat, ședințe ale Consiliului organizate și ponderea ședințelor realizate cu participarea
ONG. Activitatea menționată este inclusă în scopul realizării activității 1.3.1 din Planul de acțiuni
privind implementarea SDP.
Potrivit pct. 15, 32 și 40 din Regulamentul Consiliului strategic al Inspectoratului General al
Poliției, Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare în ultima lună a fiecărui trimestru, iar ordinea
de zi şi procesele-verbale ale şedinţelor, deciziile Consiliului şi alte documente privind activitatea
Consiliului care se vor face publice, se plasează pe pagina web a IGP. Secretariatul Consiliului
asigură, prin intermediul structurii de relaţii publice a IGP, informarea publică oficială referitoare
la activitatea Consiliului.
Menționăm că la compartimentul Transparență – Consultări publice de pe pagina web a IGP –
www.poliția.md – nu este publicată nicio informație. Cu atât mai mult, nu există un comunicat
privind desfășurarea ședințelor Consiliului de conducere al IGP sau ale Consiliului strategic al IGP
pe parcursul semestrului I al anului 2019.
Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la modul de
stabilire a sporului pentru performanța personalului din unitățile bugetare.
11 Hotărârea Guvernului nr. 460 din 22 iunie 2017, Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a funcționarilor publici
cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
12 Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2019, vezi: https://bit.ly/38mbNkL
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Potrivit IGP, la 01.04.2019, la ședința Comitetului executiv și de decizie al Consiliului s-a decis:
- sistarea temporară a activității Consiliului strategic al IGP;
- actualizarea Dispoziției IGP nr. 34/1-364 din 30.10.2017 privind Consiliul operațional al IGP și
includerea în textul acesteia a prevederilor privind consultarea societății civile. Totuși, în primul
semestru al anului 2019 nu a fost organizată nicio ședință cu participarea societății civile.
Luând în considerare lipsa cadrului legal de funcționare a Consiliului de conducere al IGP și lipsa
modificărilor în planul de acțiuni pentru implementarea SDP în semestrul I al anului 2019,
Asociația Promo-LEX apreciază această subacțiune drept nerealizată și recomandă reluarea
activității de desfășurare a ședințelor organului consultativ al IGP, în orice formă, dar cu
desfășurarea ședințelor periodice și cu asigurarea unui proces decizional transparent.
1.3.5 Crearea Consiliului de coordonare şi monitorizare a asistenţei externe la nivelul
Inspectoratului General al Poliției în vederea consolidării capacităţii de absorbţie a
asistenţei financiare externe.
Indicatori de performanță: Consiliu creat; capacităţi de absorbţie a asistenţei financiare externe în
dinamică pozitivă; instruirea personalului antrenat în proces
Termen de realizare: semestrul II 2016
În anul 2016 a fost inițiată elaborarea Regulamentului de coordonare și monitorizare a asistenței
externe acordate Poliției de către partenerii de dezvoltare și crearea Consiliului de coordonare și
monitorizare a asistenței externe.
Totodată, potrivit IGP, „din cauza existenței divergențelor asupra modului de funcționare și
gestionare a proceselor, când la acea etapă era promovată instituirea Consiliului de coordonare și
monitorizare a asistenței externe la nivelul MAI, ca un filtru de evidență unitară a tuturor
proiectelor de asistență externă destinate MAI și subdiviziunilor din subordine, această
subacțiune a fost considerată desuetă. Totuși, până la etapa actuală acest consiliu nu a fost
instituit nici la nivelul MAI”.
Menționăm că, potrivit pct. 14 din Regulamentul cu privire la cadrul instituțional și mecanismul de
coordonare și management al asistenței externe13, în cadrul mecanismului de coordonare și
management al asistenței externe, gestionate de către autoritatea națională de coordonare,
coordonatorul sectorial al asistenței externe este autoritatea publică centrală, responsabilă de
politica în sector sau autoritatea publică, în cazul în care sectorul din care face parte nu dispune de
autoritate publică centrală de specialitate, responsabilă de politica în sector.
Pornind de la faptul că eforturile de realizare a acestei subacțiuni nu au fost reluate nici în primul
semestru al anului 2019, constatăm că Consiliul de coordonare și monitorizare a asistenței externe
la nivelul IGP nu a fost creat și apreciem subacțiunea nr. 1.3.5 în continuare drept nerealizată.
Luând în considerare faptul că această inițiativă nu a avut o finalitate până în prezent,
recomandăm MAI și IGP să examineze oportunitatea reluării activității de creare a acestui
consiliu și de consolidare a capacităților de absorbție a asistenței financiare externe.
1.4. Reorganizarea sistemului de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice
1.4.3. Desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la
nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției
Indicatori de performanță: cadru normativ în domeniul menținerii și asigurării ordinii publice
ajustat; capacități sporite ale subdiviziunilor teritoriale de menținere și asigurare a ordinii publice
13 Hotărârea Guvernului

nr. 377 din 25.04.2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de
coordonare și management al asistenței externe.
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Termen de realizare: 2016–2017
Potrivit rapoartelor de progres pentru implementarea SDP, cadrul de reglementare privind
structura și efectivul-limită al serviciilor centrale și al celor desconcentrate ale IGP va fi aprobat în
complex cu reorganizarea structurilor centrale ale MAI.
Menționăm că activitatea dată a fost inclusă spre realizare în Planul de acțiuni al Poliției pentru
anul 201914, stabilindu-se în calitate de indicatori structura organizațională revizuită; cadrul
normativ de funcționare modificat; capacități dezvoltate de menținere și asigurare a ordinii
publice în profil teritorial.
Potrivit Raportului IGP, în primul semestru al anului 201915 a fost elaborat proiectul
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției al
Ministerului Afacerilor Interne și a efectivului-limită al acestuia. Evidențiem că proiectul Hotărârii
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și a
efectivului acestuia nu a fost publicat pentru consultări publice, pe portalul www.particip.gov.md,
în primul semestru al anului 2019.
Potrivit IGP, la indicația Cancelariei de Stat din 27.06.2019, elaborarea proiectului Regulamentului
privind organizarea și funcționarea IGP a fost reluată de la faza inițială. Astfel, Asociația Promo-LEX
apreciază această subacțiune în continuare drept nerealizată.
1.4.4. Perfecționarea cadrului legal privind organizarea întrunirilor publice
Indicator de performanță: cadru legal de ajustare în domeniu elaborat şi aprobat
Termen de realizare: semestrul II 2016 – semestrul I 2017
Proiectul Legii privind întrunirile a fost supus consultării publice la 4.02.2016. Prin rezoluția
dispusă în 2018, s-a renunțat la promovarea proiectului de modificare a Legii privind întrunirile
publice. Pornind de la renunțarea promovării proiectului, neaprobarea amendamentelor la Legea
privind întrunirile publice în semestrul I al anului 2019 și lipsa modificărilor la Planul de acțiuni
privind implementarea SDP, Promo-LEX constată în continuare faptul că subacțiunea nr. 1.4.4 nu a
fost realizată.
Menționăm că, potrivit Raportului de activitate al poliției pentru primele șase luni ale anului
201916, pe teritoriul Republicii Moldova au fost desfășurate 14 258 de întruniri (2066 în mun.
Chișinău), la care au participat circa 5 231 559 de persoane (1 182 158 în mun. Chişinău).
1.7.

Consolidarea capacităților Poliției de participare la misiunile internaționale şi
operațiunile Uniunii Europene de gestionare a situațiilor de criză
1.7.2 Elaborarea mecanismului privind asigurarea misiunilor internaționale şi a
operațiunilor Uniunii Europene de management al crizelor
Indicator de performanță: mecanism elaborat şi implementat
Termen de realizare: 2016–2017
Potrivit Raportului pentru implementarea SDP în anul 2017, a fost elaborată Viziunea MAI
privind participarea la misiuni și operații internaționale şi aprobată prin Ordinul MAI nr. 233 din
3 august 2017, care cuprinde activitățile clare și concrete pentru patru ani de implementare a
obiectivului. Menționăm că Viziunea MAI privind participarea la misiuni și operațiuni
internaționale nu a devenit disponibilă în spațiul public nici în semestrul I al anului 2019.
Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2019, vezi: https://bit.ly/38mbNkL
Raport privind activitatea Poliției, semestrul I 2019, vezi: https://bit.ly/35eCZQx
16 Raport privind activitatea Poliției, semestrul I 2019, vezi: https://bit.ly/35eCZQx
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Potrivit Raportului privind activitatea Poliției17, în primul semestru al anului 2019, Poliţia a
participat şi la desfășurarea operațiunilor internaționale:
- „OPSON VIII”, în scopul îmbunătățirii cooperării practice dintre agențiile de aplicare a legii
la nivel național și internațional, agențiile alimentare şi companiile private, organizată sub
egida OIPC Interpol şi OEP Europol, în perioada 27.12.2018 – 08.04.2019;
- operațiunea „Ziua de Acțiune: JAD” (Joint Action Day) Western Balkans 2019, în scopul
combaterii traficului ilegal de arme şi explozive, precum și a cazurilor de trafic de droguri
şi a migrației ilegale, perioada de acumulare a informației sensibile: 15.04.2019 –
30.08.2019, faza operațională – în perioada 05-08.09.2019;
- operațiunea „Informational Support”, în scopul relevării cazurilor de sustragere/furt al
autovehiculelor de grupurile organizate, organizată şi susținută de MAI al Federației Ruse
din regiunea Voronej, în perioada 28-30.05.2019;
- operațiunea privind prevenirea şi combaterea introducerii pe teritoriul Republicii Moldova
a autovehiculelor sustrase din statele membre ale Uniunii Europene, cu suportul experţilor
germani calificați din cadrul BKA Wiesbaden, Germania, în perioada 3-7 iunie 2019;
- operațiunea „Thunderball”, care are drept obiectiv combaterea criminalității și a
comerțului ilegal ce ține de animalele sălbatice, în perioada 04 – 30 iunie 2019;
- operațiunea comună privind contrabanda cu migranţi, organizată sub auspiciul
Programului de securitate a Frontierei (DCAF) în comun cu Ministerul Afacerilor Interne al
Bosniei şi Herțegovinei, în perioada 19-28.06.2019.
Menționăm că pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, la compartimentul Carieră –
Posturi vacante în misiuni și operații internaționale, ultimul anunț privind deschiderea concursului
pentru postul vacant datează din luna mai 201818. Pe pagina web a IGP nu există un compartiment
similar.
Asociația Promo-LEX constată în continuare că un mecanism privind asigurarea misiunilor
internaționale și a operațiunilor UE de management al crizelor nu a fost elaborat și implementat
nici în primul semestru al anului 2019, respectiv apreciază subacțiunea 1.7.2 drept nerealizată și
reiterează recomandarea privind implementarea acesteia, chiar dacă termenul de realizare a
expirat.
1.7.3. Elaborarea și aprobarea curriculumului de instruire a personalului selectat
pentru participare la misiuni internaționale
Indicatori de performanță: Curriculum aprobat; instruiri organizate și desfășurate
Termen de realizare: 2016–2017
În anul 2018 a fost aprobat Curriculumul de pregătire de bază a carabinierilor pentru
participarea la misiuni internaționale, însă un curriculum de instruire a polițiștilor cu același scop
lipsește. Nici în primul semestru al anului 2019 un astfel de curriculum nu a fost aprobat.
Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX apreciază că subacțiunea 1.7.3 nu a
fost realizată. Recomandăm în continuare implementarea acestei acțiuni, chiar dacă termenul de
realizare a expirat.

17
18

Raport privind activitatea Poliției, semestrul I 2019, vezi: https://bit.ly/2RmwGWL
https://bit.ly/2YztNU5
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Obiectivul 2: Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului
în activitatea Poliției

Obiectivul 2, de asemenea, are drept scop primordial sporirea accesului la servicii polițienești de
calitate, dar accentul se pune pe respectarea drepturilor omului în activitatea Poliției. Cantitativ,
obiectivul conține practic cele mai puține acțiuni (2) și subacțiuni (8).
Potrivit constatărilor Promo-LEX, jumătate din subacțiuni (4) au fost preconizate a fi implementate
în perioada 2016–2018. Dintre acestea, în opinia Asociației exprimate în Raportul nr. 1, două
subacțiuni pot fi calificate ca nerealizate, respectiv au constituit obiect de monitorizare pentru
prezentul raport. În Raportul nr. 2 constatăm că ambele subacțiuni rămân a fi nerealizate și după
expirarea primului semestru din 2019.
2.2. Revizuirea statutului ofițerilor de investigații şi ofițerilor de urmărire penală
2.2.1. Stabilirea rolului, locului şi atribuţiilor subdiviziunilor de urmărire penală din
cadrul Poliției în contextul reformei sectorului judiciar
Indicatori de performanță: grup de lucru comun creat; concept elaborat şi recomandări formulate
Termen de realizare: 2016–2017
Potrivit Raportului de progres pentru implementarea SDP, în anul 2016 a fost instituit un grup de
lucru interinstituţional, cu scopul de a elabora conceptul cu genericul „Stabilirea rolului, locului şi
atribuțiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul Poliției în contextul reformei sectorului
judiciar”. În cadrul unei ședințe, s-a constatat că acțiunea propusă este derivată dintr-o activitate
a Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–201619 și că realizarea ei este
posibilă doar după o activitate desfășurată în acest sens la nivel interministerial, în conformitate
cu Strategia de reformă a sectorului justiției. În definitiv, s-a ajuns la concluzia că activitatea
grupului de lucru instituit era inoportună în acel moment.
Luând în considerare faptul că nici în semestrul I al anului 2019 nu a fost reluată realizarea
activității analizate, Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea nr. 2.2.1 nu a fost realizată.
2.2.3. Adaptarea cadrului legal privind activitatea specială de investigații la standardele
comunitare
Indicator de performanță: proiect de lege elaborat şi înaintat spre aprobare
Termen de realizare: 2016–2018
La 31.07.2017 un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, Codul de procedură penală al Republicii
Moldova, Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații), elaborat de un
grup de lucru interministerial20, a fost înaintat de Ministerul Justiției pentru consultări publice,
grupul interministerial încetându-și activitatea în august 2017.
De subliniat că până în primul semestru al anului 2019 modificările propuse prin respectivul
proiect de lege nu au fost aprobate. Astfel, Promo-LEX apreciază această subacțiune în
continuare drept nerealizată. În acest sens, reiterăm recomandarea către MAI să examineze
oportunitatea de a relua activitatea de promovare a modificărilor legale necesare pentru activitatea
specială de investigație.
Aprobată prin Legea nr. 231 din 25.11.2011.
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigație).
Vezi: https://bit.ly/2YFxSZu
19
20
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Obiectivul 3: Consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului
de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de
gen, drogurilor și contrabandei cu armament, falsificarea și spălarea banilor.
Obiectivul 3 urmărește sporirea capacităților Poliției în combaterea criminalității și în asigurarea
securității publice. Conține două acțiuni și 12 subacțiuni. Potrivit constatărilor Promo-LEX, opt
subacțiuni au fost planificate pentru perioada 2016–2018.
Cu referire la datele Raportului nr. 1, Promo-LEX a identificat că, din aceste opt subacțiuni, două au
fost considerate nerealizate, fiind supuse monitorizării și în semestrul I al anului 2019. În concluzie,
ambele subacțiuni nu și-au modificat calificativul.
3.1.

Dezvoltarea capacităților structurilor responsabile de combaterea criminalității
organizate şi transfrontaliere
3.1.5. Perfecționarea aplicației privind registrul electronic de evidență a armelor

Indicator de performanță: program specializat procurat şi instalat
Termen de realizare: 2017–2018
Prin Hotărârea Guvernului nr. 609 din 03.07.2018, a fost aprobată Concepția Sistemului
informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”. Pentru elaborarea caietului de
sarcini, a fost contractată o companie IT21, iar ulterior, la 26.12.2018, a fost înaintat un raport către
Grupul de lucru pentru achiziții al IGP, pentru a iniția procedura de selectare și achiziționare a
serviciilor de contractare a unei companii IT în vederea elaborării softului SIA RSA pe baza
caietului de sarcini elaborat.
Potrivit datelor de pe platforma MTender, anunțul privind participarea la concursul de achiziție a
serviciilor de elaborare a SIA RSA a fost publicat la 20 februarie 2019, termenul-limită pentru
primirea ofertelor sau cererilor de participare fiind 11 aprilie 2019. Astfel, la 11.04.2019 au fost
depuse două oferte, iar la 26.06.2019 contractul privind elaborarea softului SIA RSA a fost
atribuit22.
Luând în considerare cele menționate, Asociația Promo-LEX constată că subacțiunea nr. 3.1.5 nu a
fost realizată în semestrul I al anului 2019 și recomandă continuarea activităților inițiate în
vederea recepționării sistemului elaborat și asigurarea instalării acestuia.
Menționăm că această activitate a fost inclusă și în Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 201923,
având drept indicatori de performanță serviciile achiziționate, softul elaborat și SIA RSA
implementat.
Promo-LEX evidențiază că în urma interviurilor desfășurate cu conducerea inspectoratelor de
poliție, din totalul de 42 de persoane intervievate, 40 (95%) au confirmat că registrul electronic de
evidență a armelor (în continuare registru) a fost utilizat în semestrul I al anului 2019, iar doi (5%)
responsabili au menționat că acesta fost utilizat foarte puțin din cauza concedierii angajatului și
neangajării altei persoane, care ar avea acces la registru. Promo-LEX consideră că acces la registru
trebuie să aibă cel puțin două persoane în cadrul Inspectoratului de Poliție; or, vacanța funcției ar
putea periclita buna desfășurare a urmăririi penale.
La întrebarea dacă consideră necesară perfecționarea aplicației privind registrul electronic de
evidență a armelor, șase (14%) persoane au răspuns că perfecționarea aplicației privind registrul
https://bit.ly/2yHJzAo
https://bit.ly/2YQq0UQ
23 Planul de acțiuni al Poliției pentru anul 2019, vezi: https://bit.ly/38mbNkL
21
22

14

electronic de evidență a armelor nu este necesară. Cel puțin opt persoane au declarat că nu știu
dacă este necesară perfecționarea aplicației. Cel puțin 23 (55%) de persoane au declarat că
perfecționarea aplicației este necesară sau bine-venită, deoarece aplicația actuală nu corespunde
cerințelor sau este depășită, are multe deficiențe de utilizare, gestionare, actualizare, verificare
(graficul nr. 1).
Graficul nr. 1

Este necesară perfecționarea SIA RSA?

6
8

23
Nu este necesară

Nu cunosc

Este necesară

Potrivit intervievaților, principalele modificări sau deficiențe care se așteaptă a fi înlăturate sunt:
- automatizarea actualizării informației cu privire la scoaterea din evidență/luarea în evidență
a armelor – pentru a exclude dublările de informații;
- înregistrarea armei conform IDNP-ului posesorului de armă. Actualmente procedura de
înregistrare a unui nou posesor durează aproximativ 20 de minute;
- perfecționarea procedurii de reînregistrare a armelor vândute:
a) în cazul vânzării armei, excluderea necesității înregistrării noului posesor de armă în
cadrul Inspectoratului de Poliție unde a fost înregistrat vechiul posesor de armă;
b) în cazul revânzării armei, includerea posibilității de înregistrare a noului posesor al armei –
actualmente aplicația oferă posibilitatea înregistrării a doar doi posesori;
- acordarea posibilității de operare cu SIA RSA pentru inspectoratele de poliție, cu vizualizarea
datelor la nivel național. Actualmente aplicația este utilizată doar în sensul introducerii
datelor, fără posibilitatea generării rapoartelor;
- acordarea accesului la SIA RSA, în mod suplimentar, cel puțin unei persoane (șefului IP);
- acordarea accesului altor structuri de forță (SIS, CNA), astfel încât informația să fie stocată
centralizat și uniformizat;
- înlăturarea deficiențelor tehnice – imposibilitatea frecventă de conectare a registrului,
ștergerea automată a datelor în timpul introducerii acestora;
- completarea registrului cu modele de arme noi;
- completarea registrului cu un compartiment suplimentar – încălcări;
- completarea registrului cu informații care revin evidenței săvârșirii infracțiunilor sau
condamnărilor pentru fapte ilicite și racordarea registrului la prevederile legislației în
vigoare;
- excluderea evidenței în registrul fizic, însoțit de dosarul personal al deținătorului de arme;
- registrul actual este o bază de date a MAI, deși ar fi bine să fie un registru conectat și autorizat
(similar registrului de stat a populației).
Printre principalele beneficii ale aplicației perfecționate intervievații au menționat oferirea
posibilității de gestiune și control al informației asupra locului armei și nu asupra proprietarilor,
cum are loc în prezent. Totodată, majoritatea din cei intervievați (23) nu cunosc care vor fi
beneficiile aplicației perfecționate.
Pornind de la cele constatate, Promo-LEX recomandă examinarea deficiențelor constatate de către
subdiviziunile teritoriale și îndreptarea eforturilor spre înlăturarea acestora prin perfecționarea SIA
15

RSA, examinarea posibilității și oportunității acordării accesului în SIA RSA pentru cel puțin două
persoane în cadrul IP, desfășurarea instruirilor angajaților IP privind utilizarea aplicației
perfecționate SIA RSA.
3.2. Extinderea competențelor Poliției în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor
proveniți din activități de criminalitate organizată
3.2.1. Elaborarea şi aprobarea proiectelor pentru amendarea cadrului legislativ și normativ
în vederea reglementării competențelor Poliției în prevenirea și combaterea fenomenului
spălării banilor
Indicator de performanță: cadrul legislativ-normativ armonizat
Termen de realizare: semestrul II 2016
La 22.12.2017 a fost aprobată o nouă Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și
a finanțării terorismului, în vigoare din 23.02.2018. Proiectul elaborat de către IGP privind
acordarea competențelor Poliției în prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor pentru
crimele aflate în competența MAI, fără imixtiunea în împuternicirile și competențele existente de
recepționare și operare a informațiilor prezentate de entitățile raportoare deținute de Serviciul de
prevenire și combatere a spălării banilor din cadrul CNA, a fost avizat negativ de CNA, astfel nefiind
aprobate modificările la cadrul legislativ și normativ.
Luând în considerare cele menționate, lipsa aprobării unor modificări la cadrul legislativ-normativ,
lipsa modificărilor în Planul de acțiuni privind implementarea SDP, Asociația Promo-LEX constată
că subacțiunea privind modificarea cadrului legislativ și normativ nu a fost realizată.
Astfel, reiterăm recomandarea privind reexaminarea necesității de a extinde competențele Poliției pe
acest segment și, după caz, identificarea soluțiilor eficiente pentru a asigura în mod plenar
prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor în infracțiunile aflate în competența MAI.
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Obiectivul 4: Crearea unui serviciu polițienesc modern în conformitate cu cele mai bune
standarde şi practici ale Uniunii Europene şi internaționale, în măsură să răspundă proactiv
şi în mod egal la nevoile cetățenilor şi ale societății în ansamblu
Obiectivul 4 conține subacțiuni orientate spre modernizarea serviciului polițienesc în conformitate cu
standardele europene și internaționale. Este un obiectiv general, ce conține trei acțiuni și 20 de
subacțiuni. Potrivit constatărilor Promo-LEX, nouă subacțiuni urmau să fie implementate în perioada
2016–2018. Din acestea patru nu au fost realizate, fiind abordate de Promo-LEX și în semestrul I
2019. Analiza activităților întreprinse ne-a permis să conchidem că în continuare subacțiunile pot fi
apreciate drept nerealizate.
4.1.

Implementarea Conceptului de poliţie comunitară în cadrul structurilor
Inspectoratului General al Poliției
4.1.3. Stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector

Indicator de performanță: cadru normativ intern ajustat
Termen de realizare: semestrul II 2016 – semestrul I 2017
În vederea organizării activității sectoarelor de poliție în contextul reformei subdiviziunilor
Poliției, a fost elaborat şi aprobat Ordinul IGP nr. 260 din 04.06.2018 „Cu privire la aprobarea
Instrucțiunii privind organizarea provizorie a activității Sectoarelor de poliție”.
Menționăm că, potrivit unei concluzii a Raportului de evaluare a pilotării activității polițienești
comunitare nr. 262 din 28.12.2018, activitatea polițienească comunitară este considerată ca un
surplus la activitatea de bază privind descoperirea, aducerea forțată, asigurarea ordinii publice,
însărcinările ofițerilor de urmărire penală, constatarea contravențiilor etc. Detașarea angajaților de
problemele comunității, în mare parte, este condiționată de îndeplinirea funcțiilor improprii, cum
ar fi aducerea forțată în diferite instanțe; participarea la servicii diurne în cadrul grupelor operative;
participarea la descoperirea infracțiunilor fără autor.
În vederea evaluării situației privind competențele ofițerilor de sector la nivel teritorial, în
perioada 10-25 noiembrie 2019, monitorii Promo-LEX au desfășurat interviuri atât cu conducerea
a 42 de inspectorate de poliție, cât și cu persoane din cadrul a 14 sectoare de poliție.
Astfel, la întrebarea dacă competențele ofițerilor de sector sunt stabilite în mod clar, din punctul lor
de vedere, 18 (43%) persoane din cele intervievate în cadrul inspectoratelor de poliție au declarat
că nu sunt stabilite în mod clar, ofițerii îndeplinind multe sarcini care sunt destinate după
competență și cerințe altor entități. De asemenea, intervievații au declarat că fișa de post a
ofițerilor de sector necesită a fi revizuită și rectificată în conformitate cu realitățile, rezultând din
practică.
Totodată, cinci persoane (12%) au răspuns că competențele sunt stabilite în mod clar, însă acestea
sunt foarte largi și generale, ofițerul de sector având foarte multe responsabilități, sunt anumite
carențe în reglementarea competențelor sau volumul de lucru este prea mare pentru un ofițer de
sector.
În același timp, 18 (43%) persoane au declarat că competențele ofițerilor de sector sunt stabilite în
mod clar, acestea fiind reglementate atât de fișa de post, cât și de legislația în vigoare (graficul nr.
2).
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Graficul nr. 2

Competențele ofițerilor de sector sunt stabilite în mod clar?
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Prin scrisoarea nr. P-II/ 212 din 16 decembrie 2019, Unitatea de management al Programului
pentru reforma Poliției a menționat că în cazul acestui rezultat „urma să fie luată în considerație
ipoteza interpretării eronate de unii manageri a prevederilor fișelor de post, sau existenței a unor
metode de management defectuoase la nivel local, care impun sarcini improprii unor angajați.
Totodată, managerii subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, au în subordine cel puțin 3 servicii mari
ale Poliției - urmărirea penală, investigare infracțiuni și securitate publică, precum și alte servicii
de resort fiecare având atribuții stabilite prin fișe de post. Este evident, că unii manageri pot să nu
cunoască în amănunțit atribuțiile nemijlocite ale fiecărui angajat în parte. În acest context,
rezultatele sondajului care indică cotele similare la ambele opinii, nu pot indica clar și
incontestabil asupra faptului că atribuțiile nu sunt stabilite clar, atunci când acestea sunt
reglementate și prevăzute de fișele de post aprobate la nivel de instituție.”
De asemenea, din totalul de 14 sectoare de poliție24 care au fost vizitate de către monitorii PromoLEX, 5 (35%) respondenți au declarat că competențele ofițerilor de sector nu sunt clare, iar 9
(65%) respondenți au declarat că sunt clare.
Totodată, la întrebarea ce categorii de atribuții consideră necesar să fie delimitate strict de
competențele altor structuri, majoritatea intervievaților din cadrul inspectoratelor de poliție (35 –
83%) au declarat că atribuția de aducere silită a persoanei necesită a fi delimitată de atribuțiile
Poliției Judecătorești, specificând că pentru neîndeplinirea sarcinilor de aducere silită, ofițerii de
sector primesc amenzi pentru neexecutare. De asemenea, 11 (26%) respondenți au declarat că
asigurarea și menținerea ordinii publice (inclusiv în cadrul unor evenimente publice) necesită a fi
delimitată de atribuțiile INP, specificând că menținerea ordinii publice în zilele de weekend nu este
remunerată (graficul nr. 3).

24

Vizite efectuate la sectoarele de poliție renovate.
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Graficul nr. 325

Atribuțiile ofițerilor de sector ce necesită a fi delimitate de
competențele altor structuri
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La întrebarea dacă ofițerii de sector îndeplinesc atribuții nespecifice funcției lor sau care nu se
regăsesc în fișa de post, opt (19%) persoane din conducerea inspectoratelor de poliție au răspuns
negativ, nouă (21%) persoane au admis că se întâmplă uneori/foarte rar, inclusiv din cauza
funcțiilor vacante și se depun eforturi pentru respectarea cu strictețe a fișei de post. Totodată, 23
(55%) dintre respondenți au afirmat că ofițerii de sector îndeplinesc sarcini improprii funcțiilor
lor.
De asemenea, la aceeași întrebare adresată persoanelor din cadrul a 14 sectoare de poliție, nouă
(64%) au răspuns afirmativ, cinci (36%) – negativ. Conform respondenților care au răspuns
afirmativ, sarcinile nespecifice funcției lor sunt:
- aducerea silită;
- menținerea ordinii publice în cadrul evenimentelor;
- executarea hotărârilor judecătorești și căutarea debitorilor;
- examinarea petițiilor și plângerilor ce nu țin de competența ofițerului de sector;
- comerțul stradal ilicit, construcțiile ilegale;
- efectuarea serviciului de gardă;
- descoperirea infracțiunilor;
- implicarea în activități de asistență socială (de exemplu: copii lăsați în primejdie de părinții
în stare de ebrietate, bătrâni care nu au lemne de foc; consilierea psihologică a cazurilor –
violență în familie) etc.
Potrivit Inspectoratului General de Poliție, competențele ofițerilor de sector au fost stabilite
exhaustiv prin Ordinul IGP nr. 260 din 04.06.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
organizarea provizorie26 a activității sectoarelor de poliție și prin modificarea fișelor de post ale
angajaților din cadrul sectoarelor de poliție, fiind delimitate competențele conform Viziunii noi de
activitate (nr. 11.9 – 11.12 din 14 iunie 2018). Aceste acțiuni, din punctul de vedere al IGP, au făcut

La categoria „Altele” sunt incluse combaterea comerțului stradal ilicit, investigarea cazurilor de construcții ilegale,
evacuarea gheretelor de țigări, escortarea persoanelor deținute/ reținute, prezența la evenimentele unde se află înalții
demnitari, efectuarea activităților de probațiune, efectuarea înștiințării pentru executarea serviciului militar.
26 Cuvântul „provizorie” din titlul Instrucțiunii denotă caracterul temporar al organizării activității sectoarelor de poliție
și, respectiv, al normelor incluse în Instrucțiune.
25

19

posibilă delimitarea clară a competențelor ofițerilor de sector, prin excluderea activităților
improprii, specifice și altor structuri: investigare de infracțiuni și patrulare-intervenție.
Totuși, din interviurile desfășurate în cadrul sectoarelor de poliție, jumătate din respondenți au
declarat că fișa postului nu a fost modificată sau nu cunosc dacă a fost modificată după 14 iunie
2018.
Asociația Promo-LEX constată că în semestrul I al anului 2019 nu au fost desfășurate activități care
să ducă la stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector și reiterează că stabilirea și
delimitarea de competențele angajaților din cadrul altor subdiviziuni ale Poliției poate fi efectuată
doar împreună cu modificarea și revizuirea altor acte departamentale sau normative care ar
reglementa atribuțiile altor angajați.
Luând în considerare cele evidențiate, Asociația Promo-LEX constată în continuare că subacțiunea
privind stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector nu a fost realizată27. Totodată,
reiterăm recomandarea de realizare efectivă și în mod eficient a acestei subacțiuni, astfel încât
atribuțiile ofițerilor de sector să fie reglementate în mod clar, inclusiv în raport cu structurile de
investigații, patrulare-reacționare, poliția judecătorească și alte structuri subordonate altor
ministere, or, nerealizarea acestei activități pune în pericol și realizarea obiectivului privind
implementarea Conceptului de poliție comunitară.
4.2.

Dezvoltarea Conceptului de activitate poliţienească bazată pe informaţii
(Intelligence-led policing) şi extinderea acestuia pe întregul teritoriu al republicii
4.2.3. Reorganizarea structurilor de analiză a informației

Indicatori de performanță: Centrul de Analiză a Informației reorganizat ca unitate centrală în
subordinea Inspectoratului General al Poliției; structuri regionale create şi operaționalizate
Termen de realizare: 2017
Potrivit rapoartelor de progres privind implementarea SDP, acțiunea în cauză urmează a fi
realizată odată cu aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea și funcționarea IGP și a efectivului-limită al acestuia, în noul
proiect de structură fiind prevăzută crearea unei subdiviziuni specializate de analiză a
informațiilor, ce va avea competența de sinteză a datelor în domeniul investigării infracțiunilor,
securității publice etc. Totodată, în contextul regionalizării, urmează a fi create și structuri
regionale de analiză a riscurilor.
Potrivit Raportului privind activitatea poliției în primul semestru al anului 201928, pe parcursul
perioadei de raport, Inspectoratul General al Poliției a elaborat patru proiecte de legi și 10
proiecte de hotărâri ale guvernului, inclusiv proiectul de lege privind completările la Legea nr.
320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului și proiectul hotărârii de guvern
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General al
Poliției al Ministerului Afacerilor Interne și a efectivului-limită al acestuia.
Evidențiem că proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea IGP și a efectivului acestuia nu a fost publicat pentru consultări
publice, pe portalul www.particip.gov.md , în primul semestru al anului 2019. Potrivit IGP, la
indicația Cancelariei de Stat din 27.06.2019, elaborarea proiectului Regulamentului privind
organizarea și funcționarea IGP a fost reluată de la faza inițială.

Prin scrisoarea nr. P-II/ 212 din 16 decembrie 2019, Unitatea de management al Programului pentru reforma Poliției a
menționat că consideră incorectă interpretarea utilizată privind nerealizarea activității ,,deoarece indicatorul de rezultat
descris nu se referă la stabilirea competențelor, ci la implementarea delimitării competențelor.”
28 Raport privind activitatea Poliției, semestrul I 2019, vezi: https://bit.ly/35eCZQx
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În acest sens, Asociația Promo-LEX constată că în semestrul I al anului 2019 nu a fost modificată
structura organizațională a IGP și nu a fost aprobat un nou Regulament privind organizarea și
funcționarea IGP și a efectivului-limită al acestuia. Astfel, apreciem în continuare subacțiunea nr.
4.2.3 drept nerealizată.
4.2.4. Consolidarea capacităților de analiză a riscurilor
Indicator de performanță: structură specializată creată şi operaționalizată
Termen de realizare: 2017–2018
Luând în considerare faptul că entitatea de analiză a informației nu a fost reorganizată, așa cum era
planificat la subacțiunea 4.2.3, nici în semestrul I al anului 2019, nici capacitățile ei nu au putut fi
consolidate, această activitate fiind în continuare tergiversată de neaprobarea Hotărârii de Guvern
referitoare la Regulamentul privind organizarea și funcționarea IGP și efectivul-limită al acestuia.
Astfel, Asociația Promo-LEX apreciază în continuare subacțiunea nr. 4.2.4 ca nerealizată.
Menționăm că aprobarea procedurilor standard de operare privind analiza riscurilor la nivel
teritorial și național a fost inclusă în calitate de indicator de progres în Planul de acțiuni al Poliției
pentru anul 2019. De asemenea, pentru anul 2019 au fost preconizate desfășurarea sesiunilor de
instruire în domeniul analizei de risc, operaționale și tactice, având în calitate de indicatori de
progres numărul formatorilor identificați și instruiți, dar și numărul instruirilor organizate.
4.3.

Consolidarea capacităților de patrulare, reacționare şi intervenție ale Poliției la
apelurile cetățenilor
4.3.1. Reorganizarea Inspectoratului Naţional de Patrulare prin desconcentrarea
structurilor de patrulare
Indicator de performanță: Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției
reorganizat
Termen de realizare: semestrul II 2016 – semestrul I 2017
În 2018 a fost elaborată Viziunea privind desconcentrarea activităților de ordine și securitate
publică la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și constituirea, în cadrul Inspectoratului
General al Poliției, a Inspectoratului Național de Securitate Publică, ordinea logică de realizare a
acțiunilor fiind următoarea:
1) constituirea INSP în cadrul IGP, prin fuziunea INP cu DGSP;
2) desconcentrarea activităților de ordine și securitate publică prin punerea la dispoziția
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției a competențelor și efectivelor necesare gestionării
situației la nivel local.
În semestrul I al anului 2019, reorganizarea INP a fost în continuare tergiversată de neaprobarea
proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea IGP. Astfel, Asociația PromoLEX apreciază această subacțiune drept nerealizată.
În urma interviurilor desfășurate cu conducerea a 42 de inspectorate de poliție, Promo-LEX
constată că opt (19%) persoane nu cunoșteau despre inițiativa de reorganizare a INP sau despre
structura noii subdiviziuni. Potrivit respondenților, așteptările legate de reorganizarea INP sunt
următoarele:
-

stabilirea clară a competențelor, inclusiv de asigurare a ordinii publice și a traficului rutier,
de documentare a accidentelor rutiere. Excluderea concurenței de competențe între INP și
IP;
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-

-

-

excluderea dublei subordonări și a birocrației – atribuirea subordonării noii structuri
șefilor inspectoratelor de poliție și asigurarea de către ultimii a unui regim de control
eficient asupra INSP;
organizarea Direcției de patrulare pedestră;
investigarea eficientă a contravențiilor și îmbunătățirea comunicării dintre INP și alte
structuri, colaborare mai eficientă în ceea ce ține de investigarea cazurilor de încălcare a
ordinii publice, prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor sau a altor
abateri cu caracter antisocial;
exercitarea efectivă a atribuțiilor de patrulare, inclusiv prin cartiere, participare la
asigurarea ordinii publice în cadrul evenimentelor publice;
implicarea activă în activitățile de prevenire și reacționare rapidă;
stabilirea clară a competenței materiale de examinare a cererilor, or, noțiunea de agent
constatator este un termen prea larg;
existența unor mecanisme de creștere a încrederii populației în Poliţie, inclusiv prin
controlul şi supervizarea ofițerilor de patrulare la nivel local;
existența unor instrumente de instruire continuă a angajaților din domeniul patrulării.

Pornind de la cele constatate, Promo-LEX recomandă realizarea subacțiunii privind reorganizarea
INP în termen proxim, cu luarea în considerare a deficiențelor semnalate și a așteptărilor manifestate
inclusiv de către conducerea inspectoratelor de poliție.
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CONCLUZII GENERALE
Raportul nr. 1 de monitorizare civică a reformei Poliției stabilea că din totalul activităților
cuprinse în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției (2016–
2020), până la finele anului 2018, trebuiau să fie realizate 45 de subacțiuni (54%). Asociația
Promo-LEX a concluzionat că din 45 de subacțiuni, 15 (33%) puteau fi calificate la acea perioadă
ca fiind nerealizate, în condițiile în care termenul de executare expirase.
Aceste 15 subacțiuni au fost analizate în raportul curent pentru a vedea dacă statutul lor s-a
modificat pe parcursul semestrului I al anului 2019.
Concluzia generală este că nicio subacțiune nu și-a modificat calificativul, acestea fiind
considerate de Promo-LEX în continuare ca fiind nerealizate.
Graficul nr. 4

Numărul subacțiunilor nerealizate
în cadrul fiecărui obiecti

4
2
Obiectivul 1

7
2

Obiectivul 2

Obiectivul 3

Obiectivul 4

Concluziile raportului au fost formulate inclusiv pe baza rezultatelor interviurilor cu
responsabilii din cadrul a 42 de inspectorate de poliție și 14 sectoare de poliție. Ambele instituții
au demonstrat, în general, transparență și deschidere în procesul de intervievare. Anumite
tergiversări s-au datorat fluxului de resurse umane la nivel de conducere a IP înregistrat în
perioada de desfășurare a interviurilor.
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RECOMANDĂRI
Ministerului Afacerilor Interne
1.

Elaborarea și aprobarea, în termene proxime, a cadrului normativ și departamental care să
ducă la desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul
subdiviziunilor teritoriale.

2.

Elaborarea și implementarea mecanismului privind asigurarea misiunilor internaționale și a
operațiunilor Uniunii Europene de management al crizelor pentru poliție.

3.

Elaborarea și aprobarea curriculumului de instruire a personalului selectat din cadrul IGP
pentru participarea la misiuni internaționale.

4.

Îndreptarea eforturilor spre identificarea oportunităților de participare a personalului din
cadrul IGP la misiuni internaționale și instruirea personalului selectat.

5.

Examinarea oportunității de reluare a activității de promovare a modificărilor legale necesare
pentru activitatea specială de investigație.

6.

Reexaminarea necesității extinderii competențelor Poliției în prevenirea și combaterea
fenomenului spălării banilor și, după caz, identificarea soluțiilor eficiente pentru a asigura în
mod plenar prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor în infracțiunile aflate în
competența MAI.

7.

Realizarea efectivă și în mod eficient a activităților necesare în vederea stabilirii clare a
competențelor ofițerilor de sector, inclusiv în raport cu structurile de investigații, patrularereacționare, poliție judecătorească și alte structuri subordonate altor ministere, îndeosebi în
privința atribuțiilor improprii.

8.

Aprobarea actelor normative și departamentale necesare în vederea instituirii Centrului de
Analiză a Informației și a structurilor regionale respective. Asigurarea operaționalizării acestor
structuri.

9.

Aprobarea actelor normative și departamentale necesare în vederea reorganizării
Inspectoratului Național de Patrulare. Asigurarea operaționalizării noii structuri și a cooperării
eficiente cu subdiviziunile teritoriale.

10.

Adaptarea sau ajustarea conform noilor necesități sau evoluții a Planului de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției.

Inspectoratului General de Poliție
11.

Dezvoltarea unui sistem de evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră
instituțional cu criterii specifice pentru fiecare subdiviziune, care să permită evaluarea
obiectivă a tuturor angajaților, cu mențiunile de rigoare privind inversarea piramidei
posturilor.

12.

Reluarea activității de desfășurare a ședințelor organului consultativ al IGP, în orice formă,
dar cu desfășurarea ședințelor periodice și cu asigurarea unui proces decizional transparent.
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13.
14.

Publicarea proiectelor de decizii strategice și/sau de interes public ale IGP pe pagina web.
Examinarea oportunității de reluare a activității de creare a Consiliului de coordonare și
monitorizare a asistenței externe și de consolidare a capacităților de absorbție a asistenței
financiare externe.

15.

Îndreptarea eforturilor spre identificarea oportunităților de participare a personalului din
cadrul IGP la misiuni internaționale și instruirea personalului selectat.

16.

Continuarea eforturilor de perfecționare a aplicației privind registrul electronic de evidență a
armelor, recepționarea sistemului elaborat, asigurarea instalării acestuia în toate
subdiviziunile IGP, instruirea angajaților privind utilizarea registrului și acordarea accesului
la registru pentru cel puțin două persoane din cadrul subdiviziunilor teritoriale.

17.

Realizarea efectivă și în mod eficient a activităților necesare în vederea stabilirii clare a
competențelor ofițerilor de sector, inclusiv în raport cu structurile de investigații, patrularereacționare, poliție judecătorească și alte structuri subordonate altor ministere, îndeosebi în
privința atribuțiilor improprii.

18.

Organizarea programelor/sesiunilor de instruire în domeniul analizei de risc.
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LISTA DE ABREVIERI
ADM – arme de distrugere în masă
AFP – Asociația Femeilor din Poliție
APC – activitatea polițienească comunitară
BPDS ,,Fulger” – Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”
BMA – Biroul Migrație și Azil
CCPI – Centrul Cooperare Polițienească Internațională
CIPAL – Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii
CNA – Centrul Național Anticorupție
CPP – Codul de procedură penală
CpPT – Consiliul pentru Prevenirea Torturii
CTCEJ – Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare
DGSP– Direcția generală securitate publică
DGUP – Direcția generală urmărire penală
DRIAE – Direcția relații internaționale și asistență externă
DRU – Direcția resurse umane
DTC – Departamentul Trupelor de Carabinieri
HG – Hotărâre de Guvern
IDOM – Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
IDP – izolator de detenție provizorie
IGC – Inspectoratul General de Carabinieri
IGP – Inspectoratul General al Poliției
ILP – Intelligence-led policing
INP – Inspectoratul Național de Patrulare
INSP – Inspectoratul Național de Securitate Publică
IP – inspectorat de poliție
LAN – rețea locală de calculatoare
MA – Ministerul Apărării
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
MNPT – Mecanismul Național de Prevenire a Torturii
PDS – Programul de dezvoltare strategică a Poliției
SDP – Strategia de Dezvoltare a Poliției
SASCR – Sistem automatizat de supraveghere a circulației rutiere
SIA RICC – Sistemul informațional automatizat „Registrul informației criminalistice şi
criminologice”
SIA RSA – Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”
SIGAU – Sistemul integrat de gestionare a apelurilor de urgență
SMISU – Sistemul informațional de management al situațiilor de urgență
SP – sector de poliție
SPCSB – Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor
SPDCP – Serviciul protecția datelor cu caracter personal
SPIA – Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI
STI – Serviciul tehnologii informaționale
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ANEXA 1. Grila de întrebări adresată în cadrul interviurilor

1. Cu conducerea inspectoratelor de poliție:
1.1. A fost utilizat registrul electronic de evidență a armelor în semestrul I?
1.2. Considerați necesară perfecționarea aplicației privind registrul electronic de evidență a
armelor?
1.3. Care sunt principalele deficiențe ale aplicației actuale?
1.4. Cunoașteți care vor fi beneficiile aplicației perfecționate?
2.1. Din punctul dvs. de vedere, competențele ofițerilor de sector sunt stabilite în mod clar?
2.2. Ce categorii de atribuții considerați necesar să fie delimitate strict de competențele altor
structuri?
2.3. Ofițerii de sector îndeplinesc atribuții nespecifice funcției lor sau care nu se regăsesc în fișa de
post?
2.4. Pentru care alte categorii de angajați considerați necesară delimitarea sau stabilirea clară a
competențelor?
3.1. Cunoașteți despre inițiativa de reorganizare a INP?
3.2. Ce structură urmează să aibă noua subdiviziune?
3.3. În opinia dvs., care sunt deficiențele ce urmează a fi soluționate după reorganizare?
2.

Cu responsabilii din cadrul sectoarelor de poliție

1. După părerea dvs., competențele ofițerilor de sector sunt clare?
2. Ofițerii de sector îndeplinesc atribuții nespecifice funcției de ofițer de sector sau care nu se
regăsesc în fișa de post?
3. Fișa postului ofițerilor de sector a fost modificată după 14.06.2018?
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