
Anexa nr. 1 la Raportul de evaluare asupra realizării  

Planului de acțiuni al MAI privind pregătirea și răspunsul  

la infecția cu Coronavirus de tip nou (Covid-19)  

 

Acțiuni planificate 11 
Măsuri de implementare 45 

Rata de implementare  95% 

Realizate  39 

Realizate parțial 6 

Nerealizate  0 
                                                                                                                                                                                                                        

 

Informația privind realizarea Planului de acțiuni  
al Ministerului Afacerilor Interne privind pregătirea și răspunsul la infecția cu 

Coronavirus de tip nou (COVID-19) 
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NR ACȚIUNEA 
MĂSURI DE 

IMPLEMENTARE 
TERMEN DE 
REALIZARE 

SUBDIVIZIUNI 
RESPONSABILE 

INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

NOTĂ DESPRE REALIZARE %  

Obiectivul nr. 1 Îmbunătățirea capacităților subdiviziunilor MAI în pregătirea măsurilor de prevenire și control a COVID-19 

1. Completarea cadrului 

instituțional și 
încorporarea noilor 
componente necesare 

pentru realizarea 
măsurilor de prevenire și 
control a pandemiei.  

1.1 Evaluarea cadrului 

instituțional și ajustarea 
acestuia în conformitate cu 
necesitățile identificate. 

februarie 

 
 

IGP 

IGPF 
IGC 

Academia ,,Ștefan 

cel Mare” 

Raport de evaluare 

elaborat; 
 
numărul documentelor 

revizuite. 
 

REALIZAT 

Au fost elaborate 2 rapoarte de evaluare. 
 
Au fost revizuite 36 acte departamentale care modifică 

și/sau introduc elemente noi în prevenirea și 
combaterea COVID-19. 

100 

1.2 Implementarea 
recomandărilor  aferente 

menținerii curățeniei și 
dezinfectării, 

spațiilor/zonelor utilizate și a 
echipamentelor din gestiune. 

martie SM 
IGP 

IGPF 
IGC 

Academia ,,Ștefan 
cel Mare” 

Numărul de 
recomandări emise. 

REALIZAT 
Au fost aprobate 12 acte cu caracter de recomandare 

privind acțiunile de prevenire a contaminării și 
răspândirii COVID-19. 

100 

2. Creșterea gradului de 
sensibilizare a publicului 

prin informarea 
cetățenilor la nivel 

2.1 Dezvoltarea 
instrumentelor de 

comunicare disponibile 
(pagini oficiale, rețele de 

martie  DMI    
IGP 

IGPF 
IGC  

Pagini oficiale adaptate 
necesităților;  

 
 

REALIZAT 
Pe paginile oficiale a fost creată rubrica „COVID-19”: 

1) https://mai.gov.md/;    
2) https://politia.md/ro;  

100 

https://mai.gov.md/
https://politia.md/ro


național despre măsurile 

de prevenire și 
combatere a COVID-19. 

socializare, etc.) pentru 

fortificarea capacității de 
sensibilizare a publicului. 
 

Academia ,,Ștefan 

cel Mare” 

 

 
 
 

numărul informațiilor 
plasate; 

 
numărul aparițiilor în 
mass-media; 

numărul de solicitări de 
informații examinate. 

3) https://www.border.gov.md/;  

4) https://carabinier.gov.md/; 
5) http://academy.police.md//. 
 

Pe paginile oficiale ale subdiviziunilor subordonate 
ale MAI au fost plasate 45 comunicate de presă, iar pe 

rețelele de socializare peste 2329 de comunicate. 
147 – apariții în mass-media. 
 

În adresa Poliției au fost înaintate 5 solicitări de la 
agențiile mass-mediei privind informarea despre 
acțiunile întreprinse de angajații poliției în scopul 

sensibilizării publicului în domeniul respectării 
măsurilor de prevenire a COVID-19. 

2.2 Sporirea capacităților de 

coordonare intersectorială în 
implementarea măsurilor de 
sănătate publică asociate 

riscului de transmitere 
COVID-19.  

aprilie IGP 

IGPF 
IGC  

Numărul ședințelor de 

coordonare 
intersectorială 
desfășurate; 

prezentarea 
informațiilor pentru 
Comisia națională 

extraordinară de 
sănătate publică. 

REALIZAT 

38 ședințe de coordonare intersectorială desfășurate. 
 
 

587 informații prezentate pentru Comisia națională 
extraordinară de sănătate publică. 

100 

2.3 Creșterea gradului de 

sensibilizare a comunității 
prin familiarizarea populației 
cu regulile de comportament 

și măsurile de prevenire a 
infecției COVID-19.  

aprilie IGP 

IGPF 

Numărul activităților de 

informare prin 
intermediul 
dispozitivelor acustice; 

numărul de materiale 
informative distribuite. 

REALIZAT 

29330 activități de informare prin intermediul 
dispozitivelor acustice desfășurate. 
 

Au fost distribuite 8235 pliante informative. 

100 

3. 
 

Consolidarea 
capacităților MAI în 

domeniul prevenirii și 
controlului infecțiilor 

prin dezvoltarea 
programelor de studiu, 
cursuri, materiale și 

instrumente de învățare 
cu  
axarea pe utilizarea 

tehnologiei informației.  
 

 
 

3.1 Realizarea programelor 
de instruire privind 

prevenirea și controlul 
infecțiilor pentru 

respondenții din prima linie. 

aprilie Academia ,,Ștefan 
cel Mare”  

IGP 
IGPF 

IGC 

Numărul de programe 
de instruire adaptate; 

numărul de sesiuni de 
instruire organizate; 

numărul respondenților 
din prima linie instruiți. 

REALIZAT 
16 programe de instruire adaptate. 

56 sesiuni de instruiri organizate. 
 

1012 respondenți din prima linie instruiți. 
 
 

 

100 

3.2 Instruirea respondenților 
din prima linie în vederea 
familiarizării cu procedurile 

de autoverificare a stării de 
sănătate. 

aprilie Academia ,,Ștefan 
cel Mare”  

IGP 

IGPF 
IGC 

Numărul de sesiuni de 
formare realizate; 
rata de minim 80% a 

funcționarilor informați 
din numărul salariaților 

activi. 

REALIZAT  
68 de instruiri la distanță realizare. 
 

84 %  salariați informați.  

100 

https://www.border.gov.md/
https://carabinier.gov.md/
http://academy.police.md/


3.3 Aprobarea ghidului 

privind acordarea primului 
ajutor medical cetățenilor în 
contextul riscurilor actuale 

de sănătate publică legată de 
infecția COVID-19. 

aprilie  IGP 

IGPF 
IGC 

Ghid aprobat; 

numărul de sesiuni de 
instruire organizate; 
numărul respondenților 

din prima linie instruiți; 
numărul persoanelor 

asistate.   

REALIZAT  

La 9 martie 2021 a fost aprobat Ghidul privind 
acordarea primului ajutor cetățenilor in contextul 
riscurilor actuale de sănătate publica legata de infecția 

covid-19 pentru salariații MAI 
Au fost organizate 6 sesiuni de instruire cu privire la 

aplicarea ghidului pentru 1012 respondenți din prima 
linie instruiți. 
20 persoane salvate. 

100 

3.4 Dezvoltarea 

alternativelor de instruire a 
angajaților pentru prevenirea 
răspândirii pandemiei de 

COVID-19 cu axarea pe 
utilizarea tehnologiei 

informației.  
 

 aprilie IGP 

IGPF 
IGC 

Academia ,,Ștefan 

cel Mare” 
STI 

Numărul de instruiri la 

distanță;  
numărul de tehnică de 
calcul și mijloace 

periferice achiziționate; 
numărul de 

echipamente acustice și 
video achiziționate; 
numărul de personal 

instruit. 

REALIZAT PARȚIAL 

118 instruiri la distanță. 
Numărul de tehnică de calcul și mijloace periferice 
achiziționate: 

- 85 Notebook-uri 

- 590 Calculatoare 

- 46 Desktop PC cu două monitoare 

- 15 Imprimante multifuncționale 
 
Numărul de echipamente acustice și video 

achiziționate: 

- 550 camere video  

- 80 unități de Boxe audio pentru conferințe 

- 2 unități Conference Room Speakerphon_video 

- 50 căști.  
 

3637 personal instruit. 
 

501 

4. Reducerea morbidității și 
mortalității prin acțiuni 

de prevenire a răspândirii 
infecției. 

 

4.1 Aprovizionarea 
respondenților din prima 

linie cu echipament de 
protecție personală și 

monitorizarea utilizării 
corecte a acestuia. 
 

aprilie IGP 
IGPF 

IGC 

Minim 400.000 măști 
procurate; 

minim 150.000 mănuși 
procurate; 

minim 7.000 costume 
de protecție procurate;  
numărul de cazuri de 

utilizare neconformă 
relevate și 
documentate; 

numărul/rata 
salariaților 

infectați/decedați. 

REALIZAT 
Măști – 630 846 

Mănuși – 462 976 
Dezinfectant – 4 692 

Costum de protecție – 2480 
 
Au fost efectuate acțiuni de verificare în vederea 

stabilirii nivelului de cunoaștere de către angajații 
subdiviziunilor MAI, a informațiilor despre pandemia 
provocată de COVID-19, simptomatica, modul de 

răspândire, măsurile de prevenție, precum și existența 
materialului informativ și mijloacelor de protecție. 

Urmare verificărilor realizate, nu au fost stabilite 
carențe majore la compartimentul dat, nivelul de 

100 

                                                             
1 Măsura este în proces de realizare. Până la finele lunii aprilie contractul de achiziții va fi realizat .  



familiarizare a angajaților subdiviziunilor MAI cu 

normele de protecție individuală și comunitară, 
precum și modul de examinare a încălcărilor în 
domeniu fiind acceptabil. 

 
Salariați infectați 939 (IGP, IGC, IGPF) 

Salariați decedați 1 (IGP)2 
 
Rata infectați- 7% (IGP, IGC, IGPF) 

 

4.2 Protejarea comunității și 
prevenirea răspândirii 
pandemiei prin organizarea 

ședințelor și întâlnirilor în 
format on-line.  

aprilie IGP 
IGPF 
IGC 

STI 

Numărul de 
echipamente pentru 
video-conferință 

procurate; 
numărul ședințelor și 

întâlnirilor petrecute 
on-line.  

REALIZAT 
2 echipamente pentru video-conferință procurate, vezi 
punctul 3.4. 

 
 

40 ședințe petrecute on-line. 

100 

4.3 Implementarea soluțiilor 
de depistare și prevenire 

timpurie a infecției cu SARS-
CoV-2 a respondenților din 
prima linie. 

aprilie IGP 
IGPF 

IGC 
SM 

Numărul de teste 
rapide procurate; 

numărul persoanelor 
supuse testelor de 
laborator; 

rata testelor pozitive 
din totalul de teste 

efectuate. 

REALIZAT 
Teste rapide- 6500  

 
Testați – 2725 angajați, dintre care pozitivi - 1377 
persoane, adică 50% din totalul de teste efectuate. 

 

100 

4.4 Planificarea și 
organizarea lucrului la 
distanță pentru unele 

categorii de angajați. 

aprilie IGP 
IGPF 
IGC 

Numărul/rata 
salariaților ce prestează 
munca la distanță. 

REALIZAT 
Numărul salariaților ce prestează munca la distanță - 
239 angajați. 

 

100 

4.5 Asigurarea măsurilor de 

protecție a cetățenilor în 
incinta subdiviziunilor MAI 
(în special spațiile de acces). 

 

aprilie IGP 

IGC 
IGPF 

Evidența fluxurilor de 

vizitatori; 
numărul de 
subdiviziuni teritoriale 

dotate; 
minim 55 stații 

automatizate pentru 
dezinfectarea simultană 
a mâinilor și a 

încălțămintei instalate; 
minim 95 
termoscanere/ 

termometre cu 
infraroșu procurate;  

REALIZAT 

În incinta IGP au fost 2833 de vizitatori. 
 
Numărul de subdiviziuni teritoriale dotate - 59 ale IGP 

 
50 stații automatizate pentru dezinfectarea simultană a 

mâinilor și a încălțămintei instalate în IGPF. 
 
61 termoscanere/ 216 termometre cu infraroșu 

procurate (IGP și IGPF). 
 
100 % de spații de acces acomodate măsurilor de 

control a răspândirii infecției.  
 

100 

 
 

                                                             
2 De la începutul pandemiei 11 angajați MAI au decedat de COVID-19 



numărul de spații de 

acces acomodate 
măsurilor de control.   

4.6 Prevenirea răspândirii 
pandemiei prin dotarea 

blocurilor sanitare din cadrul 
instituțiilor pentru realizarea 

măsurilor de igienizare și 
dezinfecție. 

aprilie IGP 
IGPF 

IGC 
Academia ,,Ștefan 

cel Mare” a MAI 

Numărul de anunțuri 
prin care se 

promovează igiena 
personală plasate în 

locuri vizibile; 
minim 370 dispensare 
pentru șervețele 

instalate la sedii; 
minimul necesar de 
dezinfectanți și 

detergenți asigurat. 

REALIZAT PARȚIAL 
Numărul de anunțuri prin care se promovează igiena 

personală - 2033 anunțuri. 
 

Cantitatea de dezinfectanți și detergenți asigurat vezi 
punctul 4.1. 
 

Dispensare pentru șervețele nu  au fost procurate 
(insuficiența mijloacelor financiare). 

75 

4.7 Furnizarea serviciilor 
cetățenilor într-un mediu 

sigur prin respectarea 
măsurilor de curățare a 
saloanelor unităților de 

transport utilizate în munca 
pe schimburi. 

aprilie IGP 
IGPF 

IGC 

Numărul de 
nebulizatoare portabile 

cu ceață termică pentru 
dezinfecție spații 
procurate; 

numărul și frecvența 
cazurilor de 
dezinfecție. 

REALIZAT PARȚIAL 
Numărul nebulizatoare portabile cu ceață termică 

pentru dezinfecție spații procurate – 58. 
Achiziționarea soluției dezinfectante pentru 
nebulizatoare - 4071 l. 

Numărul și frecvența cazurilor de dezinfecție- se face 
conform regulilor interne stabilite de subdiviziuni 
reieșind din specificul misiunilor.  

753 

4.8 Asigurarea persoanelor 

preluate în cadrul 
intervențiilor cu echipamente 

de protecție personală prin 
dotarea unităților de transport 
utilizate în misiunile de 

serviciu.  

aprilie IGP 

IGPF 
IGC 

Numărul de 

echipament de protecție 
procurate;  

numărul de seturi de 
protecție disponibile 
pentru persoanele 

preluate de la 
intervenții.   

REALIZAT 

Fiecare autospecială a subdiviziunilor dispune de 
echipament de protecție, pentru a realiza în condiții 

sigure transportarea persoanelor. 
 

100 

4.9 Asigurarea angajaților 
infectați cu servicii și condiții 

de tratare și recuperare post 
COVID-19. 

aprilie SM Număr de echipamente 
medicale procurate; 

număr de angajați 
tratați și recuperați. 

REALIZAT 
Număr de echipamente medicale procurate: 

- Costume de protecție - 2000 bucăți, 
- Halate de unică folosință -1450, 

- Tomberoane pentru stocarea deșeurilor 
medicale – 18 bucăți. 

-  

Număr de angajați tratați și recuperați în Spitalul MAI: 
vindecați - 488 angajați, au urmat cursuri de 
recuperare post COVID-19 în staționar – 35 angajați. 

100 

5. Sprijinirea respondenților 

din prima linie bolnavi de 
COVID-19, precum și a 

persoanelor aflate în 

5.1 Formarea profesională a 

psihologilor în domeniul 
prevenirii și diminuării 

arderii emoționale și a 

aprilie IGP 

IGPF 
IGC 

Numărul seminarelor 

realizate; 

REALIZAT 

5 - seminare realizate pentru formarea profesională a 
psihologilor (dintre care 1- TAIEX și 1 – Academia 

„Ștefan cel Mare”). 

100 

                                                             
3 Măsura este în proces de realizare. Până la finele lunii aprilie contractul de achiziții va fi realizat.  



izolare și în perioada de 

recuperare. 

stresului profesional în 

contextul pandemiei de 
COVID-19. 

Academia ,,Ștefan 

cel Mare” a MAI 

minim 70% din 

psihologii activi 
instruiți. 

 

100 % psihologi instruiți. 
 
 

5.2 Acordarea suportului 

psihologic prin intermediul 
telefonului și altor canale de 

comunicare salariaților 
diagnosticați cu COVID-19 
internați în spital, celor aflați 

în carantină și izolare la 
domiciliu, precum și 
familiilor acestora.  

aprilie IGP 

IGPF 
IGC 

Academia ,,Ștefan 
cel Mare” a MAI 

Statistici privind 

numărul/rata 
salariaților consiliați 

psihologic; 
numărul familiilor 
consiliate. 

REALIZAT 

159 ședințe de suport psihologic desfășurate 
837 angajați au fost consiliați psihologic. 

47 de ședințe de suport psihologic cu membrii 
familiilor angajaților diagnosticați cu COVID-19.   
 

100 

5.3 Desfășurarea activităților 

de reabilitare 
psihoemoțională cu salariații 

care au revenit la serviciu în 
perioada post COVID-19. 

aprilie IGP 

IGPF 
IGC 

Academia ,,Ștefan 
cel Mare” a MAI 

Numărul de consilieri 

realizate; 
numărul persoanelor 

consiliate din numărul 
celor infectați.  

REALIZAT 

3292 - consilieri realizate;  
1998 - angajați consiliați.   

 
 

100 

5.4 Implementarea măsurilor 

de sprijin a procesului de 
recuperare a capacității de 
muncă a salariaților infectați 

cu virusul COVID-19. 

aprilie IGP 

IGPF 
IGC 

Academia ,,Ștefan 

cel Mare” a MAI 
SM 

Numărul de măsuri 

implementate; 
numărul persoanelor 
beneficiare.   

 

REALIZAT 

3 – măsuri implementate (asistență de recuperare, 
inhalatoare cu abur cald, Instrucțiunea privind 
intervenția psihologică pentru restabilirea psiho-

emoțională) 
618 – persoane beneficiare 

 
 
 

100 

6. 

 

Realizarea 

managementului eficient 
al deșeurilor pentru 
prevenirea creșterii 

numărului persoanelor 
infectate. 

 

6.1 Crearea condițiilor de 

acumulare a echipamentului 
de protecție utilizat de 
angajați în activitățile de 

prevenire a infecției cu 
COVID-19. 

martie IGP 

IGPF 
IGC 
SM 

Minim 70% din 

subdiviziuni asigurate 
cu containere pentru 
categoria dată de 

deșeuri; 
numărul minim necesar 

de consumptibile 
pentru ambalarea 
deșeurilor 

achiziționate. 

REALIZAT 

În vederea realizării acestei acțiuni toate instituțiile au 
fost asigurate cu containere - 100%.  
 

Au fost procurate containere și pungi pentru 
depozitarea deșeurilor periculoase. 

 
 
 

100 

6.2 Marcarea containerelor 
cu pictograme și etichetarea 
acestora cu informații privind 

modul de gestionare a 
deșeurilor. 

martie IGP 
IGPF 
IGC 

100% containere 
achiziționate marcate și 
etichetate 

corespunzător. 

REALIZAT 
Toate containerele de colectare a deșeurilor biologice 
menționate la pct.6.1 au fost marcate și etichetate 

corespunzător. 
 

 
 
 

 

100 



 

Obiectivul nr. 2 Fortificarea capacităților de răspuns a respondenților din prima linie în contextul amenințărilor globale ge nerate de pandemia COVID-19 
 

7. 
 

Consolidarea capacității 
de răspuns la urgențele de 

sănătate publică, care să 
fie  proporțională, 

necesară și 
nediscriminatorii. 

7.1 Reducerea riscurilor 
privind COVID-19 pentru 

persoanele care consumă 
alcool și droguri. 

 aprilie IGP  Minim 10 echipamente 
de constatare a 

alcoolemiei; 
minim 5 dispozitive de 

constatare a tipurilor de 
droguri. 

REALIZAT PARȚIAL 
A fost inițiată licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1612786926894, unde s-a propus achiziționarea de 
echipament pentru măsurarea a alcoolului în aerul 

expirat - 25 de unități.  
 
Minim 5 dispozitive de constatare a tipurilor de 

droguri nu fost procurate (lipsa surselor financiare).  
 

50 

7.2 Monitorizarea respectării 
restricțiilor de către cetățeni 

în contextul pandemiei de 
COVID-19. 

aprilie IGP 
IGPF 

IGC 

Numărul 
contravențiilor 

constatate; 
date dezagregate 

privind contravențiile 
constatate în profil 
teritorial și profilul 

contravenienților; 
numărul de sesizări 
înaintate în adresa 

autorităților; 
numărul de măsuri de 

ordine publică și 
personal implicat;  
numărul de localuri 

verificate.  

REALIZAT  
Au fost întocmite 10687 procese verbale cu privire la 

contravenție. 
Au fost verificate 36925 stații PECO.  

Au fost verificate 18867 unități de alimentație publică. 
Au fost supuse verificării 4508 localuri (discotecă, 
club de noapte, bar, etc.).  

Au fost întocmite 637 procese-verbale pentru 
nerespectarea restricțiilor de sănătate publică 
(măsurile de autoizolare). 

 
Misiuni de prevenție în adiacentul stațiilor auto: au 

fost desfășurate 7 576 de misiuni IGC. 

100 

7.3 Oferirea unui răspuns 
imediat cetățenilor la 
urgențele de sănătate publică 

pentru asigurarea executării 
restricțiilor impuse de 

autorități și garantarea 
respectării drepturilor 
grupurilor vulnerabile 

(femei, copii, persoane cu 
dizabilități ș.a.). 

aprilie IGP 
IGC 

Numărul de intervenții 
la apelurile de urgență 
112; 

numărul de cazuri 
documentate a 

persoanelor din 
grupurile vulnerabile; 
microbuze și 

automobile pentru 
mobilitate 
achiziționate; 

echipamente de 
comunicare pentru 

intervenții.  

REALIZAT PARȚIAL 
6722 de intervenții la apeluri de urgență 112.  
Numărul de cazuri documentate a persoanelor din 

grupurile vulnerabile – 654. 
 

20 microbuze achiziționate. 
 
658 echipamente TETRA achiziționate. 

 
 

504 

                                                             
4 Măsura este în proces de realizare. Până la finele lunii aprilie contractul de achiziții va fi realizat. 



8. Garantarea drepturilor 

persoanelor private de 
libertate pe perioada 
deținerii în Izolatoarelor 

de detenție provizorie 
(IDP) ale Poliției prin 

dezinfectarea spațiilor de 
izolare și asigurarea 
igienei. 

8.1 Dezinfectarea 

suprafețelor din spațiile de 
cazare și încăperile 
administrative ale IDP.  

aprilie IGP Grafice de dezinfectare 

stabilite și aprobate; 
evidența săptămânală a 
graficelor și 

procedurilor de 
dezinfectare asigurate; 

statistici privind 
infectarea persoanelor 
reținute și salariaților 

ce prestează munca în 
schimburi.   

REALIZAT 

Grafice de dezinfectare aprobate – 100 % 
Evidența săptămânală asigurată -100 % 
3415 activități de dezinfecție efectuate. 

17 angajați ai Serviciilor detenție și escortă ale 
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției au fost testați și 

14 confirmați pozitiv la infecția COVID-19. 
9 persoane aflate în custodia Poliției au fost supuse 
testării la COVID-19, dintre care 1 persoană testată 

pozitiv. 
 

100 

8.2 Dezodorizarea aerului în 
zona de triere 

epidemiologică din cadrul 
IDP prin utilizarea soluțiilor 

bioacide/dezinfectante și 
utilizării lămpilor cu raze 
ultraviolete. 

aprilie IGP Minim 15 lămpi 
bactericide cu flux de 

raze ultraviolete 
procurate.  

REALIZAT PARȚIAL 
Sunt propuse spre achiziționare 15 lămpi bactericide 

pentru Inspectoratele de poliție în care sunt prevăzute 
izolatoare de detenție provizorie. 

805 

8.3 Efectuarea triajului 

epidemiologic a persoanelor 
reținute, plasate în IDP și 
personalului la intrarea în 

Izolator, inclusiv măsurarea 
temperaturii cu termometre 

non contact. 

aprilie IGP Proceduri de lucru 

evaluate și, după caz, 
revizuite; 
echipament necesar 

pentru realizarea 
triajului și termometriei 

puse la dispoziție. 

REALIZAT 

Procedurile de lucru au fost evaluate suplimentar, dar 
nu au fost revizuite, dat fiind faptul că au fost revizuite 
în 2020, odată cu apariția pericolului de Covid-19. 

În scopul realizării triajului și termometriei au fost 
achiziționate 15 termometre non-contact cu infraroșu. 
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8.4 Asigurarea persoanelor 
private de liberate cu 
echipamente de protecție 

personală pe perioada 
escortării și participării în 
cadrul proceselor judiciare.  

aprilie IGP Date statistice privind 
evidența statistică a 
escortărilor; 

date statistice 
dezagregate privind 
persoanele plasate în 

IDP;  
numărul de 

echipamente de 
protecție personală 
puse la dispoziție 

persoanelor plasate în 
IDP. 

REALIZAT 
Au fost reținute și plasate în IDP 1322 persoane, dintre 
care bărbați-1242, 65 femei și 15 minori. 

 
Au fost efectuate escortări/transportări în număr total 
de 3344: 

-în penitenciare - 726; 
-instanțe judecătorești - 2312; 

-întru executarea unor acțiuni procesual penale 
suplimentare la procuraturi - 62;  
-organele de urmărire penală - 244. 

 
100% persoane plasate IDP asigurate cu echipamente 
de protecție. 

11796 mănuși 
21648 măști 

912 litri dezinfectant 

100 

                                                             
5 Măsura este în proces de realizare. Până la finele lunii aprilie contractul de achiziții va fi realizat.  



8.5 Aprovizionarea IDP cu 

medicamente (conform 
protocoalelor clinice 
aprobate de Ministerul 

Sănătății) pentru tratarea 
persoanelor deținute, 

diagnosticate cu COVID-19, 
ce nu întrunesc criteriile de 
spitalizare pe perioada 

detenției. 

martie IGP 

SM 

100% IDP 

aprovizionate. 

REALIZAT 

Persoanele aflate în custodia Poliției confirmate cu 
infecția COVID-19 în formă ușoară, care nu întrunesc 
criteriile de spitalizare, sunt plasate în 2 (două) 

Izolatoare de detenție provizorie strategice, Sângerei 
și Cimișlia. 

Pentru Izolatoarele de detenție provizorie strategice, 
au fost achiziționate medicamente pentru tratarea 
persoanelor aflate în custodia Poliției diagnosticate cu 

COVID-19 în formă ușoară, pe perioada detenției. 

100 

8.6 Asigurarea respectării 
dreptului la informare al 
persoanelor deținute în IDP 

cu referire la COVID-19 și 
măsurile de prevenție. 

aprilie IGP Pliante editate și 
repartizate; 
numărul beneficiarelor. 

REALIZAT 
449 pliante editate și repartizate. 
100%  pliante distribuite în IDP. 

100 

8.7 Organizarea sesiunilor 

de instruire a polițiștilor 
implicați în activități de pază 
și escortă privind modul de 

intervenție al polițiștilor în 
contextul pandemiei.  

aprilie IGP Numărul de instruiri 

organizate; 
minim 50 % din 
salariații SDE instruiți. 

REALIZAT 

35 sesiuni de instruire organizate. 
293 salariați instruiți din numărul total de 400 de 
angajați (73,25 %). 

100 

8.8 Organizarea sesiunilor de 
instruire a felcerilor din 

cadrul Serviciilor detenție și 
escortă privind modul de 

intervenție în contextul 
pandemiei de COVID-19. 

aprilie IGP Numărul de instruiri 
organizate; 

90% din felceri 
instruiți. 

REALIZAT 
1 instruire organizată. 

100%  felceri instruiți. 
 

100 

9. Consolidarea 
capacităților de prevenire 

și răspuns la urgența de 
sănătate publică legată de 
transmiterea 

transfrontalieră a infecției 
COVID – 19 și altor boli 

infecțioase potențiale. 

9.1 Supravegherea fluxurilor 
migraționale și realizarea 

screening-ului în punctele de 
trecere ale frontierei (PTF). 

aprilie IGPF Statistici dezagregate 
privind evidența 

traversărilor; 
locurile de muncă 
automatizate asigurate 

adaptate pentru 
efectuarea controlului. 

REALIZAT 
Frontiera de stat a fost traversată de 1385130 persoane, 

dintre care pe sensul de intrare 654431 persoane, iar 
pe sensul de ieșire 730699 persoane. 
Pe segmentul aerian frontiera a fost traversată de 

188960 persoane. 
Pe segmentul de frontieră MD-RO, frontiera a fost 

traversată de 812 903 persoane. 
Pe segmentul de frontieră MD-UA, frontiera a fost 
traversată de 383 267 de persoane. 

 
45 de locuri de muncă au fost automatizate pentru 
efectuarea  controlului. 

100 

9.2 Menținerea accesului la 

un mediu sigur în PTF. 

aprilie IGPF Număr de echipamente, 

dispozitive procurate; 
număr de PFT dotate 

cu soluții de 
dezinfectare. 

REALIZAT 

La data de 28.01.2021, în incinta IGPF a avut loc 
ceremonia de donare oficială a echipamentului special 

și bunurilor procurate în cadrul proiectului „Sporirea 
capacității de răspuns la necesitățile urgente în 

100 



contextul pandemiei COVID-19 pentru Poliția de 

Frontieră și Instituțiile Penitenciare” (finanțat de 
Ambasada Regatului Țărilor de Jos și implementat de 
OIM), cu valoarea 78000 euro, după cum urmează: 

-       Sisteme cu termoviziune pentru detectarea 
persoanelor cu statut febril – 3 sisteme; 

-        Termo-scanere – 19 buc.; 
-        Nebulizatoare - 5 buc.; 
-        Dozatore non-contact – 100 buc.; 

-        Dezinfectant – 2200 litri; 
-        Biocid-115 litri; 
-        Lămpi germicide -10 buc.; 

-        Covorașe dezinfectant – 10 buc.; 
-        Kit-uri de protecție individuală pentru călători - 

10000 buc. 
33 PFT dotate cu soluții de dezinfectare. 

9.3 Asigurarea în 
permanență, în PTF, a 

accesului la servicii 
medicale, inclusiv la 
echipament și facilități 

pentru diagnostic care să 
permită examinarea rapidă a 

călătorilor bolnavi. 

aprilie IGPF 
 

Condiții de acces a 
personalului medical în 

PTF definite; 
date statistice privind 
solicitarea și acordarea 

ajutorului medical în 
PTF. 

REALIZAT 
Condițiile de acces au fost definite în PSO.  

A fost solicitată de 12 ori intervenția Serviciului de 
asistență medicală urgentă (prin intermediul 
Serviciului de urgență 112) pentru acordarea 

ajutorului medical. 
 

100 

10. 
 

Fortificarea capacităților 
Poliției în prevenirea, 
cercetarea și investigarea 

infracțiunilor în contextul 
amenințărilor globale 
generate de pandemia 

COVID-19. 

10.1 Diminuarea impactului 
dăunător al criminalității 
informatice, atacurilor și 

incidentelor cibernetice 
asupra dezvoltării sigure a 
societății.  

aprilie IGP Numărul de cazuri de 
exploatare sexuală a 
copiilor relevate și 

investigate; 
numărul de cazuri de 
combatere a fraudelor 

prin utilizarea 
mijloacelor de plată 

electronice  relevate și 
investigate; 
numărul de activități de 

combatere a atacurilor 
cibernetice. 

REALIZAT 
11 infracțiuni privind exploatarea sexuală on-line a 
copiilor; 

36 infracțiuni săvârșite cu utilizarea mijloacelor de 
plată electronice; 
5 infracțiuni informatice și infracțiuni în domen iul 

telecomunicațiilor. 
  

100 

10.2 Intensificarea 
eforturilor de prevenire și 

combatere a comerțului cu 
droguri prin intermediul 

rețelelor sociale, aplicațiilor 
criptate și Darknet. 

aprilie IGP  Numărul de cazuri 
relevate și 

documentate; 
informații despre 

acțiuni plasate pe 
pagina oficială și rețele 
sociale. 

REALIZAT 
Au fost documentate 6 magazine online de 

comercializare a drogurilor, au fost efectuate 7 rețineri 
cu un număr total de 24 persoane și intentate 8 cauze 

penale. 
 
A fost acordat suport autorităților de aplicare a legii 

din Germania, prin blocarea accesului la 9 servere 

100 



hostate la o companie de hosting din RM, pe care 

activa o platformă DarkNet. 
A ceastă platformă este cunoscută la nivel 
internațional infractorilor pentru posibilitatea 

comercializării-achiziționării în principal a drogurilor, 
mijloacelor valutare contrafăcute, date despre carduri 

de credit furate sau contrafăcute, carduri SIM anonime 
și programe malware. 

10.3 Sporirea capacităților  
de analiză, relevare și 

combatere a cazurilor de 
comerț ilegal cu produse 
contrafăcute (medicamente, 

echipamente, sau produse 
contrafăcute) cu aplicarea 

măsurilor de răspuns 
corespunzătoare. 

aprilie IGP  Numărul de cazuri 
relevate și 

documentate; 
informații despre 
acțiuni plasate pe 

pagina oficială și rețele 
sociale; 

numărul produselor 
contrafăcute scoase din 
circulație. 

REALIZAT 
A fost documentat 1 caz de comercializare a 

produselor contrafăcute și anume comercializarea a 
132 pachete cu preparate medicamentoase ”Arbidol” 
în valoare de 50000 lei. 

 

100 

10.4 Realizarea activităților 

comune cu autoritățile 
responsabile de siguranța 
alimentară, pentru relevarea 

și investigarea cazurilor de 
punere în circulație a 

produselor alimentare 
neconforme, contrafăcute 
și/sau etichetate 

necorespunzător, pentru 
prevenirea și controlul 
infecțiilor. 

aprilie IGP Cazuri relevate și 

documentate; 
activități comune cu 
alte autorități realizate; 

cantitatea și tipul 
produselor scoase din 

circuit. 

REALIZAT 

Au fost documentate 8 cazuri de trafic ilicit după cum 
urmează: 
-7 cazuri de trafic ilicit al produselor animaliere; 

-1 caz de trafic ilicit al produselor alimentare. 
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10.5 Prevenirea, protecția și 

investigarea actelor de 
violență față de femei și a 

violenței în familie în 
contextul pandemiei de 
COVID-19.  

aprilie  IGP Număr de agresori 

familiali sancționați 
pentru încălcarea 

ordonanțelor de 
protecție; 
număr de cazuri de 

violență sesizate; 
ponderea cazurilor 
sesizate în care a fost 

intentată urmărirea 
penală; 

număr de ordine de 
restricție de urgență 
eliberate de polițe; 

activități de informare 
realizate. 

REALIZAT 

Au fost întocmite: 
- 416 procese-verbale cu privire la contravenție 

încheiate pentru violență în familie conform art.781 
Cod contravențional. 
- 186 procese-verbale cu privire la contravenție 

încheiate pentru neexecutarea ordinului de restricție de 
urgență conform art.3181 Cod contravențional 
 

Au fost eliberate 1498 ordine de restricție de urgență, 
au fost sancționați pentru încălcarea ordonanței de 

protecție 106 de agresori familiali și au fost 
înregistrate 3724 sesizări despre cazurile de violență în 
familie. 

Au fost înregistrate 338 de sesizări și au fost pornite 
254 dosare penale. 

100 



 

În contextul activităților de informare au fost realizate 
următoarele măsuri: 
-1578 - activități comunitare:  

-663 - întruniri cu cetățenii;  
-116 - întruniri cu studenții; 

- 424 - lecții în instituțiile de învățământ; 
 -300 - întruniri în colectivele de muncă; 
 -75 - întruniri în cadrul Consiliilor de siguranță 

comunitară. 
Toate activitățile desfășurate au fost mediatizate în 
109 surse mass-media. 

 

11. Automatizarea și 
digitalizarea proceselor 

de lucru cu accent pe 
lucrul la distanță 
(teleworking) pentru 

minimizarea posibilității 
de infectare cu virusul 
COVID -19. 

11.1 Extinderea la nivel 
teritorial a sistemului 

informațional (SI) 
automatizat de gestiune 
electronică a documentelor în 

cadrul subdiviziunilor 
Poliției.  

aprilie  IGP 
STI 

Numărul de 
subdiviziuni teritoriale 

ale poliției conectate la 
SI ”Managementul 
documentelor”; 

numărul de beneficiari 
ai SI.  

REALIZAT 
Până la momentul actual au fost conectate la SI 

”Managementul documentelor” – 11 subdiviziuni. 
 
2723 beneficiari. 
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11.2 Îmbunătățirea 

schimbului de informații 
dintre autoritățile statului 

pentru fortificarea 
capacităților de răspuns la 
COVID-19.  

aprilie  IGP 

IGC 
IGPF 

Schimb de date 

realizat; 
evidențe statistice 

îmbunătățite; 
date dezagregate în 
profil teritorial. 

REALIZAT 

Schimbul de date  se realizează în baza Ordinului 
comun MAI/MSMPS privind asigurarea evidenței și 

schimbului de informații despre persoanele aflate în 
supraveghere la domiciliu în scopul prevenirii 
răspândirii infecției COVID-19, prin care au fost 

reglementate categoriile de informații gestionate, 
fluxurile și circuitele informaționale, precum și 
responsabilitățile comune în partea ce ține de 

asigurarea evidenței informației conexe cazurilor de 
infecție cu COVID-19. 

La nivelul structurilor MAI toate datele sunt 
sistematizate în aplicația informatică „Casper”, în care 
sunt introduse date dezagregate în profil teritorial.   
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Total: 
 

Măsurile de implementare 3.4; 4.7; 7.3; 8.2 sunt în proces de realizare. Până la finele lunii aprilie contractele de achiziții vor fi realizate. 

95 %  

 

 


