
Anexă la Ordinul MAI 

nr. 545 din 29.12.2020 

 

PLAN DE ACȚIUNI 

al Ministerului Afacerilor Interne privind pregătirea și răspunsul la infecția cu 

Coronavirus de tip nou (COVID-19) 

01 ianuarie 2021 - 30 aprilie 2021 

NR ACȚIUNEA MĂSURI DE IMPLEMENTARE  TERMEN 

DE 

REALIZA

RE 

SUBDIVIZIUNI 

RESPONSABILE 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ  

COST 

ESTIMATIV 

(mii lei) 

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. 

 

În limita 

resurselor 

bugetare 

alocate 

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. 

2. 

 

Creșterea gradului de 

sensibilizare a publicului prin 

informarea cetățenilor la nivel 

național despre măsurile de 

prevenire și combatere a 

COVID-19. 

2.1 Dezvoltarea instrumentelor de comunicare 

disponibile (pagini oficiale, rețele de 

socializare, etc.) pentru fortificarea capacității 

de sensibilizare a publicului. 

martie  DMI    

IGP 

IGPF 

IGC  

Academia ,,Ștefan 

cel Mare” 

Pagini oficiale adaptate 

necesităților;  

numărul informațiilor 

plasate; 

numărul aparițiilor în 

mass-media; 

numărul de solicitări de 

informații examinate. 

În limita 

resurselor 

bugetare 

alocate 

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. 



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. 

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. 

19 370,00 

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. 

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.   

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. 

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;  

27.616,10 



numărul de cazuri de 

utilizare neconformă 

relevate și documentate; 

numărul/rata salariaților 

infectați/decedați. 

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.  

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. 

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. 

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;  

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 

Numărul de anunțuri prin 

care se promovează igiena 

personală plasate în locuri 

vizibile; 



cel Mare” a MAI minim 370 dispensere 

pentru șervețele instalate la 

sedii; 

minimul necesar de 

dezinfectanți și detergenți 

asigurat. 

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. 

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.   

  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. 

 

5. Sprijinirea respondenților din 

prima linie bolnavi de COVID-

19, precum și a persoanelor 

aflate în izolare și în perioada de 

recuperare. 

5.1 Formarea profesională a psihologilor în 

domeniul prevenirii și diminuării arderii 

emoționale și a stresului profesional în 

contextul pandemiei de COVID-19. 

aprilie IGP 

IGPF 

IGC 

Academia ,,Ștefan 

cel Mare” a MAI 

Numărul seminarelor 

realizate; 

minim 70% din psihologii 

activi instruiți. 

În limita 

resurselor 

bugetare 

alocate 

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. 

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.  



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.   

 

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. 

399,30 

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. 

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

7. 

 

Consolidarea capacității de 

răspuns la urgențele de sănătate 

publică, care să fie  

proporțională, necesară și 

nediscriminatorie. 

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. 

71958,40 

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.  

7.3 Oferirea unui răspuns imediat cetățenilor 

la urgențele de sănătate publică pentru 

aprilie IGP 

IGC 

Numărul de intervenții la 

apelurile de urgență 112; 

 



asigurarea executării restricțiilor impuse de 

autorități și garantarea respectării drepturilor 

grupurilor vulnerabile (femei, copii, persoane 

cu dizabilități ș.a.). 

numărul de cazuri 

documentate a persoanelor 

din grupurile vulnerabile; 

microbuze și automobile 

pentru mobilitate 

achiziționate; 

echipamente de 

comunicare pentru 

intervenții.  

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.   

986,20 

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.  

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. 

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. 

8.5 Aprovizionarea IDP cu medicamente 

(conform protocoalelor clinice aprobate de 
martie 

IGP 

SM 

100% IDP aprovizionate. 



Ministerul Sănătății) pentru tratarea 

persoanelor deținute, diagnosticate cu 

COVID-19, ce nu întrunesc criteriile de 

spitalizare pe perioada detenției. 

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. 

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. 

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. 

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. 

5 800,00 

 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.  

 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. 

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 

În limita 

resurselor 

bugetare 

alocate 



plată electronice  relevate 

și investigate; 

numărul de activități de 

combatere a atacurilor 

cibernetice. 

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. 

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. 

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. 

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. 

11. Automatizarea și digitalizarea 11.1 Extinderea la nivel teritorial a sistemului aprilie   IGP Numărul de subdiviziuni 190,00 



proceselor de lucru cu accent pe 

lucrul la distanță (teleworking) 

pentru minimizarea posibilității 

de infectare cu virusul COVID -

19. 

informațional (SI) automatizat de gestiune 

electronică a documentelor în cadrul 

subdiviziunilor Poliției.  

STI teritoriale ale poliției 

conectate la SI 

”Managementul 

documentelor”; 

numărul de beneficiari ai 

SI.  

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. 

 TOTAL 126.320,00 

 

  



 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne; 

Academia MAI – Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI; 

IGC – Inspectoratul General de Carabinieri; 

IGP – Inspectoratul General al Poliției; 

IDP – Izolatoare de detenție provizorie; 

IGPF – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; 

PTF – Puncte de trecere a frontierei; 

SM – Serviciul Medical; 

STI – Serviciul Tehnologii Informaționale. 

 


