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În contextul amenințărilor pandemiei de COVID-19 și în semn de solidaritate cu 

Republica Moldova, Comisia Europeană a oferit asistență în realizarea Planului prin 

amendarea Acordului de Finanțare pentru reforma poliției. 
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Abrevieri: 

 
ANSP - Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

APL - Autorități Publice Locale 

BMA - Biroul Migrație și Azil  

CP – Cod Penal 

IDP - Izolator de detenție provizorie 

IGC - Inspectoratul General al Carabinierilor  

IGP - Inspectoratul General al Poliției  

IGPF - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

IMSP – instituțiile medico-sanitare publice 

INI - Inspectoratul Național de Investigații  

MAI - Ministerul Afacerilor Interne  

MSMPS - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Plan de acțiuni - Plan de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne privind pregătirea și răspunsul 

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

PTF - Punct de Trecere a Frontierei 

PSO – Procedură Standard de Operare  

RM - Republica Moldova  

SM - Serviciul Medical 

STI - Serviciul Tehnologii Informaționale  

TIC - Tehnologia Informației și Comunicații  

UE - Uniunea Europeană  

UTA - Unitatea Teritorială Autonomă 
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PREFAȚĂ 

 

Efectivul Ministerului Afacerilor Interne continuă să 

fie mobilizat în totalitate pentru activitățile de 

prevenire a răspândirii pandemiei COVID-19. 

De la începutul pandemiei în Republica Moldova, cei 

peste 16 mii de angajați ai MAI s-au aflat în prima linie 

și au întreprins, zilnic, toate măsurile de combatere, 

prevenire și informare a cetățenilor cu privire la 

îmbolnăvirea și răspândirea noului tip de virus. 

Aduc un mesaj de recunoștință echipei ministerului 

pentru implicarea activă în lupta cu pandemia și 

mulțumesc mult partenerilor de cooperare, în special 

Comisiei Europene pentru suportul acordat în 

prevenirea și combaterea COVID-19.  

Munca noastră susținută de recomandările experților europeni asupra implementării 

reformei poliției – au permis realizarea obiectivelor de reformare instituțională  prin 

dezvoltarea unui serviciu polițienesc transparent, eficient, responsabil și accesibil, 

care să servească interesele cetățeanului - principalul beneficiar al reformei.  

Primele efecte se fac resimțite deja astăzi, prin accesibilitatea la servicii polițienești 

mai calitative, intervenția mai rapidă la apelurile de urgență 112, fluidizarea trecerii 

frontierei de stat, dar și multe altele. 

Suntem conștienți că implementarea Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul de 

suport bugetar pentru reforma poliției și Planului de acțiuni privind pregătirea și 

răspunsul la infecția cu Coronavirus nu este un punct final ci reprezintă un imbold 

pentru intensificarea dialogului, continuarea și demararea unor noi proiecte în 

domeniul de interes comun. 

Conștientizăm pe deplin că avem și vor mai exista și în continuare provocări, precum 

cele legate de pandemia provocată de COVID-19, dar dorim să subliniem că vom 

menține rezultatele pozitive obținute, și vom depune mai multe eforturi pentru a 

îndeplini toate angajamentele prevăzute atât în documentele de politici cât și în 

instrumentele juridice internaționale. 

 

 

Pavel VOICU, 

Ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova 
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1. Situația din Republica Moldova 

În vederea prezentării situației cu privire la implementarea Planului de acțiuni al 

Ministerului Afacerilor Interne privind pregătirea și răspunsul la infecția cu 

Coronavirus de tip nou (COVID-19), precum și având în vedere evoluțiile pe plan 

național și internațional aferente pandemiei, mai jos sunt prezentate date dezagregate 

vis-a-vis de impactul COVID-19 în raport cu alte state. 
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Pentru Republica Moldova pandemia s-a soldat, în primul rând, cu o statistică 

dramatică de infectări și decese. Ultimele date arată că, la un an de la debutul 

pandemiei, în Republica Moldova au fost înregistrate circa 244 mii de persoane 

infectate, inclusiv 3731 angajați MAI. 

 

 

Evoluția pandemiei cu COVID-19 la nivel MONDIAL 

(afectate 219 state) la 15.04.20211 
 

TO

P 

țări 

ȚARA Total 

cazuri 

Cazuri 

noi 

Total 

decedați 

Decese  

noi 

Cazuri 

recuperate 

Cazuri 

active 

 
MONDIAL 138,931,822 +110,481 2,987,958 

+13,81

1 

111,886,42

2 
24,057,442 

1 SUA 32,149,223 +78,439 578,092 +915 24,696,161 6,874,970 

2 India 14,070,890 +199,569 173,152 +1,037 12,426,146 1,471,592 

3 Brazilia 13,677,564 +75,998 362,180 +3,462 12,170,771 1,144,613 

4 Franța 5,149,834 +43,505 99,777 +297 315,152 4,734,905 

5 Rusia 4,666,209 +8,326 104,000 +399 4,291,223 270,986 

6 Marea 

Britanie 
4,378,305 +2,491 127,161 +38 4,000,777 250,367 

7 Turcia 4,025,557 +62,797 34,734 +279 3,480,146 510,677 

8 Italia 3,809,193 +16,168 115,557 +469 3,178,976 514,660 

9 Spania 3,387,022 +10,474 76,756 +131 3,118,437 191,829 

10 Germania 3,064,382 +32,546 79,813 +405 2,718,700 265,869 

16 Ucraina 1,887,338 +14,553 38,225 +467 1,442,618 406,495 

24 România 1,016,449 +4,076 25,605 +164 920,653 70,191 

60 Moldova 243,365 +1,001 5,466 +28 226,325 11,574 
 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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2. Efectul pandemiei COVID-19 asupra activității MAI  

O analiză echidistantă a prestației autorităților administrative și instituțiilor din 

subordinea MAI este esențială nu numai pentru a putea determina eficiența măsurilor 

întreprinse de forțele de ordine, dar și pentru a dezvolta recomandări pentru 

gestionarea ulterioară a crizei pandemice.  

Activitățile la nivelul instituției au fost îndeplinite cu un risc dublu de către angajații 

MAI. Astfel, pe lângă riscul profesional asumat zilnic în asigurarea misiunilor de 

serviciu, angajații ministerului au fost expuși pericolul legat de evoluția pandemiei 

COVID-19 și răspândirea virusului în rândul cetățenilor. 

De rând cu lucrătorii medicali, angajații MAI sunt primii care intră în contact cu 

cetățenii, fie că sunt la datorie la frontieră, la lichidarea incendiilor și salvarea vieții 

oamenilor, sau aflându-se în mediul public reacționând la diverse adresări ale 

cetățenilor, cât și la intervențiile operative. 

Datele colectate în perioada pandemiei demonstrează schimbări în comportamentul 

populației, în tiparele de infracționalitate și în modus operandi al infractorilor, în 

activitatea forțelor de ordine, dar și în cerințele care vin din partea societății cu 

privire la serviciile de securitate. 

Urmare adoptării de către Parlament la 17.03.2020 a Hotărârii nr. 55 privind 

declararea stării de urgență2, în legătură cu declararea de către Organizația Mondială 

a Sănătății a pandemiei de coronavirus de tip nou (COVID-19) la data de 11 martie 

2020 și instituirea de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică la 

13 martie 2020 a codului roșu, la nivel național, în legătură cu situația 

epidemiologică prin infecția cu COVID-19, subdiviziunile MAI au trecut la un 

regim special de activitate menit să asigure îndeplinirea eficientă a atribuțiilor 

funcționale specifice, inclusiv a celor statuate în Legea nr. 212/2004 privind regimul 

stării de urgență, de asediu și de război3, executarea Dispozițiilor Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova, precum și a Hotărârilor Comisiei 

naționale extraordinare de sănătate publică. 

                                                           
2 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120817&lang=ro 
3 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=27024&lang=ro 
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În acest sens, în perioada 17.03.2020 – prezent, la nivelul MAI au fost aprobate și 

puse în aplicare 36 acte administrative normative, prin care au fost reglementate 

activitățile, procesele și mecanismele aferente măsurilor de prevenire, control și 

combatere a infecției COVID-19, conform competenței atribuite Ministerului 

Afacerilor Interne. 

În particular se remarcă Ordinul 

comun MAI/MSMPS privind 

asigurarea evidenței și 

schimbului de informații despre 

persoanele aflate în 

supraveghere la domiciliu în 

scopul prevenirii răspândirii 

infecției COVID-194, 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 și, Ordinul MAI5 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al MAI 

privind pregătirea și răspunsul la infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19), 

prin care au fost planificate măsuri pro active, de anticipare și reacție la infecția 

COVID-19 pe domeniile de responsabilitate atribuite. 

Actualmente, urmare a adoptării Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2021, 

privind declararea stării de urgență și, instituirea codului roșu la nivel național de 

către Comisia națională extraordinară de sănătate publică, subdiviziunile MAI au 

fost trecute la un regim special de activitate menit să asigure îndeplinirea eficientă a 

atribuțiilor funcționale specifice, inclusiv, a fost activat Centrul Operațional de 

Dirijare în Situații 

Excepționale. 

În context, se menționează 

că în activitățile de 

prevenire și răspuns la 

infecția cu COVID-19, 

zilnic, sunt antrenați de la 

8 000 la 10 000 angajați 

din cadrul subdiviziunilor 

MAI. 

 

 

 

                                                           
4 Ordinul MAI nr. 298 din 3 iulie 2020 
5 Ordinul MAI nr. 545 din 29 decembrie 2020 
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TABLOUL SITUAȚIONAL 

privind cazurile confirmate (243.365) de infectare cu COVID – 19, potrivit 

datelor ANSP din 14.04.2021 
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3.   Planului de acțiuni privind prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 

În contextul amenințărilor pandemiei de COVID-19 și în semn de solidaritate cu 

Republica Moldova, la 03.11.2020, Comisia Europeană a propus amendarea 

Acordului de Finanțare pentru reforma Poliției nr. CRIS: ENI/2015/038-144 și 

debursarea integrală a unei tranșe fixe de 21,4 milioane Euro, la finele trimestrului 

II al anului 2021, pentru care au fost înaintate următoarele condiționalități: 

a) progres satisfăcător vis-a-vis de cele 4 condiții generale existente și; 

b) progres satisfăcător în implementarea Planului de acțiuni privind prevenirea și 

combaterea pandemiei COVID-19 de către subdiviziunile subordonate MAI.  

Activitățile din Planul de acțiuni6 sunt orientate atât spre protejarea angajaților 

subdiviziunilor MAI din prima linie cât și a comunității, în general, pentru 

minimizarea impactului asupra sănătății și efectelor pandemiei. 

Evaluarea realizării activităților din Planul de acțiuni, până la finele lunii aprilie 

2021, constituie o condiție de debursare a resurselor financiare - tranșa fixă de 21,4 

milioane Euro - planificată a fi realizată la finele lunii iunie 2021.  

Această valoare exprimă: 

a) fondurile disponibile pentru anul 2020, tranșa variabilă nr.4; 

b) fondurile condiționate destinate pentru dezvoltarea carabinierilor; 

c) fondurile nevalorificate deplin din tranșele variabile nr. 2 și nr. 3, ca rezultat al 

rapoartelor misiunilor de evaluare ale UE. 

Costul total estimat al Planului de acțiuni privind prevenirea și combaterea 

pandemiei COVID-19 de către subdiviziunile subordonate MAI constituie 126 

milioane lei, echivalentul a circa 5,8 milioane Euro. Ministerul Finanțelor va 

examina posibilitatea alocării resurselor, la o eventuală rectificare a legii bugetare 

anuale, în dependență de evoluțiile executării bugetului de stat.  

 

Prin implementarea acestui plan de acțiuni se urmărește: 

 asigurarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor la locul de muncă; 

 reducerea numărului de infectări în rândul salariaților subdiviziunilor MAI din 

prima linie; 

                                                           
6 https://mai.gov.md/sites/default/files/COVID/PLAN%20covid.pdf. 

 

Context:

• amendarea Acordului de 
Finanțare pentru Reforma 
Poliției; 

• semnarea Addendumul nr. 
2 la Acordul de finanțare. 

Obiective generale:

• minimizarea răspîndirii 
Covid-19

• un răspuns multidisciplinar 
și intervenții de prevenire;

• consolidarea instituțiilor de 
aplicare a legii.

Impact:

• comunicarea și informarea 
constantă și corectă a 
cetățenilor;

• planificarea acțiunilor de 
prevenire și combatere a 
Covid-19.
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 îmbunătățirea coordonării acțiunilor pentru pregătire și răspuns la COVID-19 la 

nivel național și local; 

 fortificarea capacităților respondenților din prima linie de combatere și prevenire 

COVID-19 în contextul amenințărilor globale generate de pandemie. 

Implementarea activităților presupune: 

 implementarea soluțiilor de identificare timpurie a virusului; 

 elaborarea procedurilor standard de operare pentru stabilirea modului de 

intervenție în contextul situației pandemice;  

 sprijinirea persoanelor infectate/plasate în izolare în procesul de recuperare;  

 dezvoltarea și standardizarea proceselor de gestionare a deșeurilor provenite de 

pe urma COVID-19;    

 aplicarea proceselor de instruire de la distanță;  

 asigurarea accesului în siguranță în instituțiile din subordinea MAI; 

 punerea la dispoziție a produselor/echipamentelor care să ofere posibilitatea 

limitării contactului fizic și/sau implicării de la distanță a respondenților din 

prima linie; 

 digitalizarea proceselor pentru diminuarea timpului de contact în timpul 

serviciului și/sau în cadrul prestării serviciilor pentru populație; 

 sporirea capacităților de monitorizare a implementării restricțiilor impuse de 

Comisiile de specialitate în contextul pandemiei de COVID-19; 

 sporirea capacităților de asigurare a izolării localităților cu risc sporit de 

răspândire a infecției;   

 consolidarea capacităților de răspuns la punctele de trecere ale frontierei de stat; 

 fortificarea capacităților Poliției în prevenirea și investigarea infracțiunilor în 

contextul amenințărilor globale generate de pandemia COVID-19. 

Planul de acțiuni a fost elaborat în calitate de document-cadru al măsurilor strategice 

în scopul susținerii eforturilor naționale de prevenire și combatere a COVID-19, 

prevede ajustarea cadrului intern de reglementare la nivelul subdiviziunilor 

subordonate ale MAI, prin ajustarea procedurilor operaționale cu îmbrățișarea 

practicilor și standardelor europene.  

Planul de acțiuni susține agenda Guvernului Republicii Moldova și Planul național 

de răspuns la COVID-197 în vederea minimizării efectelor negative ale pandemiei. 

Impactul crizei pandemice asupra ordinii de drept a sporit cererile cetățenilor pentru 

acordarea asistenței specializate a structurilor din cadrul MAI: IGP, IGC, IGPF și 

IGSU. 

Pe parcursul implementării Planului de acțiuni au fost organizate mai multe ședințe 

de lucru și întruniri de coordonare în vederea monitorizării îndeplinirii acțiunilor și 

asigurării progresului constant în realizarea obiectivelor stabilite8.     

 

                                                           
7 https://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Moldova%20Covid-19_FINAL_0.pdf 
8 La 6 ianuarie 2021, a avut loc prima ședință cu privire la Planul de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne privind 

pregătirea și răspunsul la infecția COVID-19 https://mai.gov.md/ro/news/uniunea-europeana-va-oferi-suport-pentru-

mai-lupta-cu-covid-19 
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Planul de acțiuni are ca scop consolidarea unui efort corelat a unei echipe multi-

disciplinare în domeniul prevenirii și combaterii COVID-19 pentru a garanta un 

sistem de ordine și securitate publică performant, transparent, bazat pe cooperare și 

orientat pro-activ către nevoile 

cetățenilor.  

În special, documentul stabilește 

acțiuni pentru IGP, IGC și IGPF – 

circa 82%, iar celelalte subdiviziuni 

STI, Academia „Ștefan cel Mare”, 

Serviciul Medical au un rol de 

suport în implementarea măsurilor.   

Deși acoperă o perioadă de patru 

luni (ianuarie-aprilie 2021), 

implementarea Planului de acțiuni a 

fost corelată cu evoluțiile care se 

înregistrează pe plan internațional în 

ceea ce privește pandemia. 

După patru luni de implementare, atingerea obiectivelor specifice aferente Planului 

de acțiuni sunt estimate la 95%. 
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3.1     Activități de comunicare și sensibilizare a opiniei publice  

În vederea sensibilizării publicului și informarea cetățenilor la nivel național despre 

măsurile de prevenire și combatere a COVID-19, precum și despre necesitatea de 

respectare a măsurilor de prevenire a infecției  subdiviziunile MAI au fost antrenate 

în activități de: 

1) informare a cetățenilor pentru creșterea gradului de sensibilizare a publicului; 

2) comunicare on-line și utilizarea rețelelor de socializare; 

3) informarea persoanelor din custodia poliției despre pericolul COVID-19; 

4) atenționare și explicare a necesității respectării carantinei pentru persoanele 

aflate în izolare; 

5) diseminarea informației statistice și sporirea coordonării intersectoriale; 

6) integrare a tehnologiei informației și a comunicațiilor în munca zilnică.  

Criza a devenit un test privind capacitatea Republicii Moldova și a cetățenilor de a 

combate fenomenul dezinformării. Menționăm că Ministerul Afacerilor Interne prin 

subdiviziunile sale asigură ordinea și siguranța 

publică, inclusiv siguranța în traficul rutier pe 

întreg teritoriul țării. Angajații polițiști și 

carabinieri patrulează și monitorizează spațiile 

publice și desfășoară activități de monitorizare 

a persoanelor care se află în autoizolare și 

carantină. Totodată, polițiștii și carabinierii 

informează cetățenii despre riscurile infecției 

cu COVID 19, despre măsurile recomandate de 

autorități și despre riscurile la care sunt supuși 

în momentul în care nu le respectă. 

Poliția monitorizează fluxul de pasageri, 

verificând dacă se respectă restricționarea 

numărului persoanelor transportate. În 

localitățile în care a fost declarată stare de 

carantină sunt instalate posturi de restricționare 

a transportului rutier. 

Angajații MAI patrulează în adiacentul piețelor 

comerciale, în locurile de acces public, zone de 

agrement, stații și autogări și solicită cetățenilor 

să respecte măsurile de protecție, șoferilor de 

transport public să limiteze numărul de 

persoane la 60 %, iar agenților economici și 

altor instituții să nu pună viața angajaților în 

pericol. 

Despre toate acțiunile desfășurate are loc o 

comunicare sistematică prin intermediul platformelor oficiale: mai.gov.md, 
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poliția.md, border.gov.md, carabinier.gov.md sau paginile oficiale ale rețelelor de 

socializare. 

Astfel, în primele patru luni ale anului 2021 au fost diseminate, prin diferite 

mijloace, circa 70 mii de mesaje de informare a cetățenilor pentru sensibilizarea 

gradului de respectare a măsurilor de protecție.  

Pe paginile oficiale ale subdiviziunilor subordonate ale MAI au fost plasate 45 

comunicate de presă, iar pe rețelele de socializare peste 2335 de comunicate și 

publicate informații realizate în comun cu mass-media - 147. Pentru a vizualiza 

materiale foto și video despre activitățile întreprinse rugăm să consultați anexa nr 3.     

Pentru sporirea capacităților de coordonare intersectorială în implementarea 

măsurilor de sănătate publică asociate riscului de transmitere COVID-19 au fost 

coordonate ședințele Comisiilor pentru situații excepționale la nivel de raion (APL 

II) și ședințele Comisiilor pentru situații excepționale la nivel de localități (APL I). 

Subdiviziunile polițienești au desfășurat 38 ședințe de coordonare intersectorială și 

au prezentat 587 informații pentru Comisia națională extraordinară de sănătate 

publică. 

La 9 martie 2021, a fost aprobat Ghidul privind 

acordarea primului ajutor medical cetățenilor 

în contextul riscurilor actuale de sănătate 

publică legată de infecția COVID-199. Pentru a 

face cunoștință cu ghidul rugăm să consultați 

Anexa nr. 2.  

Obiectivul ghidului este de a oferi sfaturi practice 

și orientări privind sănătatea și securitatea în 

activitatea polițienească. Scopul acestuia este de 

a oferi informații cu privire la aspectele pe care 

ar trebui să le cunoască angajații MAI în 

interacțiunea cu cetățenii în contextul riscurilor 

pandemice. Ghidul oferă soluții pentru sporirea 

gradului de siguranță în activitatea angajaților 

MAI.  

De asemenea, pentru o înțelegere mai bună a setului de recomandări au fost 

desfășurate mai multe sesiuni de instruire. Ghidul a fost publicat în 500 de exemplare 

și a fost diseminat subdiviziunilor polițienești pentru aplicare în activitatea curentă.  

În vederea facilitării accesului la informație Ghidul a fost publicat pe site-ul MAI și 

al subdiviziunilor subordonate, fiind organizate 6 sesiuni de instruire cu privire la 

aplicarea ghidului pentru 1012 respondenți din prima linie instruiți. 

Totodată, în luna aprilie a anului curent, 8 angajați ai Poliției de Frontieră au 

participat la cursul de instruire „Acordarea primului ajutor medical de către primii 

respondenți”, organizat cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova. 

                                                           
9 https://mai.gov.md/sites/default/files/COVID/igpi%20_ghid2%20(1).pdf 
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În vederea protejării comunității și prevenirii răspândirii pandemiei au fost 

organizate 40 ședințe și întâlniri în format on-line, fiind procurate 550 camere web.  

Mai mult, pentru prevenirea infectării angajații MAI au informat cetățenii prin 

intermediul mesajelor sonore difuzate. În acest sens au fost organizate misiuni de 

patrulare în localitățile țării pentru preîntâmpinarea oamenilor. La nivel național, au 

fost desfășurate circa 30 mii de activități de informare prin intermediul 

dispozitivelor acustice, cu distribuirea a circa 9 mii de materiale informative.  

Totodată, peste 449 de pliante informative au fost distribuite în izolatoarele de 

detenție provizorie. Fiecare autospecială destinată pentru transportarea persoanelor 

aflate în custodia poliției dispune de echipament de protecție. 

De asemenea, a fost organizată conlucrarea cu punctele teritoriale de dirijare în 

situații excepționale, ale Comisiilor pentru situații excepționale din raioane, mun. 

Chișinău, Bălți și UTA Găgăuzia. Au fost amplasate puncte de informare anti 

COVID. La punctele de informare sunt înmânate pliante informative și măști de 

protecție.  

În contextul reducerii riscului de infectare cu virusul COVID-19, angajații 

ministerului vor continua activitățile de informare în cadrul Campaniei „Fii în 

Siguranță - COVID nu a dispărut”. 
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Pentru automatizarea și digitalizarea proceselor de lucru cu accent pe lucrul la 

distanță (teleworking) pentru minimizarea posibilității de infectare, 11 subdiviziuni 

ale poliției au fost conectate la TIC „Managementul documentelor”. 

   

3.2 Asigurarea protecției angajaților și cetățenilor 

Fiind conștienți de necesitatea de a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos pentru 

angajați, cât și pentru cetățenii care intră în spațiile instituțiilor subordonate MAI, au 

fost luate un șir de măsuri pentru a asigura: 

1) reducerea mortalității și morbidității; 

2) depistarea și prevenirea timpurie a COVID-19; 

3) securizarea spațiilor de acces în sediile subdiviziunilor și dezinfectarea 

spațiilor și a automobilelor de serviciu; 

4) garantarea drepturilor persoanelor private de libertate; 

5) tratarea și recuperarea angajaților; 

6) managementul deșeurilor. 

Pentru reducerea morbidității și 

mortalității respondenții din prima 

linie au fost asigurați cu echipamente 

de protecție personală.   

În vederea implementării soluțiilor de 

depistare și prevenire timpurie a 

infecției, subdiviziunile MAI dețin 

6500 teste rapide. 

Reieșind din specificul atribuțiilor de 

serviciu încredințate, în primele patru luni ale anului curent a fost organizată munca 

la distanță pentru 239 angajați. 

Au fost asigurate măsuri de 

protecție a cetățenilor în incinta 

subdiviziunilor MAI, în special 

spațiile de acces care au fost 

dotate cu 61 termo-scanere și 216 

de termometre cu infraroșu.  

În lunile ianuarie – aprilie 2021 

subdiviziunile IGP au fost vizitate 

de 2833 de persoane, iar ale IGPF 

de 1710.  Pentru furnizarea 

serviciilor cetățenilor într-un 

mediu sigur prin respectarea 

măsurilor de curățare a saloanelor 

Măști Mănuși Dezinfectant Costum de 
protecție 

430849

362976

40032
2480

IGP, IGC, IGPF - 4 luni 2021
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unităților de transport, utilizate în munca pe schimburi, au fost procurate 58 

nebulizatoare portabile. 

 Asigurarea angajaților MAI infectați cu servicii și condiții de tratare și recuperare 

post COVID-19 a fost realizată de Serviciul Medical al MAI. De la începutul anului 

în Spitalul ministerului au fost tratați și recuperați 488 angajați. 

În legătură cu organizarea măsurilor suplimentare de control și combatere a infecției, 

în rândurile angajaților MAI, dar și în vederea asigurării unui regim adecvat de 

izolare a persoanelor cu formă ușoară de COVID-19, BMA al MAI a pus la 

dispoziție un edificiu din cadrul unui centru din subordine, dotat cu toate 

echipamentele necesare. Acest sediu are o capacitate de 28 locuri de cazare. Până la 

moment, Centrul menționat nu a fost activat. 

În contextul sprijinului 

benevol pentru societate, 296 

angajați care anterior sau tratat 

de COVID-19, s-au încadrat în 

rândurile donatorilor voluntari 

de plasmă, contribuind astfel la 

fortificarea măsurilor de 

asistență a pacienților infectați. 

Pentru 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, au fost desfășurate 159 ședințe de suport psihologic cu membrii familiilor 

angajaților diagnosticați cu COVID-19 și 837 ședințe de consiliere psihologică a 

angajaților. 

De asemenea, au fost organizate 3292 activități de reabilitare psiho-emoțională 

pentru 1998 angajați care au revenit la serviciu în perioada post COVID-19.   

Totodată, de către Serviciul Psihologic al IGPF au fost elaborate 3000 de broșuri 

informative privind măsurile de prevenire și diminuare a arderii emoționale și a 

stresului profesional în contextul pandemiei de COVID-19. Broșurile au fost 

repartizate pentru autoinstruirea polițiștilor de frontieră din cadrul Direcțiilor 

Regionale ale IGPF. 

Realizarea managementului eficient al deșeurilor pentru prevenirea creșterii 

numărului persoanelor infectate a necesitat crearea condițiilor de acumulare a 

echipamentului de protecție utilizat de angajați în activitățile de prevenire a infecției 

cu COVID-19 și procurarea de containere și pungi pentru depozitarea deșeuri 

periculoase.  
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În anul 2020, în cadrul Proiectului “Consolidarea răspunsului național la criza legată 

de COVID – 19”, finanțat de Fondul ONU de Încredere a Partenerilor pentru 

Răspuns la COVID-19 și Recuperare (UN COVID-19 MPTF) au fost elaborate: 

- „Evaluarea necesităților personalul din Punctele de Trecere a Frontierei de Stat ale 

Moldovei privind infrastructura, încăperile și echipamentul pentru asigurarea 

accesului la servicii de apă, salubritate și igienă și pentru izolarea persoanelor în 

contextul pandemiei de COVID – 19”; 

- Procedura Standard de Operare (PSO) pentru IGPF.    

 

Ambele documente pot fi consultate la anexele nr. 4 și nr. 5 ale Raportului de 

evaluare.  

PTF dețin un rol cheie în prevenirea răspândirii bolilor infecțioase pe teritoriul țării 

prin: măsuri de restrângere a focarelor de infecție, de răspuns la urgențele de sănătate 

publică cauzate de bolile infecțioase și prin implementarea recomandărilor de 

sănătate publică, în același timp limitând restricțiile legate de traficul și comerțul 

internațional care nu sunt necesare.  

În acest context, evaluarea de necesităților vizează activitățile PTF care urmăresc să 

asigure, pe de o parte, controlul eficient al infecției, iar pe de altă parte, protecția 

personalului din PTF de infectare, având în vedere că constituie prima linie de 

apărare pentru prevenirea eficientă a riscului de transmitere a virusului la intrarea în 

țară. Toate recomandările oferite urmăresc să sprijine implementarea eficientă a 

măsurilor de sănătate și sanitare și menținerea de capacități de răspuns și control al 

infecției la PTF, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.  
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Scopul PSO este stabilirea unei 

metodologii clare și unitare, care să 

cuprindă instrucțiunile, pașii de lucru, 

formularele necesare și 

responsabilitățile pentru asigurarea 

detecției și gestionării cazurilor 

suspecte de infecție cu COVID-19, 

precum și prevenirea transmiterii și 

contaminării cu acest virus la locul de 

muncă și la nivel comunitar, pentru a fi 

utilizată de către polițiștii de frontieră 

din PTF și alți angajați cu 

responsabilități aferente. 

Activitatea de completare a cadrului instituțional și încorporarea noilor componente 

necesare pentru realizarea măsurilor de prevenire și control a pandemiei a continuat 

în 2021. Au fost revizuite 36 acte departamentale care modifică și/sau introduc 

elemente noi în prevenirea și combaterea COVID-19. Au fost aprobate 12 acte cu 

caracter de recomandare privind acțiunile de prevenire a contaminării și răspândirii 

COVID-19. 

În vederea stabilirii unui set unitar de reguli privind măsurile de prevenire a 

contaminării și răspândirii COVID-19 (coronavirus) în rândul efectivului polițienesc 

care reacționează la apelurile de urgență și utilizarea echipamentului personal de 

protecție, prevenire a contaminării cu COVID-19 în sediile Poliției; menținerea 

curățeniei și dezinfectării spațiilor, inclusiv de lucru a angajaților; managementul 

deșeurilor infecțioase generate pe perioada pandemiei, a fost aprobată PSO privind 

acțiunile de prevenire a contaminării și răspândirii COVID-19 (coronavirus) în 

rândul efectivului polițienesc. Procedura se aplică de către conducerea 

subdiviziunilor Poliției, efectivul polițienesc implicat în reacționarea la apelurile de 

urgență, detenție și escortă a persoanelor aflate în custodia Poliției și personalul 

Poliției care desfășoară muncă de birou. 

De asemenea la nivelul structurilor de carabinieri au fost aprobate câteva documenta 

precum: 

- Instrucțiunea privind respectarea măsurilor de protecție împotriva infecției de 

COVID-19; 

- Instrucțiunea privind intervenția psihologică pentru restabilirea psiho-

emoțională a angajaților; 

- Instrucțiunea privind schimbarea temporară a locului de muncă a militarului 

cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță în cadrul Inspectoratului 

General de Carabinieri; 

- Ghidul privind prevenirea și controlul infecției cu coronavirus de tip nou 

COVID -19 în rândul angajaților. 
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3.3    Instruirea personalului 

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 au fost atinse prin: 

1) instruirea angajaților MAI; 

2) formarea psihologilor; 

3) instruirea felcerilor din IDP 

4) acordarea asistenței calificate cetățenilor.  

În lunile ianuarie-aprilie 2021, au fost realizate 56 sesiuni 

de instruire privind prevenirea și controlul infecțiilor 

pentru respondenții din prima linie cu participarea a peste 

1000 de angajați.  

Dezvoltarea alternativelor de instruire a angajaților pentru 

prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19 cu axarea 

pe utilizarea tehnologiei informației a permis organizarea 

a 68 instruiri la distanță pentru – 3378 polițiști și 259 

polițiști de frontieră. 

Totodată, au fost organizate 35 sesiuni de instruire a 

polițiștilor implicați în activități de pază și escortă privind 

modul de intervenție al polițiștilor în contextul pandemiei, 

la care au participat 293 de angajați din numărul total de 

400 de angajați (73,25 %). 

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a organizat cursul de instruire online, de formare 

profesională a psihologilor în domeniul prevenirii și diminuării arderii emoționale, 

a stresului profesional în contextul pandemiei provocată de virusul COVID-19. 

Cursul a fost desfășurat în perioada 10-11 martie 2021. La instruire au participat 58 

specialiști psihologi din cadrul subdiviziunilor MAI. Curriculum la specializarea în 

domeniul pregătirii psihologice a specialiștilor psihologi din MAI în contextul 

COVID-19, cuprinde 6 ore atât de curs, cât și de lecții practice. Materialul 

informativ-practic la temele din curriculum a fost distribuit audienților-psihologi în 

mod organizat pentru a fi folosit în activitatea de prevenire și diminuare a arderii 

emoționale, precum și în raport cu persoanele diagnosticate cu COVID-19. 

În perioada 12-15 aprilie 2021, prin intermediul Instrumentului Comisiei Europene 

de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX) a fost organizat un atelier de 

lucru, destinat angajaților serviciilor psihologice din cadrul subdiviziunilor 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.  

Scopul instruirilor a fost de a îmbunătăți asistența psihologică acordată angajaților 

în contextul pandemiei COVID-19. 
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Atelierul s-a desfășurat în format online cu participarea a șase experți din România 

și Slovenia. Astfel, este o contribuție semnificativă în ceea ce vizează schimbul de 

bune practici cu statele membre UE în abordarea și gestionarea sarcinii psihologice 

suplimentare, a stresului și anxietății asupra ofițerilor de aplicare a legii, care 

operează într-un mediu de prevenire și combatere a infecției de tip COVID-19. 

De instruire au beneficiat 37 de angajați din cadrul Inspectoratului General al Poliției 

de Frontieră, Inspectoratului General de Carabinieri, Inspectoratului General pentru 

Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției, serviciilor responsabile de 

oferirea consilierii și suportului psihologic funcționarilor afectați de consecințele 

epidemiei. 

Totodată, în perioada 26-28 aprilie 2021 urmează a fi organizat, prin intermediul 

Instrumentului Comisiei Europene de asistență tehnică și schimb de informații 

(TAIEX), un Atelier de lucru cu participarea unui grup mixt de reprezentanți ai 

IGPF, IGP și Serviciului Vamal. Activitatea cu genericul „Îmbunătățirea măsurilor 

de control a frontierei în contextul pandemic”, va fi moderată de experți din 

Slovenia.  

Scopul instruirii este de a consolida cunoștințele personalului poliției de frontieră 

care sunt în contact direct cu persoanele potențial infectate, prin instruirea acestora 

în detectarea și combaterea pericolelor pentru sănătatea publică.  Atelierul va reuni 

circa 95 de participanți. 

 

3.4    Activități de prevenire și combatere a infecției COVID-19 realizate de 

către subdiviziunile MAI 

Subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne au realizat continuu activitățile 

prevăzute de cadrul normativ în vederea prevenirii și combaterii infecției cu 

Coronavirusul de tip nou (COVID-19), inclusiv au asigurat: 
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1) monitorizarea respectării la nivel național, a măsurilor de prevenire și control a 

infecției COVID-19; 

2) monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-

19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova; 

3) regimul de carantină introdus în localitățile din țară; 

4) dirijarea fluxului de persoane în stațiile de oprire ale transportului public în 

municipiile Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul, Hâncești și în orașele Căușeni și 

Sângerei; 

5) coordonarea ședințelor Comisiilor pentru situații excepționale la nivel de raion 

(APL II) și ședințelor ale Comisiilor pentru situații excepționale la nivel de 

localități (APL I). 

Începând cu 01.01.2021, de către angajații subdiviziunilor 

MAI au fost monitorizate circa 114057 persoane10 aflate 

sub incidența regimului de autoizolare, inclusiv prin 

utilizarea instrumentelor de verificare a acestora de la 

distanță, sau la domiciliile indicate în declarațiile privind 

respectarea sub proprie răspundere a regimului de 

autoizolare. 

Suplimentar, în scopul asigurării măsurilor de prevenire a 

infecției COVID-19 în locurile publice, de către angajații 

subdiviziunilor MAI au fost realizate 78790 monitorizări 

/verificări a modului de conformare a unităților de comerț 

la cerințele impuse prin Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova și Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate 

publică.  

Verificările de referință au vizat, cumulativ, activitatea a 80918 unități 

comerciale/de deservire și piețe comerciale. 

Totodată, a fost supusă monitorizării, cumulativ, activitatea a 18867 unități de 

alimentație publică, 36925 stații de alimentare PECO, 28443 zone de agrement în 

aer liber și 4508 cluburi de noapte. 

De asemenea, au fost efectuate 25752 verificări 

a modului de respectare a măsurilor de prevenire 

și control a infecției COVID-19, de către 

persoanele fizice și persoanele juridice ce 

prestează servicii de transport de pasageri. 

În aceiași ordine de idei se relevă că angajații 

subdiviziunilor MAI au reacționat la 6722 

apeluri de urgență 112 conexe subiectului 

COVID-19. Numărul de cazuri documentate a 

persoanelor din grupurile vulnerabile – 654. 

Polițiștii de frontieră au asistat 24 persoane 

identificate în Punctele de Trecere a Frontierei cu simptome asociate infecției Covid-

19, Serviciul 112 fiind solicitat de 12 ori. 
                                                           
10 În total de la începutul pandemiei au fost monitorizate peste jumătate de milion de persoane 



 

 24 

Au fost realizate de polițiști peste 30 mii de activități de patrulare a localităților și 

au fost desfășurate de carabinieri circa 8 mii misiuni de prevenție în adiacentul 

stațiilor auto. Totodată, în urma activităților de menținere a ordinii în spațiile publice 

au fost documentate 129 de contravenții cu privire la consumul de droguri. 

În contextul pandemiei COVID-19, efectivele polițienești au fost implicate în 

proporție considerabilă în asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică 

corespunzător riscurilor și amenințărilor determinate de aceasta. 

Prezența și vizibilitatea forțelor de ordine a determinat în consecință înregistrarea 

unui trend pozitiv al climatului de siguranță publică, obținându-se astfel mai mulți 

indicatori care arată o descreștere a situației infracționale la nivel de țară pe 

majoritatea categoriilor de infracțiuni. 

Fenomenul testelor PCR COVID-19 false 

La traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, începând 

cu 23 martie 2021, a devenit obligatorie prezentarea testului PCR COVID-19, cu 

scopul exceptării de la regimul de autoizolare de 14 zile, care trebuie să fie efectuat 

cu cel mult 72 ore înainte.  

În perioada 20 martie-20 

aprilie 2021 de către 

inspectorii din punctele de 

trecere în timpul controlului 

de frontieră au fost ridicate 

301 teste PCR COVID-19 ce 

prezentau semene de 

falsificare. 

Principalii factori care 

determină cetățenii Republicii 

Moldova, precum și unii 

cetățeni străini să recurgă la deținerea unui test PCR de diagnosticare COVID-19 

contrafăcut constituie: 

1) costul  relativ  înalt  al  testelor PCR  de  diagnosticare  COVID-19   (800-1200 

lei); 

2) sporirea gradului de  amenințare  de diagnosticarea  cu  rezultatul  pozitiv  în  urma  

testării efectuate; 

3) imposibilitatea  de  a  se  deplasa  la  instituțiile  medicale abilitate  din  cauza  

numărului  mare  de  persoane  ce intenționează să fie testate,  necesitatea de a obține 

teste în  mod de urgență. 

Dacă este să analizăm direcția de deplasare a cetățenilor care au prezentat la 

controlul de frontieră teste PCR COVID-19 false, atunci 76% avem pe sensul de 

ieșire din țară. Pe sensul de intrare în Republica Moldova în perioada analizată au 
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fost depistate 73 de teste PCR COVID-19 din care 55% au fost eliberate de 

laboratoarele din Republica Moldova . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5      Managementul frontierei 

Având în vedere contextul internațional și măsurile impuse de statele vecine, s-a 

menținut un contact permanent cu autoritățile din țările cu frontieră comună pentru 

asigurarea traficului de persoane și mijloace de transport. 

IGPF a asigurat în permanență participarea în cadrul grupelor de lucru la nivelul  

Comisiilor de sănătate publică. Datele colectate de polițiștii de frontieră au fost puse 

la dispoziția autorităților competente ale statului.  

În primele patru luni ale anului curent, prin punctele de trecere a frontierei de stat a 

fost înregistrat un flux de 1385130 persoane, dintre care 654431 persoane pe sensul 

de intrare, iar pe sensul de ieșire 730699 persoane. 

Segmentul aerian de frontieră a fost traversat de 188960 persoane, dintre care pe 

direcția de intrare 87093 persoane, iar pe direcția de ieșire 101867 persoane. 

Punctele de trecere ale frontierei de stat cu România au fost traversate de 812903 

persoane, punctele de trecere a frontierei de stat cu Ucraina – 383267 persoane. 

Screening-ului cu termometrele digitale/termo-scanere au fost supuse 1 473 134 de 

persoane, cu întocmirea a 63 149 fișe epidemiologice, inclusiv: 

1)        la frontiera cu România – 29 607 fișe epidemiologice; 

2)        la frontiera cu Ucraina – 10 903 fișe epidemiologice; 

3)        la frontiera aeriană – 22 639 fișe epidemiologice. 
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La Linia Verde a Poliției de Frontieră au fost înregistrate 18 370 apeluri, efectuate 

în special pentru a consulta modul de trecere a frontierei de stat, condițiile și riscurile 

în contextul măsurilor aplicate pentru diminuarea răspândirii COVID-19.  

 

3.6     Activități de constatare 

În perioada 01.01 – 14.04.2021, de către agenții constatatori au fost constatate, 

examinate și soluționate 10545 contravenții prevăzute de art. 761 „Nerespectarea 

măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice” din Codul 

contravențional al RM. 

 Suma amenzilor aplicate a constituit 20 423 028 lei. 

 Suma amenzilor achitate a constituit 4 084 012 lei. 

 Suma amenzilor nepercepute constituie 12 327 750 lei. 

În aceiași perioadă de către agenții constatatori din cadrul IGP al MAI au fost 

constatate, examinate și soluționate 20 contravenții prevăzute de art. 359 

„Încălcarea regimului special în condiții de stare excepțională” din Codul 

contravențional al RM.  

 Suma amenzilor aplicate a constituit 6 400 lei. 

 Suma amenzilor achitate a constituit 3 200 lei. 

 Suma amenzilor nepercepute constituie 600 lei. 
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3.7      Combaterea criminalității în perioada pandemiei 

În perioada anului 2020, Poliția a înregistrat 23978 infracțiuni, dintre care 30% 

revenind municipiului Chișinău. Fenomenul infracțional a înregistrat o descreștere 

cu 17,54%, comparativ cu perioada analogică a anului 2019 (29077). 

Astfel, în perioada anului 2020 criminalitatea a înregistrat diminuare la toate 

categoriile de infracțiuni și anume, excepțional de grave cu 21,4%, deosebit de grave 

cu 33,2%, grave cu 11,5%, mai puțin grave cu 22,8% și cele ușoare cu 6,73%.  

Ponderea infracțiunilor din categoria celor ușoare și mai puțin grave este de 83% din 

numărul total de infracțiuni înregistrat. 

Pe parcursul anului 2020 la compartimentul documentării criminalității organizate, 

în cadrul a 211 cauze penale au fost documentate 63 grupări criminale organizate și 

14 organizații criminale, pe care au fost identificați 463 de membri.  

În perioada de referință au fost inițiate 833 cauze penale privind traficul ilicit de 

droguri, atestându-se o descreștere cu 13,41 % comparativ cu perioada analogică a 

anului 2019 și 18 cazuri de contrabandă cu droguri.  

În perioada de raport, la nivel național au fost inițiate 58 cauze penale privind 

traficul de persoane, comparativ cu 121 cauze penale pornite în perioada analogică 

a anului 2019:  

-  42 cauze penale privind traficul de persoane,( 91 în 2019) art.165 CP.  

- 16 cauze penale privind traficul de copii, (30 în 2019) art. 206 CP.  

Ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane au pornit urmărirea 

penală pe 26 cauze penale, privind traficul de persoane și copii, înregistrând o 

diminuare cu 67,5% comparativ cu perioada analogică a anului 2019:  

- 14 cauze penale privind traficul de persoane (art.165 CP), (55 cauze penale 2019);  

- 12 cauze penale privind traficul de copii (art. 206 CP), (25 cauze penale 2019). 

Din numărul total de victime identificate, potrivit formei de exploatare se atestă că 

traficarea victimelor  în scop de exploatare prin muncă, (76,7%) reprezintă ponderea 

cea mai mare din numărul total de victime ale traficului de ființe umane identificate 

la nivel național (comparativ cu 154 victime identificate în aceiași perioadă a 

an.2019). 

Violența în familie  

Pe parcursul a 12 luni a anului 2020 poliția 

a înregistrat 12970 sesizări cu privire la 

infracțiuni și incidente ce vizează 

conflictele în cadrul relațiilor familiale. Cu 

referire la categoria ce atentează la valorile 

familiale se constată că, în anul 2020 au fost 
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constatate 2453 cazuri comparativ cu 2597 în anul 2019, mai puține cu 5.54% cazuri 

de violență în familie. 

Delicvența juvenilă 

Conform datelor statistice, pe parcursul a 12 

luni ale anului 2020, de către minori și cu 

participarea acestora au fost săvârșite 606 

infracțiuni, (2,46% din numărul total), 

înregistrând o descreștere cu 8,73%, față de 

perioada analogică a anului 2019 (664 în 

2019). 

Controlul asupra circulației cu arme  

Pe parcursul perioadei de 12 luni ale anului 

2020 au fost înregistrate – 76 (93 în 2019) 

infracțiuni comise cu aplicarea sau folosirea 

armelor de foc, ce constituie o diminuare cu 18 %, inclusiv: cu arme deținute legal 

– 29 (32 în 2019), cu arme deținute ilegal –30 (40 în 2019) și arme care nu au fost 

stabilite – 17 (21 în 2019).  

Astfel, din numărul total de infracțiuni comise cu aplicarea sau folosirea armei de 

foc, au fost stabiliți 55 de infractori de gen masculin, iar în cazul a 21 de infracțiuni 

autorul nu a fost stabilit.  

Totodată, au fost înregistrate 213 incidente cu arme (159 în 2019), inclusiv: cu arme 

la evidență – 82 (69 în 2019) și cu arme deținute ilegal sau pneumatice – 106 (76 în 

2019), iar în 25 (14 în 2019) cazuri nu a fost stabilită arma.  

Au fost relevate 75 (116 în 2019) infracțiuni privind purtarea, păstrarea, procurarea, 

fabricarea ilegală a armelor de foc și munițiilor, ce constituie o descreștere cu 

35,34%. 

 

Siguranța în trafic 

În perioada a 12 luni ale anului 2020 au fost înregistrate 1988 accidente în traficul 

rutier, în care 244 persoane au decedat și 2245 au fost traumatizate, fiind atestată o 

descreștere cu 24,7% a numărului de accidente înregistrate, cu 19,2% a numărului 

de persoane decedate și cu 25% a persoanelor traumatizate. 
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Fenomenul contravențional  

În perioada anului 2020, fenomenul contravențional a înregistrat o creștere cu 

14,12% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, fiind constatate 

396566 contravenții. Din totalul de contravenții constatate, de către angajații Poliției 

au fost întocmite 24470 procese-verbale contravenționale pe cazuri de huliganism 

nu prea grav, 8417 procese-verbale pe cazurile de consum de băuturi alcoolice în 

locuri publice și apariția în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool, 

1158 procese-verbale pentru procurarea ori păstrarea ilegală de droguri în cantități 

mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului, 8843 procese-verbale pe 

cazurile de tulburare a liniștii. 

Infracțiunile informatice  

Este de remarcat că, pandemia globală și-a lăsat amprenta inclusiv pe aspectul dat, 

plasând activ populația în spațiul on-line, fiind un mediu favorabil pentru noile 

categorii de infractori care acționează în spațiul cibernetic. 

Analiza infracțiunilor informatice și a infracțiunilor în domeniul comunicațiilor 

electronice în raport cu aceiași perioadă a anului 2019 denotă o creștere a numărului 

de cauze penale pornite: 182 cauze penale în anul precedent comparativ cu 232 cauze 

penale anul 2020, (cu 50 cauze penale mai mult în comparație cu perioada similară 

anului precedent). 

Pe parcursul anului 2020, de către ofițerii de investigații ai Direcției investigații 

infracțiuni informatice, au fost înregistrate 523 materiale (infracțiuni cibernetice – 

226, infracțiuni mijloace de plată electronice – 212 materiale, infracțiuni pornografie 

infantilă – 85 materiale).  

Pandemia generată de virusul COVID -19, a determinat mai multe provocări legate 

de comiterea infracțiunilor informatice precum și a cazurilor de escrocherie prin 

utilizarea mijloacelor de plată electronice.   

Mediul online, deosebit de atractiv pentru copii, reprezintă o cale suplimentară prin 

care copiii pot deveni victime ale abuzului, exploatării și traficului. Astfel, pe 

parcursul anului 2020 au fost 

înregistrate 85 de cazuri cu 

implicarea minorilor. Și anume 

prin ademenirea acestora în 

scopuri sexuale, în special prin 

intermediul rețelelor de socializare 

și aplicațiilor de mesagerie, unde 

abuzatorii intră în încrederea 

copiilor victime în vederea 

obținerii imaginilor intime ale 

acestora sau întâlnirii în mediul 

real pentru comiterea abuzurilor 

sexuale, de asemenea prin hărțuirea sexuală online și pornografia infantilă.  
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Pentru prevenirea unor astfel de situații, poliția a venit cu mai multe recomandări în 

vederea protecției datelor cu caracter personal și a copiilor. 

Dinamica fenomenului infracțional pentru perioada 3 luni ale anului 2021 

În perioada a 3 luni ale anul 2021 au fost înregistrate 5925 infracțiuni, comparativ 

cu 6185 infracțiuni în perioada analogică a anului 2020, atestându-se o descreștere 

cu 4,2% a fenomenului infracțional.  

În comparație cu perioada analogică a anului precedent, criminalitatea a înregistrat 

o diminuare a infracțiunilor din categoriile celor excepțional de grave cu -20% 

(36/45), deosebit de grave cu -35% (91/140), mai puțin grave cu -11% (3031/3404). 

Creștere au înregistrat infracțiunile din categoria celor grave cu +12,39% (925/823), 

și ușoare cu +4,58% (1668/1595).  Ponderea infracțiunilor din categoria celor ușoare 

și mai puțin grave este de 82%. 

Conform datelor statistice, comparativ cu perioada analogică a anului precedent au 

înregistrat creștere următoarele infracțiuni aflate sub supraveghere: tâlhării +30%, 

escrocherie +53,23%. 

Din numărul total de infracțiuni, 47% 

îi revin infracțiunilor patrimoniale 

(2690 (-5,98%), 22% infracțiunilor în 

domeniul transporturilor (1289 

(+6,53%), 5% contra securității 

publice (280 (-12,5%), 5% 

infracțiunilor contra familiei și 

minorilor (260 (-8,77%). 

 

Traficul ilicit de droguri în mediul 

on-line 

Totodată, în perioada 1 ianuarie-15 aprilie 2021, 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. 

Droguri depistate și sechestrate din circuitul ilicit în rezultatul desfășurării 

activităților de combatere a comercializării drogurilor in mediul online: 

1) Marijuana - 15 kg 275 gr. 

2) Amfetamină - 1 kg 1gr. 

3) Metamfetamină - 300 gr. 

4) Cocaină - 56 gr. 

5) Extasy - 6250 pastile 

6) MDMA praf - 156 gr. 
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7) Hașiș - 1,5 kg. 

8) PVP - 7 kg 447 gr. 

Active materiale și surse financiare confiscate: Lei – 30500; Dolari – 1800; Euro – 

2650; Automobile – 3; Carduri bancare – 39. 

De asemenea, a fost acordat suport autorităților de aplicare a legii din Germania, 

prin blocarea accesului la 9 servere 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. 

Totodată, a fost documentat 1 caz de comercializare a medicamentelor 

contrafăcute și anume comercializarea a 132 pachete cu „Arbidol” în valoare de 

50000 lei. 

În urma realizării 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, 

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. 

Criminalitate informatică 

În vederea diminuării impactului dăunător al criminalității informatice, atacurilor și 

incidentelor cibernetice asupra dezvoltării sigure a societății, au fost documentate 11 

infracțiuni privind exploatarea sexuală on-line a copiilor, 36 infracțiuni săvârșite cu 

utilizarea mijloacelor de plată electronice și 5 infracțiuni informatice și infracțiuni 

în domeniul telecomunicațiilor. 

3.8      Garantarea drepturilor persoanelor private de libertate  

În primele patru luni ale anului 2021, au fost reținute și plasate în IDP 1322 persoane, 

dintre care bărbați -1242, femei - 65 și minori -15. 

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. 

În IDP-uri este respectată evidența săptămânală a graficelor și au loc zilnic proceduri 

de dezinfectare. 17 angajați au fost supuși testării COVID-19 și confirmați pozitiv - 

14 angajați ai Serviciilor detenție și escortă ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliției.  

9 persoane aflate în custodia Poliției au fost supuse testării la COVID-19, dintre care 

1 persoană testată pozitiv. 



 

 32 

Cu scopul de a preveni răspândirea infecției, urmează a fi achiziționare 15 lămpi 

bactericide pentru inspectoratele de poliție în care sunt prevăzute izolatoare de 

detenție provizorie. Totodată, în scopul realizării triajului și termometriei au fost 

achiziționate 15 termometre non-contact cu infraroșu. 

În scopul fortificării capacităților de diagnostic al infecției cu virusul, IGP a primit 

de la MSMPS - 2000 teste rapide de diagnostic pentru testarea persoanelor private 

de libertate aflate în custodia poliției.  

Persoanele aflate în custodia poliției confirmate cu infecția COVID-19 în formă 

ușoară, care nu întrunesc criteriile de spitalizare, sunt plasate în două Izolatoare de 

detenție provizorie strategice Sângerei și Cimișlia. 

De asemenea, pe perioada detenției în privința persoanelor confirmate cu COVID-

19, în izolatoarele de detenție provizorie strategice se instituie regim de carantină, 

din data plasării persoanei confirmate cu COVID-19 și până la expirarea a 10 zile 

după eliberarea/transferarea/ spitalizarea persoanei/ persoanelor deținute confirmate 

cu COVID-19. 

Suplimentar, se menționează că persoanele aflate în custodia poliției infectate cu 

COVID-19 în formă ușoară, pe perioada deținerii acestora în IDP-urile strategice, 

sunt asigurate cu medicamente din cont propriu, sau din contul terțelor persoane cu 

acordul acestuia (rude apropiate, prieteni, colegi etc.). 

În cazul imposibilității de achiziționare a medicamentelor de către persoanele aflate 

în custodia Poliției infectate cu COVID-19 în formă ușoară, medicamentele necesare 

se achiziționează din contul subdiviziunii polițienești teritoriale. 

Tratamentul medicamentos prescris pentru persoanele deținute în IDP-urile 

strategice în regim de carantină este administrat cu doza unică, de către felcer sau în 

prezența acestuia, după caz, în prezența angajaților Serviciului detenție și escortă, în 

strictă conformitate cu extrasul prelevării probelor de către IMSP privind COVID-

19. 

De către Inspectoratul de poliție Sângerei și Cimișlia, în care au fost instituite 

Izolatoare 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. 
 

Statistica pentru perioada 01.01-15.04.2021 privind garantarea drepturilor persoanelor 

private de libertate pe perioada deținerii în IDP ale poliției prin dezinfectarea spațiilor din 

izolator și asigurarea igienei 

Nr. Echipament de protecție contra COVID 

– 19 

Total puse la 

dispoziție 

Folosite La moment 

(au rămas) 

1. Mănuși 11796 10391 1405 

2. Măști 21648 20615 1033 

3. Salopetă cu glugă 414 118 296 

4. Soluție pentru dezinfectare 912 litri 770,5 litri 141,5 litri 
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  Total 

5. Numărul dezinfectărilor în cadrul IDP 3415 

6. Numărul dezinfectărilor automobilelor 

speciale 

2477 

7. Angajați testați la Covid-19 17 

8. Angajați testați pozitiv Covid-19 14 

9. Reținuți/deținuți testați la Covid-19 9 

10. Reținuți/deținuți testați pozitiv Covid-

19 

1 

 

3.9     Migrație și azil 

Către data de 14.04.2021, la evidență cu diferite statute de ședere în țară, se află -   

21215 mii străini din 94 state ale lumii, dintre care 7952 cu ședere permanentă și 

13263 - provizorie. 

Actualmente, în sistemul de azil sunt înregistrate 494 persoane, în sistemul de 

apatridie - 718 persoane. 

Pe parcursul perioadei pandemice, toți locatarii Centrului de cazare a solicitanților 

de azil au fost supuși testărilor repetate la COVID-19 (testată pozitiv o singură 

persoană), fiind oferit tratamentul medical necesar refugiaților care locuiesc în afara 

Centrului – mun. Chișinău.  

Per total din sistemul de azil au fost testate pozitiv 14 persoane, acestora fiindu-le 

asigurat tratamentul necesar în spitalele municipiului Chișinău, în condiții egale cu 

cetățenii RM. 

 

4. Progresul privind implementarea Planului 

Prin Ordinul MAI nr. 545 a fost aprobat Planul de acțiuni al Ministerului Afacerilor 

Interne privind pregătirea și răspunsul la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-

19).  

Întru implementarea Planului de acțiuni conducătorii autorităților administrative și 

instituțiilor din subordinea Ministerul Afacerilor Interne au asigurat informarea 

lunară, în formă tabelară, despre progresul înregistrat pentru realizarea măsurilor din 

planificate. Pe parcursul perioadei de implementare a fost asigurată mediatizarea pe 

paginile oficiale a activităților. 

Sistematic au fost organizate ședințe de lucru atât la nivel strategic cât și la nivel de 

experți și întocmite Procese-verbale cu trasarea sarcinilor de rigoare. Efectuarea 

periodică a ședințelor a asigurat o bună coordonare și informare reciprocă despre 

modul și progresele de realizare a Planului de acțiuni, precum și alte modalități de 

cooperare și comunicare continuă între entitățile MAI. 

Nivelul superior al coordonării și monitorizării Planului de acțiuni a fost exercitat de 

Secretarului general al ministerului, domnul Ianuș Erhan.   



 

 34 

Raportul privind gradul de implementare a Planului de acțiuni, a fost elaborat de 

Direcția politici de dezvoltare instituțională a MAI și include cifre, date și informații 

actualizate la 15.04.2021 . 

Planul de acțiuni în versiunea română și engleză a plasat pe pagina MAI 

www.mai.gov.md la directoriul web consacrat combaterii COVID-19. În directoriul 

respectiv se conțin toate documentele care derivă din activitatea anti pandemică, 

inclusiv: Ghidul privind acordarea primului ajutor cetățenilor in contextul riscurilor 

actuale de sănătate publica legata de infecția COVID-19 pentru salariații MAI; acte 

și documente ale Comisiei Situații Excepționale; lista statelor pentru care se impune 

regim de autoizolare. 

În grafic sunt prezentate date 

cu privire la situația curentă  a 

acțiunilor „realizate” și 

„realizate parțial”. 

În tabelul anexat la prezentul 

raport, anexa nr. 1, au fost 

incluse date cu privire la 

realizarea celor 45 măsuri ale 

Planului de acțiuni. Măsurile de implementare sunt grupate în 11 acțiuni cărora li s-

au atribuit culori de marcaj: 

 verde – 100 % realizate; 

 galben – 50 - 90 % realizate parțial; 

 roșu – 0 - 40 % nerealizate. 

Astfel, 87% din măsurile de implementare au avut ca termen de implementare luna 

aprilie 2021. 

Analizând gradul de realizare al celor 11 acțiuni observăm evoluții pozitive, dar și 

anumite măsuri realizate parțial, care sunt în proces de realizare - 6 măsuri din plan: 

3.4 (50%); 4.6 (75%); 4.7 (75%); 7.1 (50%); 7.3 (50%); 8.2 (80%). 

Conchidem că ritmul de implementare a 

Planului de acțiuni a fost unul echilibrat și nu 

există acțiuni nerealizate. 

Nivelul de realizare a acțiunilor este apreciat în 

raport cu indicatorii care sunt prevăzuți în 

Planul de acțiuni.  

Raportul reprezintă o radiografie a progresului 

înregistrat în perioada 1 ianuarie – 15 aprilie 

2021, prin monitorizarea celor 11 acțiuni 

prevăzute în Planul de acțiuni. 

Rezultatele monitorizării atestă despre faptul că 86,6 % din acțiunile prevăzute în 

plan au fost realizate, iar 13,3 % sunt parțial realizate.  
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5. Concluzii 

Suportul decizional la nivelul MAI a fost asigurat prin stabilirea priorităților, 

obiectivelor, responsabilităților, a cadrului normativ și îmbunătățirea comunicării 

pentru gestionarea eficientă a fluxului informațional. De asemenea, analiza de risc 

realizată pe linia migrației ilegale, contrabandei, situației operative la nivelul 

frontierei de stat au un rol deosebit în luarea deciziilor. 

Urmare eforturilor coordonate de implementare a activităților stabilite în Strategia 

de dezvoltare a poliției, sporirii prezenței și implicării poliției în sprijinul 

cetățeanului, potrivit Barometrului de opinie publică, asistăm la un proces constant 

de creștere a nivelului de încredere al populației în Poliție, de la 25,5% în aprilie 

2016 la 41% în luna octombrie 202011. Aceasta reprezintă o confirmare, precum că 

procesul ales de dezvoltare este unul corect, orientat spre cetățean și în beneficiul 

acestuia. 

În contextul stării de urgență, poliția are mai multe îndatoriri de menținere a ordinii 

publice. Au fost mobilizate echipaje mixte. 

În materie de infracționalitate, anumite trenduri de schimbare înregistrate pe 

parcursul stării de urgență au fost predictibile. Constatăm o creșterea a cazurilor de 

comitere a infracțiunilor în mediul online. Impactul pe termen lung asupra 

infracționalității va fi diferit în funcție de tipul de infracțiune și de durata pandemiei. 

Atât Oficiul European de Poliție (EUROPOL) cât și Organizația Internațională a 

Poliției Criminale (OIPC) INTERPOL au avertizat asupra faptului că infractorii văd 

pandemia ca pe o oportunitate pentru a-și crește sau diversifica activitățile 

infracționale.  

Odată cu extinderea muncii de la distanță, utilizarea intensivă a serviciilor digitale 

pentru stocarea datelor și pentru desfășurarea activităților de business, va crește atât 

probabilitatea cât și frecvența atacurilor cibernetice, fapt care va necesita creșterea 

numărului de experți în criminalistică digitală.  

Alte tipuri de infracțiuni digitale de ex. dezvoltarea și propagarea de fake news au 

potențialul de a cauza tulburări în rândul cetățenilor și destabilizări ale ordinii 

publice. 

Toate țările din lume au fost afectate de  pandemie. Prin urmare autoritățile 

guvernamentale ale Republicii Moldova au întreprins mai multe măsuri pentru a 

proteja populația și a preveni răspândirea virusului. În acest context pandemia 

COVID-19 a impus necesitatea adoptării unor măsuri în vederea limitării unor 

drepturi fundamentale precum  libera circulație.  Toate restricțiile adoptate au avut 

drept scop să protejeze sănătatea cetățenilor. Autoritățile de aplicare a legii au avut  

un rol cheie pentru  asigurarea implementării restricțiilor prevenirea răspândirii  

pandemii și combaterea criminalității. 

Subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne au fost implicate și au asigurat  

menținerea ordinii publice, monitorizarea respectării restricțiilor la nivel național, 

astfel fiind realizate măsuri complexe în: parcuri, stații, străzi, piețe, centre 

comerciale, spitale. Au fost monitorizate respectarea măsurilor de distanțare fizică 

                                                           
11 https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/10/BOP_10.2020.pdf 
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și dezinfectare. Au fost folosite resursele de investigație pentru identificarea și 

localizarea persoanelor aflate în carantină.  

Totodată, forțele de ordine în coordonare cu alte autorități naționale au jucat un rol 

activ în informarea publicului cu privire la necesitatea respectării măsurilor de 

prevenire și combatere a COVID-19. Au fost organizate mai multe activități de 

sensibilizare a cetățenilor în toate localitățile Republicii Moldova. Au fost 

diseminate mai multe materiale informative și pliante cu privire la riscurile COVID-

19. Subliniem că a fost asigurată o coordonare a forțelor atât la nivel intern între 

subdiviziunile MAI, cât și o coordonare interinstituțională la nivelul autorităților 

guvernamentale. 

Au fost desfășurate o serie de activități pentru prevenirea criminalității, violenței 

domestice, traficului de droguri. A fost asigurată o comunicare eficientă cu 

societatea civilă prin sensibilizarea grupurilor active ale populației precum profesori, 

lucrători sociali și tineri în vederea prevenirii activităților antisociale. 

Au fost monitorizate siturile de Internet pentru a detecta activitățile criminale 

darknet, de contrafacere a produselor medicale, de contrafacere a testelor COVID-

19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obstacole identificate 

Urmare acțiunilor realizate se constată un șir de obstacole, precum: 

1. deficitul de resurse umane în cadrul MAI, ca rezultat al moratoriului 

instituit în cazul celor 1 077 funcții vacante, determină suprasolicitarea angajaților 

în afara orelor de serviciu și la zilele de odihnă (când practic și sunt admise 

cele mai multe încălcări), fiind afectată și activitatea de bază privind prevenirea și 

combaterea criminalității și asigurarea securității frontaliere; 

2. neglijența manifestată de către APL și cetățeni în partea ce ține de 

implementarea măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 stabilite prin 

Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică; 
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3. control redus din partea structurilor responsabile asupra persoanelor fără 

loc permanent de trai.  

Pentru depășirea obstacolelor enunțate se propune examinarea posibilităților 

privind: intensificarea de către serviciile APL a lucrului cu persoanele fără loc 

permanent de trai (evidența și testarea acestora); completarea funcțiilor vacante în 

cadrul MAI, după ridicarea moratoriului temporar; intensificarea în mediul rural și 

în rândul tineretului a campaniilor de sensibilizare a populației privind riscurile de 

infectare cu COVID-19. 

 

7. Recomandări 

 Protejarea angajaților, dotarea cu echipamente de protecție individuală, 

securizarea spațiilor de lucru, oferirea accesului la vaccin pentru angajații 

MAI conform Strategiei de vaccinare a diferitor grupe de personal; 

 Consolidarea capacităților Serviciului Medical al MAI prin dotarea acestuia 

cu utilaje moderne în tratarea și investigarea maladiilor provocate de 

COVID-19; 

 Consolidarea capacităților polițienești de documentare a cazurilor de 

dezinformare, instruirea personalului și preluarea de bune practici, 

fortificarea structurii de combatere a criminalității cibernetice din cadrul 

IGP; 

 Digitalizarea activităților subdiviziunilor subordonate, procurarea de soft-

uri și dotarea cu echipamente TIC și de comunicare, interconectarea tuturor 

subdiviziunilor MAI și oferirea de informații în timp real, dotarea Centrelor 

operaționale cu tehnică de calcul și rețele INTRANET; 

 Consolidarea capacităților de instruire on-line a angajaților, dezvoltarea de 

soft-uri și programe de studiu, dotarea Academiei „Ștefan cel Mare” cu 

calculatoare și lansarea unui program de dezvoltare al instituției;  

 Protejarea cetățenilor și combaterea criminalității transfrontaliere prin 

aprobarea noii Strategii în domeniul Ordinii și Securității Publice și 

lansarea de noi 

parteneriate de cooperare 

și semnarea tratatelor 

bilaterale și multilaterale. 
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Sursa: https://www.essp-sas.eu/communication/news/eu-space-growing-strongertogether-happy-europe-day/ 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

APRECIAZĂ SOLIDARITATEA UNIUNII EUROPENE FAȚĂ DE  

REPUBLICA MOLDOVA ÎN SPRIJINIREA EFORTURILOR STATULUI 

DE A CREȘTE CAPACITATE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A 

PANDEMIEI 
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8. Anexe 

 

Anexa 1: Informația privind realizarea Planului de acțiuni al Ministerului 

Afacerilor Interne privind pregătirea și răspunsul la infecția cu Coronavirus 

de tip nou (COVID-19) 

 

Anexa 2: Ghidul privind acordarea primului ajutor cetățenilor in contextul 

riscurilor actuale de sănătate publica legata de infecția covid-19 pentru 

salariații MAI 

 

Anexa  3: Lista Link-uri Utile 

 

Anexa 4: Evaluarea necesităților personalul din Punctele de Trecere a 

Frontierei de Stat ale Moldovei privind infrastructura, încăperile și 

echipamentul pentru asigurarea accesului la servicii de apă, salubritate și 

igienă și pentru izolarea persoanelor în contextul pandemiei de COVID – 19 

 

Anexa 5: Procedura Standard de Operare pentru IGPF    

 

Anexa 6: Procedura Standard de Operare privind acțiunile de prevenire a 

contaminării și răspândirii COVID-19 (coronavirus) în rândul efectivului 

polițienesc 

 

Anexa 7: Instrucțiunea privind respectarea măsurilor de protecție împotriva 

infecției de COVID-19 

 

Anexa 8: Instrucțiunea privind intervenția psihologică pentru restabilirea 

psiho-emoțională a angajaților IGC 

 

Anexa 9: Instrucțiunea privind schimbarea temporară a locului de muncă a 

militarului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță în cadrul 

Inspectoratului General de Carabinieri 

 

Anexa 10: Ghidul privind prevenirea și controlul infecției cu coronavirus de tip 

nou COVID -19 în rândul angajaților IGC 

 

Anexa 11: Procese-verbale ale ședințelor privind raportarea progresului 

realizat în implementarea Planului de acțiuni al MAI privind pregătirea și 

răspunsul la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) 

https://mai.gov.md/sites/default/files/COVID/igpi%20_ghid2%20(1).pdf
https://mai.gov.md/sites/default/files/COVID/igpi%20_ghid2%20(1).pdf
https://mai.gov.md/sites/default/files/COVID/igpi%20_ghid2%20(1).pdf

