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DECIZIE NR. 1/1

or. Drochia

Svetlana CONEA

Avind demersul Inspectoratului de polilie Drochia nr. 34133-569 din 15
ianuarie 2020, conform Ordinului Inspectoratului General de Polilie nr. 15ll2}l3
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a intrunirilor
qi a comuncdrii totalurilor activitelii polifiei cdtre administrafia publicd locald qi
societate, in temeiul art. art.43,46 din Legea ff.43612006 privind administralia
publicd 1oca16, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Consiliul raional Drochia
DECIDE:

l. Se i-a act de raportul privind rezultatele activitAfii Inspectoratului de polilie
Drochia in combaterea criminalitdlii qi asigurdrii ordinii publice pe parcursul a l2
luni ale anului 2020 gi sarcinile pentru trimestrul I - 2021 (se anexeazd).

2. Pregedintele raionului dl Alexei Vasilean, conform atribuliilor de bazd, va
acorda o atenfie permanentd activitdlii Inspectoratului de polilie Drochia.

3.Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii in Registrul de stat al
actelor locale qi se publicI pe site-ul Consiliului raional Drochia.

Din 05 martie 2021

Cu privire la raportul privind rczultatele activitdlii Inspectoratului
de polilie Drochia in combaterea criminalitElii qi asigurdrii ordinii
publice pe parcursul a 12 luni ale anului 2020 qi sarcinile pentru
trimestrul I - 202L

Preqedintele qedin{ei
Consiliului raional Drochia

Contrasemneazl:
Secretarul

Consiliului raional Drochia Oxana GRIGORITA



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poli(iei
Inspectoratul de polifie Drochia
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CAPITOLUL I
1. Caracteristica generall a activitlfii IP Drochia

Raionul Drochia este situat la latitudinea 480 349 metri, longitudine a278 16l metri gi altitudinea
de 144 metri, fa{d de nivelul mdrii, amplasat in partea de Nord - Vest a Republicii Moldova, la o
distan|6 de 167 km de la capitala Republicii Moldova - municipiul Chiqindu, avind urmatoarele
vecinitSli administrative - raioanele: Dondugeni (nord), Rigcani (vest), Soroca (est), Singerei (sud),
Floreqti (sud-est).

Suprafa{a totall a raionului, constituie 1000 km2.
In limita unitlfii administrativ-teritoriale a raionului sunt amplasate 39 localit[{i, inclusiv I

oraq, 9 comune qi 38 sate, intrunite in 28 primirii.
Populafia raionului cea stabil[ este de 85558 qi prezentl constituie 78745 locuitori, iar a or.

Drochia populalia stabil[ este de 20295 qi prezentd 16966.
Inspectoratului de polifie Drochia iqi desftqoard activitatea spre consolidarea qi sporirea eficienfei

forlelor polilieneqti, la prevenirea gi combaterea criminalitdlii orientate la relevarea, investigarea qi
descoperirea infracfiunilor, totodatd la urm[rirea qi tragercalardspundere penald a infractorilor, cit qi
la organizarea qi desft$urarea activitdfilor speciale de investigafie, qi la curmarea criminalitalii
or ganizate in teritoriul administrativ deservit.

Astfel pe parcursul perioadei a 12 luni ale anului 2020 Inspectoratul de polilie Drochia, a fost
deservit de 115 angajali dintre care - 68 de ofi{eri, 49 de subofi{eri Ei 5 salariali civili, 19 fucfii
fiind vacate, din cauza lipsei de cadre. Conform statelor de organizare in IP Drochia sunt prevdzute
134 de funcfii, dintre care76 ofi1eri, 53 subofiteri qi 5 salariafi civili.

In urma reformei implimentateinbaza Ordinului MAI nr. 103 din 27.03.2018, raionul Drochia,
a fost impdrfit in 4 Sectoare de poli]ie , care cuprind 2l de posturi de polilie, ce deserves sectorul
administrativ.

Cel mai mare sector dupd numSrul de populafie, este Sectorul nr.1 "Drochia" ce deserveqte 7
primdrii, inclusiv 9localit61i, 3 vile, dintre care or. Drochia, s. Jarigrad, com. Fintinila, (s Ghizdita),
com. Antoneuca, s. Pervomaiscoe, (s.Sergheuca, Vila Izvoraq), s. Ochiul Alb, s.Nicoreni, in teritoriu
sunt amplasate 5 posturi de polilie, iar numdrul populafiei din sector este de 33570locuitori, unde
pe perioada a12luni ale anului 2020, au activat 13 angaja{ide polifie, 2 functii fiind vacante.

Sectorul nr.2 "Pelinia" deserveEte 4 prim6rii qi 5 localitdli, 2 vile, dintre care s. Pelinia (Vila
Speranta), s. Sofia (Vila Rodnicioc), com. H6sndgenii Noi ( s. Lazo), s. Miciurin, sunt aplasate 4
posturi de polilie, num6rul populaliei din sector este de 14635 locuitori unde in perioada de raport
au activat 7 angajali de polilie, 2 funcfiie fiind vacante.

Sectorul nr. 4 "Mindic" deserveqte 5 primirii, inclusiv 8 localitdli, 1 vild, dintre care s. Mindic ,
com $uri ( s. $urii Noi, Vila Doina), s. Drochia, s. Maramonovca, com $alvirii Vechi (s. Ceapaevca,
s. Iliciovca), sunt aplasate 4 posturi de polilie, numdrul populafiei din sector este de 13780 locuitori
Ei in sectorul dat pe perioada a l2luni al an,2020 au activat angaja[i,8 angaja{i.

Sectorul nr. 5 "Chetrosu" este cel mai mare secor dupd numdrul de localitdfi deservite cit qi dupd
num[rul angajafilor de polilie - deserveqte 12 primdrii, inclusiv 17 localitdfi, din care fac parte s.
Chetrosu, s. Zgurila, com Cotova(s. Mdcdreuca) com. Palanca (s. $alvirii Noi, s. Holoqnila Nou6), s.
Popeqtii de Sus, s. Popeqtii de Jos, Gribova, com. Baroncea(s. Baroncea NouE), s Dominteni, com.
Petreni (s. Popeqtii Noi), s. Moara de Piatr5, s. Hdsndgenii Mari, in teritoriu fiind amplasate 9 posturi
de polifie, numdrul populafiei sectorului constituie 27800locuitori, in perioada de raport au activat
12 angaja[i, 1 func]ie interimat.

CAPITOLUL II
1. Analiza infracfional5 qi riscurile identificate

l.l Situatia infractionald eenerald
Conform datelor statistice pe teritoriul Republicii Moldova, in perioada a 12 luni ale anului

2020, au fost inregistrate total24629 infractiuni, cu 5035 infracfiuni mai pufin, comparativ cu
perioada similard a anului precedent. Faptul dat denotS o descendenfd a infractionalitdfii cu -
16,97Yo.

Din totalul infracfiunilor inregistrate pe republicS 16048 cazuri au fost transmise procurorului
cu raport de terminare a urmdririi penale conform art.289 CPP al RM., procentul descoperirii
constituie (6 5,1 60/0),



In perioada de referinf6 conform datelor statistice de cdtre IP Drochia au fost inregistrate 541
infractiuni, cu 83 crime mai pulin comparativ cu perioada similard al anului precedent, astfel
denotindu-se o descendenfd a infracfionalitdfii cu (-13,307o).

Din totalul infracfiunilor inregistrate 360, au
fost transmise procurorului cu raport de terminare a

urmdririi penale conform art. 289 CPP al RM.,
procentul descoperirii constituie (66,54%\ sau cu
(-1,38 oh) mai mult comparativ ca media pe !ar[.
Subdiviziunea Poliliei a inregistrat 541 infracfiuni,
ca urmarea a fenomenului infracfional s-a
inregistrat descreqtere cu -13,307o, comparativ cu
perioada analogici a anului precedent (624).

Ca urmare din numdrul total de infracliuni
inregistrate, procurorului au fost trimise 431 cauze
penale (69,07%).

' 234 cauze penale transmise in judecatl ce
constitue (43,25%);
31 cavze penale incetate ce constitue (5,73%);

' 32 cauze penale clasate ce constitue (5,91%);
181 au rdmas ca fiind nesolufionate qi/sau ca

^ 
nedescoperite.

In comparafie cu perioada analogicd a anului
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Dac6 ne referim la repartizarea infractiunilor pe categorii conform gradului prejudiciabil a
acestora, atunci constatSm c5 in perioada de referinfd conform datelor statistice de cdtre IP Drochia
au fost inregistrate: I infrac{iuni excepfional de grave, 2 infractiune deosebit de grave, 55
infracfiuni grave qi 483 crime mai pufin grave qi uqoare din totalul cauzelor penale inregistrate.

Exceptional de grave - I infracfiuni, cu 2 sau cu (-66r7"h) mai pu{in comparativ cu perioada
similard al anului precedent. Potrivit misurilor intreprinse fbptaqul nemijlocit a fost identificat,
toate acliunile qi mIsurile procesual penale au fost finisate, iar cauza penali a fost transmisd
procurorului cu raport de terminare a urmdririi penale conform afi.289 CPP al RM., procentul
descoperirii la compartimentul vizat constitue (100%), sau cu (+29,61Yo) mai mult ca media pe
lard.

Deosebit de grave , 2 infuac[iuni, cu 4 sau cu (-66,7oh) mai putin comp arutiv cu perioada
similar6 al anului precedent, potrivit mdsurilor intreprinse in ambele cazuri ftptaqii nemijlocili au
fost identifica[i,la compartimentul vizat la fel toate acfiunile qi m6surile procesual penale au fost
finisate, drept urmare 7 cauzdpenald afost difirit[ justiliei, iar una transmis6 procurorului cu raport
de terminare a urmlririi penale conform art.289 CPP al RM., procentul descoperirii constituind
(100%), sau cu (+37,76Vo) mai mult comparativ ca media pe republic6.

Grave, 55 infrac{iuni, cu 22 sau cu (-28r6Vo) mai pufin comparativ cu perioada similard al
anului precedent, din numlrul total de infracfiuni inregistrate la compartimentul vizat 41 au fost
transmise procurorului cu raport de terminare aurmdririi penale, procentul descoperirii constituie
(74,5o ), sau cu (+l2r29oh) mai mult ca media pelafi,,

NotS: din totalul acestor 4l cauze:
- 22 diferite justi{iei;
- 8 clasate din lipsa elementelor constitutive ale infrac{iunii;
- L incetati cu implcarea plrfilor;
- f. incetatl cu atraferea la rtispindere contraven{ionali a flptaqilor;
- I incetatl in leglturE cu survenirea decesului flptaqului;
- 8 aflate in gestiunea cltre procuror.

Au rdmas ca nesolufionate qi/sau nedescoperite 14 infrac(iuni
- I caz de cauzarea leziunilor corporale medii;
- I caz de rdpire de persoand;
- I caz de trafic de fiinle umane;
- 2 cazuri de viol qi/sau violenfd sexuald;
- I caz de furt in proporfii;
- 5 cazvri de excrocherii;
- 2 violenle in familie;
- I caz de accident rutier cu deces:

Infractiuni mai putin grave - 328 infrac{iuni, cu 44 infrac}iuni sau cu (-11,8%) mai pu}in
decit perioada similard al anului precedent, din totalul acestora 172 au fost transmise procurorului
cu raport de terminare a urm6ririi penale procentul descoperirii constituind (52,4o/r), sau cu (-
4,080 ) mai pufin ca media pe lard,

Infractiuni usoare - L55 infracliuni, cu ll infracliuni sau cu (-6,6"h) mai putin comparativ
perioada analogicd al a nului precedent, din ele 144 au fost transmise procurorului cu raport de
terminare a urm6ririi penale conform art. 289 CPP al RM., procentul descoperirii constituie
(9?,9%) sau cu (f0,09%) mai mult decit media pe tar6.

In contextul dat in toate cazurile pe infrac{iunile rdmase in rest ca nesolu}ionate, rdmine de
intreprins toate mdsurile ce se impun intru identificarea autorilor, cu stabilirea locului afldrii
acestora, fapt ce se pune ca sarcin6 primordialE pe parcursul trimestrului I-ii al anului 2021.

1.2 Situatia infractional5 la compa{timentul descoperire a infractiunilor contra vietii si

in cadrul activitatilor de urmdr*. r"nX1ffiffi*nfracliunilor, polilia a reuqit stabilirea
autorilor in proporfie de:

- Omoruri - 50%
- Vdtdmdri intenlionate - 78,9%,



- Violuri - 100%
- Violenyd sexuald - 37,5%,

c o ns tit ulio nale ale c etdlenilo r ;

- Ttlhdrii - 100%;
- Jafuri - 100%;
- Furturi - 36,2%:

Furt din averea personald - 35,5o%;

Din apartamente Si case de locuit - 43,1o/o;

De transport - 37,5ok;
Din transport - 0o/o ;
Din oficii, magazine, depozite - 48o%;

De animale - 4l,66ok;
De pdsdri - 66,66%

- Excrocherii - 57,1%;
- Delapidarea averii strdine - 100%;
- Pungdqii - 12,5%;
- Rdpiri de transport - 75%;

- Droguri - 90,5%;

Astfel in pofida mdsurilor intreprinse pe parcursul perioadei de referinfd, in teritoriul
administrativ deservit au fost inregistrate cazuri de omor - 2, cu 2 sau cu (50%) mai pulin
comparativ cu perioada similard a anului precedent. Urmare a actiunilor intreprinse, doar intr-un
singur caz autorul nemijlocit a fost identificat, toate actiunile de urmdrire penalI au fost terminate
qi cauza penald transmisd procurorului cu raport de terminare a urmdririi penale conform art.289
CPP al RM., procentul descoperirii fiind (50%) sau cu (-34,57) mai pulin ca meria pe fard.
leziuni corporale grave au fost inregistrate I infracfiune, cu 3 sau cu (-75%) comparativ perioada
analogicd a anului precedent, la compartimentul vizat autorul nemijlocit a fost identificat toate
acliunile de urmdrire penald finisate iar cauzapenal6 diferit6 justifiei, procentul descoperirii fiind
(100%) sau cu (13,66Vo) mai mult ca media pe pe fard.
leziuni corporale medii au fost inregistrate 9 infracfiuni cu 3 sau cu (-l8r2o/"), mai pufin decit

in perioada similar6 al anului precedent, pe faptul dat doar in 7 cazuri toate actiunile de urmdrire
penalE terminate iar cauzele penale transmise procurorului cu raport de terminare a urmaririi
penale conform art.289 CPP al RM, procentul descoperirii constifie (77,9oh), sau cu (-6,18%)
mai pufin ca media pe !ar6.

Infrac(iuni privind via(a sexuald
violuri 4 cu 3 sau cu (-42r9o ) mai pufin comparativ cu perioada analogicd al anului precedent,

la compartimentul vizat in toate cazurile toate acliunile de urm[rire penald au fost terminate iar
cauzele penale transmise procurorului cu raport de terminare a urmlririi penale conform art.289
CPP al RM., procentul descoperirii constitue (100%)o sau cu (20,870/") mai mult ca media pe {ard.
violenfl sexual5 8 cu 2 sau cu (+33,33%) mai mult comparativ cu perioada analogicd al anului

precedent, din totalul acestora doar in 3 cazuri toate acfiunile de urmdrire penalE terminate iar
cauzele penale diferite justifiei, procentul descoperirii constitue (37rloh), sau cu (-31,87o) mai
putin ca media pe far[.



Infrac(iuni ce atenteazd asupra patrimoniului persoanei

,:inregistrate

i:l descoperite

nedescoperite

bovine cai ovlne porcine ciini nutri iepuri

;il ;;;iiiii ei""i"ate se constat[ cd ponderea ce-a -ai r"aie a-iriir;ii";;iiiafii i. i.rir.
crimelor patrimoniale, care atinge cifra de 265 infracliuni ce constitue 48r98%o, cu - 43 infracfiuni
mai pu{in comparativ cu perioada similarl al anului precedent, astfel denotindu-se o descendenfd
a infracfionalitdlii cu (-l4o/"), din totalul acestora 115 au fost transmise procurorului cu raport de
terminare a urmdririi penale conform art.289 CPP al RM., procentul descoperirii la ziua de azi
constituie (43,4"/0)

Pe genuri de infracliuni la compartimentul vizat au fost inregistrate urmdtoarele rczultate:
tilhlrii I cu (2) sau cu (-66r7'h) mai pulin comparativ cu perioada similard al anului precedent,

pe faptul dat urmare a mdsurilor intreprinse fbptaqii nemijlocili au fost identificali ,iar cauzapenald
transmis6 procurorului cu raport de terminare a urmdririi penale conform art.289 CPP al RM.,
procentul descoperirii fiind (100%) sau cu (10%) mai mult ca media pe Republicd.
jafuri 16 cu (2) sau cu (-11,1.7o), mai pulin comparatv cu perioada similatd al anului precedent,
in toate cazurile autorii nemijlocili au fost stabilili autorii, cauzele pnale terminate qi trimise
procurorului cu raport de terminare a urmdrii penale conform art 289 CPP al RM., procentul
descoperirii constitue (100%) sau cu (16,73oh) mai mult comparativ ca media pelard.
furturi 207 cu (31) sau cu (-13%) mai pufin comparativ cu perioada similard al anului precedent,
din totalul de infracfiuni inregistrate la capitolul vizat in 75 cazuri autorii infracfiunii au fost
identificali cauzele penale finisate qi trimise procurorului, cu raport de terminare a urmdririi penale
conform arr.289 CPP al RM, procentul descoperirii constituie (36,2oh), sau cu (-8,2oh) mai pulin
ca media pe !ard.
furturi din apartamente qi case de locuit conform datelor statistice au fost inregistrate 58 cu 64
infracliuni sau (-52,5o/o) mai pulin comparativ cu perioada similard al anului precedent, din totalul
de infractiuni inregistrate la capitolul vizat in 25 cazuri autorii infracliunii au fost identificali
cauzele penale finisate qi trimise procurorului, cu raport de terminare a urmdririi penale conform
art.289 CPP al RM, procentul descoperirii constituie (4311"/"), sau cu (-6r9oh) mai pulin ca media
pe far6.
furturi de transport, 8 cu 4 infracliuni sau (+100o/") mai mult comparativ cu perioada similard
al anului precedent, din totalul de infracliuni inregistrate la capitolul vizat in 3 cazuri autorii
infractiunii au fost identificati catzele penale finisate Ei trimise procurorului, cu raport de
terminare a urmdririi penale conform art. 289 CPP al RM, procentul descoperirii constituie
(37,5o ), sau cu (-53,5%) mai pufin ca media pe !ard.
furturi din transport - 10 cu 8 sau cu (-44,44o/o) mai pufin decit perioada similard al anului

precedent, din totalul acestora nici intr-un caz autorii infracfiunii n-au fost identificali procentul
descoperirii fiind (0%),
sustragerile de animale, efectuind o analizd, ampld a stdrii infraclionalitdfii la categoria furturilor
de animale in teritoriul administrativ deservit, pe parcursul perioadei de raport a 12 luni de
activitate ale anului 2020 conform datelor statistice au fost inregistrate 12 infracfiuni, cu 5 sau cu
(7lr4zoh) mai mult decit in perioada similard al anului precedent, urrnare a mdsurilor intreprinse,
doar in 5 cazuri autorii infracliunii a fost identificafi, in privinla acestora acfiunile de urmdrire
penald au fost finisate, iat cauzele penale transmise procurorului cu raport de terminare a urmdririi
penale conform art.289 CPP al R.M., procentul descoperirii constitue (41166"/r).
Analizind sub toate aspectele infrac{iunile inregistrate la categoria furturilor de animale atunci
constatdm cd in L cazafost sustras pateLne,2 cazuri de sustrageri de caprine.4 cazuri de
sustragere de bovine,2 cazuri de sustragerc de cai,2 cazuri de sustragere de ctini de rasd,;il
cazde sustrageri de iepuri.



Schema furturilor de animale

Dacd ne referim la numdrul de capete/bucdfi sustrase atunci constatdm cI pe parcursul
perioadei de raport conform declaratiilor pEtimaqilor pe cauzele penale inregistrate au fost
enumerate ca fiind sustrase 1 porcine, 4 caprine gi 4 bovine ,3 cai, 9 iepuri qi ciini de rasd.

Daci ludm in calcul prejudiciul material cauzat p64ii vAtdmate atunci constatdm faptul c[ pe
parcursul perioadei de raport acestora li-a fost cauzatdo pagubd materiald in sumd total[ de 75.500
lei MD.

Un alt fenomen negativ care aduce pagube societdfii civile, este furturile de paslre, astfel
in urma analizei flagelului infractional la compartimentul vizato constatdm faptul cd pe parcursul
perioadei de raport conform datelor statistice in teritoriul administrativ deservit au fost inregistrate
3 infracfiuni, cu 3 sau cu (50) mai pu{in comparutiv cu perioada similard al anului precedent,
unnare a mdsurilor intreprinse doar in 2 cazuri autorii infracfiunii au fost identificafi, procentul
descoperrii fiind de (66166'/0),

F6cind referire la numdrul de pdsdri sustrase atunci constatdm cd pe parcursul perioadei de raport
conform declarafiilor pdtimaqilor au fostr enumerate ca fiind sustrase, 35 pdsdri.

Dac[ ludm in calcul prejudiciul material cauzat pdrfilor vdt6mate atunci constatdm faptul c5 pe
parcursul perioadei de raport acestora li-a fost cauzatd, o pagubd materialS in suml totalS de 4950
lei MD.
- furturi de produse cerealiere - 2 cu 4 sau cu (-66r66Yo) mai pulin comparativ cu perioada
similar6 al anului precedent, in pofida m6surilor intreprinse pind in prezent doar intr-un singur caz
autorii au fost identificafi, toate acliunile de urmdrire penalE terminate iar cauzapenalS transmisd
procurorului cu raport de terminare a urmlririi penale, procentul descoperirii fiind (50%).
- furturi din magazine, depozite qi alte locuri destinate pistrlrii bunurilor materiale - 25
infracfiuni cu 8 sau cu (+47,05o/o) mai mult comparativ cu perioada similarI al anului precedent,
din totalul infracfiunilor inregistrate doar in 12 cazvri autorii au fost identificali, procentul
descoperirii fiind de (48%).
- furt de tehnicE qi inventar agricol - 1 infracfiune, cu I sau cu (+100%) mai mult comparativ
cu perioada similar6 al anului precedent, urmare a mdsurilor intreprinse in vederea identificdrii
fdptaqului nemijlocifi careva rcziltate pozitive n-au fost ob]inute, procentul descoperirii fiind
(0%).
- furturi de telefoane mobile - 19 infracfiuni, cu 32 sau cu (-62r74oh) mai pufin comparativ cu
perioada similard al anului precedent, urnare a mdsurilor intreprinse in 8 cazuri autorii infracliunii
au fost identificatii, cauzele penale finisate qi transmise procurorului cu raport de terminare a
urm6ririi penale, procentul descoperirii fiind de (42,10o/o),
- alte furturi a averii personale - 69 infracfiuni, din ele trimise procurorului 19 cauze, procentul
descoperirii constituin d (27,53o/o).
- rlpiri auto - 8 infracfiuni, cu 4 infracliuni sau (-33,33%) mai putin comparativ cu perioada
similard al anului precedent, la compartimentul vizatin 6 cazuri autorii au fost identificafi, toate
mdsurile procesual penale qi acliunile de urmdrire penalS finisate iar cauzele penale transmise
procurorului cu raport de terminare a urmdririi penale conform art.289 CPP al R.M., procentul
descoperirii constitue (75%) sau cu (-13%) mai pulin ca media pe !ard.
- escrocherii'21infracfiuni, cu 3 sau cu (-12r5"/o) mai pufin comparativ cu perioada similarl al
anului precedent, la compartimentul vizaturmare a mdsurilor intreprinse doar in 12 cazuri cauzele
penale au fost finisate procentul descoperirii constitue (57,10/") sau cu (17,39"/") mai mult ca
media pe lard.
- punglqii - 8 infracliuni, cu I sau cu (l4r28o/o) mai mult comparativ cu perioada similard al anului
precedent, unnare a mdsurilor intreprinse doar intr-un caz fEptaqii nemijlocili au fost identificali
procendul descoperirii constitue (12,5o/o) sau cu (24r23oh) mai pulin ca media pe far6.
- delapidarea averii strline - 4 infrac[iuni, cu 2 sau cu (-33,337o) mai pufin comparativ cu
perioada similard al anului precedent, urnare a mdsurilor intreprinse in 3 cazuri cauzelepenale au
fost finisate qi transmise procurorului cu raport de urm6rire penald conform art.289 CPP al RM.,
procentul descoperirii constitue (75%),
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2. Activitlti in domeniul combaterii traficului de sustante narcotice si a narcomaniei

tn perioada de referint6 a 12 luni de activitate al anului 2O2O,conform datelor statistice de cdtre
IP Drochia au fost inregistrate 58 materile privind cultivarea, creEterea, prepararea, pdstrarea,
intrebuintarea Ei realizarea substanlelor cu conlinut narcotic. Din totalul acestora 44 materiale au
fost inregistrate in REI-2 (Registrul de evidenld a informaliilor referitoare la infracliuni Ei
incidente) drept urmare a examindrii acestora20 caz au fost emis6 incheieri, 2 au fost conexate la
alte materiale, 0 rSmase in procedurd, Si 22 cazuri materialele au fost reinregistrate in REC-I
(Registrul de evidenld a tnstiinldrilor referitoare la infracfiuni) pentru a fi examinat in
conformitate cu art. 273 CPP RM qi cu ordinul MAI nr. 382 din 10.11.2012 qi primitd decizia in
ordinea art.274 CPP RM., drept urmare 10 cazuri au fost intocmite materiale de refuz in pornirea
urmdririi penale, 0 materiale in proceduri qi 12 pornite c uze penale.

La fel 14 cazuri privind circuitul ilicit de droguri au fost inregistrate direct in REC-l (Registrul
de evidenld a tnqtiinldrilor referitoare la infracliuni) dintre care 2 din anii precedenli pentru a fi
examinat in conformitate cu art.273 CPP RM qi cu ordinul MAI ru.382 din 10.11.2012 qi primitd
decizia in ordinea arl. 274 CPP RM, drept urmare 9 cazuri a fost pornitl urmlrirea penal[, 5
au fost intocmite materiale de refuz in urmdrireapenald, qi 0 se afld in gestiunea organului de
urmdrire penal6.

Nec6tind la faptul cd de prevenire qi descoperire acazurilor de cultivare, pdstrare, transportare,
intrebuinlare sau punerea in circulatie a substanlelor narcotice a fost abilitatd Direclia nr. 4 a INI
a IGP a MAI, care are in subordine 2 seclii regionale: SUD qi NORD. Conform Dispoziliei
Direcliei nr. 4 a INI a IGP nr. 3498 din 28 mai 2014 sa dispus in cadrul Inspectoratelor de polilie
intlrirea unei persoane responsabile de compartimentul dat de activitate, fapt prin care sa decis sd
c\reze aceastd linie de activitate - OSI al BC al SPC al SII a IP Drochia, comisar Sergiu Efrim, la
moment numit in funclia de $ef-adjunct, qef-interimar al Serviciului poliliei criminale a Secliei
investigafii infractiuni al IP Drochia.

In combaterea fenomenului dat, ofilerii de investigafii a SII a IP Drochia au iniliat multiple
m6suri speciale de investigalii in urma cdrora au fost depistate substanle narcotice/psihotrope,
unde conform datelor statistice au fost pornite 21 catze penale, cu 8 sau cu (-27 ,60/o) mai pulin
comparativ cu perioada analogicd al anului precedent, drept urmare a mdsurilor speciale de
investigalii preconizate qi realizate in 19 cazuri toate acliunile de urm6rire penald au fost finisate
iar cauze penale trimise procurorului cu raport de terminare a urmdririi penale conform art 289
CPP al RM., procentul descopreririi la compartimentul vizat constitue (90,5P/o) sau cu (6,4Yo) mai
mult ca medi
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TOTAL 2l 2t TOTAL
Astfel din circuitul ilegal de substan[e narcotice aufost sechestrqte urmdtoarele tipuri de
droguri pe care aufost pornite cauze penale
Not[: Din totalul infractiunilor (21 cauze penale) inregistrate au fost emise urmdtoarele decizii:

- 10 diJirite justiliei;
- 5 clasate din lipsa elementelor constitutive ale infrac(iunii;
- I tncetatd cu atraferea la rtdspindere contraven(ionald afdptaEilor;
- 3 atlate tn gestiune cdtre procurorl
- 1 atlate tn gestiune cdtre organul de urmdrire penald tn legdturd cu anun(area in

cdutare a tnvinuitului.

3. Activititi in domeniul clutlrii infractorilor

Conform datelor statistice, la inceputul anului 2020 au fost declarafi in cdutare 79 de
infractori, pe parcursul perioadei de raport au fost anunlali 118 infractori. Din totalul infractorilor
aflali in cdutare in perioada de referintd de 12 luni ale anului 2020 au fost stabilili cu identificarea
persoanei 111 infractori, dintre care 35 din anii precedenli qi 76 din anul curent, 4 infractori stabilit
ca anunlat in cdutare de cdtre alte subdiviziuni, I infractor aflat in urmdrire de cdtre organele de
drept ale Federatiei Ruse, qi 21 treculi in categoria de extradare. La eviden!6 cdtre 01.01 .2021 at
rdmas 84 infractori care se ascund de organul de urmdrire penalr qi judecatd.
La 01.01 .2020 in ciutare se afla I persoand dispdrute ftrd urm6. ln perioada de raport a fost pornit
0 dosare de cdutale Ei 0 clasal, Cdtre 01 .01.2021in cdutare au rdmas 1 persoane pierdute fdrd urm6.

200
150
100
50

0

,"d.S r.s-" ..oo. o++*'.. ^st 
"rt""' 

r.-"u' r.""t,rgu".. **'1" r.""

i:2017 r.2018 2019 , 2020

4. Activitatea de urmirire penali
Conform statelor de organizare in de Sectia urmdrire penald a IP Drochia, sunt prevdzute 15

funcfii, dintre care 2 funcfii fiind vacante.
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In perioada a 12 luni ale anului 2020, au fost inregistrate 541 (a.p. 624, -83) cauze penale, iar
numdrul total de ca.uze penale aflate in gestiunea ofiterilor de urmdrire penaldpe perioada raportatd
a constituit 765 (a.p.929, -164) cavze penale, din care 224 cauze penale din anii preceden{i.

In gestiunea ofiferilor la examinare au fost 787 (a.p.899, -112) procese penale (materiale), in
cadrul cdrora s-au efectuat ac{iuni de anchetd qi primite hot6rdri intemeiate.

Din numdrul total de cauze penale aflate in gestiunea OUP, urmdrirea penald a fost finisat[
pe362 (a.p. 447, -85) cauze penale din anul curent qi 62 (a.p. 56, +6) cauze penale inregistrate din
anii precedenli - in total 424 (a.p.503, -79) cauze penale. Din cele finisate: cu propunerea de
punere sub invinuire a fEptuitorilor crimei gi remiterea cavzei penale in instanla de judecatd 356
(a.p. 412, -56), din ele - 3 17 (a.p.366, -49) ca:uze din anul curent qi 39 (a.p. 46, -7) cauze penale

din anii preceden{i, cu propunerea de incetare a urmdririi penale 68 (a.p. 91, -23), din ele 45 (a.p.
81, -36) cavze penale din anul curent qi 23 (a.p. 10, +13) cauze penale din anii precedenfi,
expediate dupl competenJd 18 (a.p.31, -13) cauze penale, conexate 33 (a.p.45, -12) cauze penale,
cu propunerea de a suspenda urmdrirea penald au fost expediate 230 (a.p.285, -55) cauze penale,
din ele I73 dinanul curent qi 57 din anii precedenti. Din num6rul total230 cauze au fost suspendate
conform p.1 art. 2871 , 47 cavzo qi I 82 conform p.2 art.287t Codprocesual penal qi 1 cauzd penald
conform p. 4 art.287r Codprocesual penal. ln total, procentul de remitere procurorului a cauzelor
penale pe perioada raportatd constituie 66,54 o/o, iar procentul finisSrii cauzelor penale constituie
54,90 Yo.

Din numdrul total de cauze penale aflate in gestiune, pentru completarea urmdririi penale sunt
in SUP au fost remise ll cauze cauze penale. Motivele restituirii a fost faptul identificdrii
b[nuifilor qi in cadrul urm6ririi penale a apdrut necesitatea petrecerii confruntdrilor, dispunerea
suplimentarda expertizelor medico legale, totodatd n-au fost stabilili qi audiali toli martorii.

La capitolul activitdtii de profilaxie de cdtre ofilerii SUP IP Drochia au fost intocmite gi

remise 260 sesizdri privind inlSturarea qi lichidarea conditiilor ce au favoizat slvdrqirea
infracfiunii, ptin urmare 192 sesizdri au fost indreptate Secfiei securitate public6, 37 sesizdri au
fost indreptate serviciului supraveghere transport qi accidente rutiere, 25 sesizdri remise
conducdtorilor de organizatii qi 6 sesizare organelor de asistenld socia16. Din 260 sesizdri au fost
examinate 227 sesizdri in termenul stabilit, pe 13 sesizdri n-a expirat termenul de examinare.

Rdspuns la20 sesizdri n-a fost expediat, fiind tergiversat termenul in care conform legisla{iei
urma s6-l expedieze, astfel au fost inregistrate 20 rapoarte pentru examinare sub aspectul
contravenfiei prevdzute de art. 337 Cod contravenlional.

La inceputul lunii ianuarie 2021in gestiunea ofiterilor de urmdrire penald au rdmas 60 cauze
penale, din care 25 cu autori qi 35 fbra autori.
Din acestea:

- 8 cauze penale (2 - art.l73-1, 3- aft. 18612, l- art.lg2-l,l - art.3l2-2 qi I - afi.361-1) au
termenul de examinare depdqit de 3 luni;

- 5 cauze penale (1 - art.l52,l-18612:3- afi.19012), termenul de examinare depdqit de 6luni;
-6cauzepenale (1 - art.165, l. -art.190-2, 1-art.191-5,1- art.207,l-art,20lll, l-art.264-

3), au termenul de examinare deplqit de 12 luni.
Din acest numdr de cauze, din anul2020 sunt 53 cauze,2019 sunt 5 cauze,2018 sunt I cauze,
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in cadrul examindrii cauzelor penale, de cdtre SUP au fost relinufi 20 bdnuifi in temeiul
prevederilor art. 166 Cod procesual penal, inclusiv 1 minor. Din aceqtia, 6 bdnuili au fost eliberafi
de procuror, iar in privinfa a 14 bdnuifi au fost inaintate demersuri la judecatd cu propunere de
emitere a mandatului de arest. Astfel 14 persoane au fost arestate, dintre care 1 arest la domiciliu.
Cazwi de refineri ilegale nu au fost inregistrate.

In cauzele penale, instrumentate de cdtre ofiferii de urmdrire penald, a fost inregistrat un
prejudiciu total - 2093993,31 lei. Din el, fiind reparat doar 992397,74 lei, adicd 47,3902, au fost
puse sub sechestru bunuri in valoare totald de215382,74 lei, inclusiv qi pe cauzele penale din anii
precedenfi.

La qedinlele operative cu efectivul SUP a fost abordatl problema activdrii lucrului ofiferilor
de urmdrire penal6 la finisarea cauzelor penale din anii precedenti, indeosebi pe cele cu persoane
gi pe care bdnuiJii se eschiveazd de la urmirirea penald. in acest context, lunar se efectueaid"gedin{e
in comun cu procuratura raionului Drochia unde se pune sarcina, in dependen!5 de complexitatea
cauzelot, finisarea unor cauze concrete in termen de o lun6.

La gedinlele operative cu efectivul SUP a fost abordatd problema activlrii lucrului ofilerilor
de urmdrire penald la finisarea cauzelor penale din anii precedenli, indeosebi pe cele cu persoane
gi pe care binuitii se eschiveazd de la urmdrirea penal6. in acest context, lunar se efectueaidqedinte
in comun cu procuratura raionului Drochia unde se pune sarcina, in dependenld de complexitatea
cauzelor, finisarea unor cauze concrete in termen de o lun6. Totodatd conlucrarea angajafilor SUP
cu alte servicii ale IP Drochia, este constructivd qi dacd sunt careva intrebiri sunt solulionate tot
atunci ftrda fi careva probleme ulterioare.

Accentul in perioada a 12luni ale anului 2020 a fost pus pe solulionarea in timp qi calitativ a
materialelor inregistrate qi executarea in termen a actiunilor de urmdrire pena16.

CAPITOLUL III
Rezultatele activiti{ii opera{ionale

1. Mentinerea si asisurarea ordinei publice

Pe parcursul a 12luni ale anului 2020, Sectia securitate publicd a IP Drochia qi-a organizat qi
desfbqurat activitatea, pleddnd pentru protecJia drepturilor qi libertd{ilor fi.rndamentale ale omului,
activitd{ii de prevenire qi combatere a criminalit6fii, asigurdrii ordinii publice qi securitdfii cetdfenilor,
cdt gi realizarea sarcinilor hasate de cltre IGP al MAI.

1. I Completarea
Conform statelor de organizare Secfia securitate publicd este constituitd din:

1.2 Analiza stdrii infractionale
Efectuind o analizda situa(iei infrac{ionale in teritoriul sectoarelor de polilie a fost ilucidatd

urmdtoarea situalie:

infracfiuni inregistrate pe parcursul perioadei analogice a anului precedent, ceia ce constituie o
descreqtere cu (-39) infracliumu sau cu (-13,30 ),num6rul infracfiunilor sdvirqite la 1000 locuitori
constituind 8r4 infracfiuni, ceia ce constituie cu (+1,9) infracfiuni la 1000 locuitori mai mult,
comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de infracliuni in 69 cazuri autorii nu au fost
stabilili, procentul descoperirii constituin d 72 r}yo,- or. Drochia: inregistrate - 185 infractiuni, comparativ cu 212 infracfiuni inregistrate pe
parcursul perioadei analogice a anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-27)
infracfiune sau cu (-13%), numdrul infracfiunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 10,7
infracliuni, ceia ce constituie cu(+4r2) infracfiuni la 1000locuitori mai mult, comparativ cu media



pe raion. Din numirul total de infracliuni in 49 cazuri autorii nu au fost stabili{i, procentul
descoperirii constituin d 7 3 rsoh.
- s. Tarisrad: inregistrate - 20 infractiuni, comp arativ cu 19 infracfiuni inregistrate pe parcursul
perioadei analogice a anului precedent, ceea ce constituie o cregtere cu (+1) infracliuni sau cu
(+soh), numdrul infracfiunilor s5virEite la 1000 locuitori constituind 4,6 infrac[iuni, ceia ce
constituie cu (-1,9) infracfiuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din
numirul total de infracliuni in6 cazuriautorii nu au fost stabiliti, procentuldescoperirii constituind
700h.
- s. Fintinita: inregistrate - 4 infracfiune, comparativ cu 3 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o cregtere cu (+1) infracliuni sau cu (+33%), numarul
infracfiunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 3,3 infracliuni, ceia ce constituie cu (-3,2)
infracliuni la 1000 locuitori Din numdrul total de infrac{iuni in I caz autorii nu au fost stabilili,
procentul descoperirii constituind 75r .

's. Pervomaiscoe: inregistrate - 4 infracliuni, comparativ cu 7 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-3) infrac{iuni sau cu (-43oh), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 5,4 infracliuni, ceia ce constituie cu (-1,1)
infracliuni la 1000 locuitori mai pufin, comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracfiuni inl caz autorii nu au fost stabilili, procentul descoperirii constituindT5o/r,
- s. Antoneuca: inregistrate - 4 infracliuni, comp arativ cu 3 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o creqtere cu (+1) infracliuni sau cu (+33o/o), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 8,3 infracliuni, ceia ce constituie cu (+1,8)
infracliuni la 1000 locuitori mai pulin, comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infrac{iuni in2 caz autorii nu au fost stabili}i, procentul descoperirii constituind 50%.
- s. Nicoreni: inregistrate - 23 infrac{iuni comp arativ cu 32 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu (-9) infracfiune sau cu (-28o/'), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 7,3 infracliuni, ceia ce constituie cu (+0,8)
infracliuni la 1000 locuitori mai mult, comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracliuni in4 cazwi autorii nu au fost stabilifi, procentul descoperirii constituindS2r6oh.
- s. Ochiul-Alb: inregistrate - 13 infracliuni comparativ cu L6 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu (-3) infracfiuni sau cu (-l9o/r), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 4r5 rnfracliuni, ceia ce constituie cu (-2)
infracliuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infrac{iuni in6 cazuri autorii nu au fost stabili}i, procentul descoperirii constituind 53,87o.

parcursul perioadei analogice a anului precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu (-21)
infractiuni sau cu (-27o/"), numdrul infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 3,6
infracliuni, ceia ce constituie cu (3) infractiuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media
pe raion. Din numdrul total de infracfiuni in 17 cazuri autorii nu au fost stabiliti, procentul
descoperirii constituin d 69,6oh.
- s. Pelinia: inregistrate - 27 infractiuni comparativ cu 35 pe parcursul perioadei analogice a

anului precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu (-8) infracliuni sau cu (-23, ), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 3,6 infracfiuni, ceia ce constituie cu (-2,9)
infracliuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infractiuni in 8 cazuri autorii nu au fost stabili(i, procentul descoperirii constituindT0r4"/",
- s. Sofia - inregistrate - 17 infrac[iuni comparativ cu 149 pe parcursul perioadei analogice a

anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-2) infracfiuni sau cu (+llo ), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 3,8 infracfiuni, ceia ce constituie cu (-1,8)
infracliuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracliuni in 4 cazuri autorii nu au fost stabilili, procentul descoperirii constituind,76,5oh.
- s. Hlsnlsenii Noi: inregistrate - 8 infracliuni comparativ cu 12 pe parcursul perioadei analogice
a anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-4) infractiune sau cu (-337o), numdrul
infracliunilor sivirEite la 1000 locuitori constituind 4,,9 infracliuni, ceia ce constituie cu (-1,6)
infractiuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infractiuni in 5 cazuri autorii nu au fost stabilifi, procentul descoperirii constituind 37 ,5o/".



- s. Miciurin: inregistrate - 4 infracliuni comparativ cu 11 pe parcursul perioadei analogice a

anului precedent, ceea ce constituie o descreptere cu (-7) infracliune sau cu (-64oh), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 2,7 infracliuni, ceia ce constituie cu (-308)
infracliuni la 1000 locuitori mai pulin, comparativ cu media pe raion. Autorii infrac{iunilor au fost
stabili!i.

parcursul perioadei analogice a anului precedent, ceea ce constituie o creqtere cu (+2) infracliune
sau cu (+2,2o/o), num6rul infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 4,8 infracliuni, ceia
ce constituie cu (-1,7) infracliuni la 1000 locuitori mai pufin comparativ cu media pe raion. Din
num[rul total de infrac]iuni in 2l cazuri autorii nu au fost stabili]i, procentul descoperirii
constituind 67 rloh.
- s. Mindic: inregistrate - 15 infracfiuni, comparativ cu 18 pe parcursul perioadei analogice a

anului precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu (-3) infrac[iuni sau cu (-l7oh), numdrul
infractriunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 4,9 infractiuni, ceia ce constituie cu (-1,6)
infracfiuni la 1000 locuitori mai putin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infrac(iuni in 4 cazuri autorii nu au fost stabiliti, procentul descoperirii constituindT3r3o/".
- s. Drochia: inregistrate - 7 infracliuni, comparativ cu L0 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-3) infracfiuni sau cu (-30"h), numirul
infracfiunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 216 infrac\iuni, ceia ce constituie cu (-3,9)
infracliuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracfiuni in2 caz autorii nu au fost stabili(i, procentul descoperirii constituindTlr4"h.
- s. Suri: inregistrate -27 infrac{iune comparativ cu 18 pe parcursul perioadei analogice a anului
precedent, ceea ce constituie o creqtere cu (+9) infracliuni sau cu (+50%), numdrul infracliunilor
sdvirqite la 1000 locuitori constituind 6,3 infracfiuni, ceia ce constituie cu (-0,2) infracliuni la 1000
locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de infracliuni in 11 cazuri
autorii nu au fost stabilifi, procentul descoperirii constituind 59,37o.
- s. Maramonovca: inregistrate - 9 infractiuni, echivalent cu perioada anului precedent, numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 3,9 infracfiuni, ceia ce constituie cu (-2,6)
infracfiuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din num[rul total de
infracfiuni in 3 cazuri autorii nu au fost stabilifi, procentul descoperirii constituind 66r7oh.
- s. Salvirii Vechi: inregistratd - 6 infracfiuni, comparativ cu 7 pe parcursul perioadei analogice
a anului precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu (-1) infrac{iuni sau cu (-l4%o), numdrul
infracliunilor sivirqite la 1000 locuitori constituind 7 ,3 infracliuni, ceia ce constituie cu (+0,8)
infracfiuni la 1000 locuitori mai mult, comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracfiuni inl caz autorii nu au fost stabili{i, procentul descoperirii constituind 83,37o.

pe parcursul perioadei analogice a anului precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu ('29)
infrac{iuni sau cu (-lsrl"h), numdrul infrac}iunilor sdvirgite la 1000 locuitori constituind 6,8
infracliuni, ceia ce constituie cu (+0,3) infracfiuni la 1000 locuitori mai mult comparativ cu media
pe raion. Din numdrul total de infractiuni in 47 cazuri autorii nu au fost stabili{i, procentul
descoperirii constituind 70,9o .

-s. Chetrosu: inregistrate - 33 infractiuni comparativ cu 41 infracliuni inregistrate pe parcursul
perioadei analogice a anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-8) infracfiuni sau cu
(-20' ), numSrul infracfiunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 6,6 rnfracliuni, ceia ce
constituie cu (+0,1) infracliuni la 1000 locuitori mai mult, comparativ cu media pe raion. Din
numdrul total de infracliuni in7 cazuriautorii nu au fost stabilili, procentul descoperirii constituind
78r8oh.
-s. Zgurita: inregistrate - L8 infracliuni, comparativ cu 30 infracliuni inregistrate pe parcursul
perioadei analogice a anului precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu (-12) infracliuni sau cu
(-40o/r), numdrul infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 7,2 infrac\iuni, ceia ce
constituie cu (+0,7) infracliuni la 1000 locuitori mai mult comparativ cu media pe raion. Din
numdrul total de infrac(iuni in4 cazuri autorii nu au fost stabilifi, procentul descoperirii constituind
77r8o.
-s. Cotova: inregistrate - 28 infracliuni, comparativ cu 25 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o creqtere cu (+3) infracfiuni, sau cu (+12"/o), numdrul



infracliunilor slvirqite la 1000 locuitori constituind 8,9 infracfiuni, ceia ce constituie cu (+2,4)
infracliuni la 1000 locuitori mai mult comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infrac[iuni in7 cazuri autorii nu au fost stabiliti, procentul descoperirii constituindTSoh.
-s. Palanca: inregistrate - 9 infracfiuni, comparativ cu 1 pe parcursul perioadei analogice a anului
precedent, ceea ce constituie o creqtere cu (+8) infracfiuni sau cu (+800%), numdrul infracliunilor
s[virqite la 1000 locuitori constituind 12,2 infracfiuni, ceia ce constituie cu (+5,7) infrac]iuni la
1000 locuitori mai mult comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de infracliuni in 4 cazuri
autorii nu au fost stabilili, procentul descoperirii constituind 55,67o.
-s. Popestii de Sus: inregistrate - 11 infracliuni, comp arativ cu 7 pe parcursul perioadei analogice
a anului precedent, ceea ce constituie o creqtere cu (+4) infracfiuni sau cu (+57o/r), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 7 13 infrac\iuni, ceia ce constituie cu (+0,8)
infracliuni la 1000 locuitori mai mult comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracliuni in 4 cazuri autorii nu au fost stabili{i, procentul descoperirii constituind 63,6"h.
's. Popestii de Jos: inregistrate - 2 infracfiuni comparativ cu 10 pe parcursul perioadei analogice
al anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-8) infracfiuni sau cu (-80%), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 1,1 infracliuni, ceia ce constituie cu (-5,4)
infracliuni la 1000 locuitori mai pufin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracliuni in I caz autorii nu au fost stabilili, procentul descoperirii constituind 50%.
-s. Baroncea: inregistrate - 13 infracliuni, comparativ cl27 pe parcursul perioadei analogice al
anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-14) infracliuni sau cu (-52o/r), numdrul
infracfiunilor sdvirgite la 1000 locuitori constituind 8,5 infracfiuni, ceia ce constituie cu (+2)
infracfiuni la 1000 locuitori mai mult comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infractiuni in 5 cazuri autorii nu au fost stabili{i, procentul descoperirii constituind 61,50/o.
- s. Gribova: inregistrate - 20 infracfiuni, comparativ cu 13 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o creqtere cu (+7) infracliuni sau cu (+54Vo), numdrul
infracliunilor s[virEite la 1000 locuitori constituind 9,5 infrac{iuni, ceia ce constituie cu (+3)
infracliuni la 1000 locuitori mai mult, comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infractiuni in 3 cazuri autorii nu au fost stabilifi, procentul descoperirii constituind 85%.
- s. Dominteni: inregistrate - l0 infrac(iuni, comparutiv cu 8 pe parcursul perioadei analogice a
anului precedent, ceea ce constituie o cregtere cu (+2) infracliune sau cu (+25Vr), numdrul
infracliunilor sdvirqite la 1000 locuitori constituind 8,1 infracfiuni, ceia ce constituie cu (+1,6)
infracfiuni la 1000 locuitori mai mult, comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracfiuni in3 caz autorii nu au fost stabilili, procentul descoperirii constituindT}oh.
- s. Petreni: inregistrate - 4 infracfiune, comparativ cu 9 pe parcursul perioadei analogice a anului
precedent, ceea ce constituie o descreqtere cu (-5) infractiune sau cu (-56%) numdrul infracliunilor
sdvirqite la 1000 locuitori constituind 3,9 infracfiuni, ceia ce constituie cu (-2,6) infracfiuni la 1000
locuitori mai mult comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de infractiuni in 2 caztxiautorii
nu au fost stabilili, procentul descoperirii constituind 50%.
- s. Hlsnisenii Mari: inregistrate - 3 infracliuni, comparativ cu L3 pe parcursul perioadei
analogice a anului precedent, ceea ce constituie o descregtere cu (-10) infrac(iuni sau cu (-77oh),
numdrul infracfiunilor sdvir;ite la 1000 locuitori constituind 108 infracfiuni, ceiace constituie cu
('4,7) infracliuni la 1000 locuitori mai pulin comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracliuni in2 cazuri autorii nu au fost stabiliti, procentul descoperirii constituind 33%.

- s. Moara de Piatr5: inregistrate - 11 infrac{iuni, comparativ cu 7 pe parcursul perioadei
analogice a anului precedent, ceea ce constituie o creqtere cu (+4) infracfiuni sau cu (+57o ),
numdrul infracliunilor sdvirEite la 1000 locuitori constituind 7 19 infracliuni, ceia ce constituie cu
(+1'4) infracliuni la 1000 locuitori mai mult comparativ cu media pe raion. Din numdrul total de
infracfiuni in 5 cazuri autorii nu au fost stabilili, procentul descoperirii constituind, 54,5%o.
Astfel, situatia elucidat[ supra, necdtind la faptul cd la nivel atit de raion, cit qi de sectoare de
polilie, fenomenul infraclional denotd o descendenfd, totuqi in unele localitdli numdrul
infractiunilor este in creqtere, qi anume satul $uri (+50% sau cu 9 infracliuni); satul Cotova (+12%
sau cu 3 infracfiuni); satul Palanca (+800% sau cu 8 infracfiuni); satul Popeqtii de Sus (+57%o sau
cu 4 infracliuni); satul Gribova (+54o/o sau cu 7 infractiuni); satul Dominteni (+25% sau cu 2
infracfiuni); satul Moara de Piatri (+57% sau cu 4 infracfiuni).



1.3 Activitdli la comnartimentul prevenirii si combaterii
violenteitn familie

Pe parcursul perioadei de raport in adresa Inspectoratelor de polifie au parvenit 294 adresfui
inregistrate in Registrul de evidenld, a sesizdrilor despre infracfiuni qi incidente, ce vizeazd
conflictele in cadrul relafiilor familiale. Prin urmare, 23 cazuri de violen]6 in familie au fost
examinate prin prisma art, 27 4 Cod de procedurd penal[, in rezultatul cdrui fapt au fost pornite 23
cavze penale pe indicii infracliunii previzute de art. 2011 alin. I CP R.M., iar in 28 cazuri au fost
initiate cauze contravenfionale, pe indicii contraventiilor prevdzute de art. 78t CC R.M., care, in
condifiile prevdzute la alin. (5) art. 400 CC R.M., au fost expediate spre examinare in fond instan{ei
de judecatd. Din totalul de cause contravenfionale, pind la moment 26 nu au fost examinate, iar in
2 cazuri contravenlienfii au fost sanclionati cu muncd neremuneratd in folosul comunitdlii.
Totodatd, Vd aduc la cunoqtinf d cd in cadrul gestiondrii sesizdrilor prenotate, 57 cazuri au fost
referite altor autoritdti pentru acordarea asistenfei qi serviciilor de consiliere, dintre care 53 cazurt
au fost referite cdtre asistentul social comunitar, iar 4 cazuri au fost referite cdtre Direcliaraionald
de asistenfd sociald qi proteclie a familiei.

Pe parcursul perioadei de raport, de cdtre angaja[ii SSP a IP Drochia au fost lua]i la evin][
87 agresori familiali, dintre care 84 bdrbati gi 3 femei, totodatd fiind radiali de la eviden{6 85
agresori, dintre care 80 b6rbali qi 5 femei, astfel la moment la eviden{a SSP a IP Drochia se afl6
21.9 agresori familiali, dintre care 206 sunt bdrbafi, iar 13 sunt femei.

Adilional celor expuse Vd aduc la cunoqtintd cd in cadrul gestion6rii cazurilor de violenfd in
familie, in conformitate cu prevederile Ordinului IGP nr. 360 din 08 august 2018 "Cu privire la
aprobarea instrucfiunii metodice privind intervenlia Polilie in prevenirea qi combaterea cazurilor
de violenld in familie", in vederea asigurdrii protec{iei victimelor violen}ei in familie, de cdtre
angajalii SSP a IP Drochia au fost aplicate 152 ordine de restric{ie de urgenf5, in rezultatul
supravegherii c6ror au fost stabilite 30 cazuri de incdlcare a restricliilor stabilite pentru agresorii,
aceqtia fiind documenta{i pentru comiterea contravenfiei prevdzute de art.318l Cod
Contraventional R.M., materialele fiind expediate in adresa instanlei de judecatd pentru examinare
qi primirea deciziei legale.

Analiza efectuatd la compartimentul activitdfilor de prevenire qi combaterc a violenlei in
familie, denotd lipsa de impunitate qi formalism in activitatea de prevenire. $efii sectoarelor de
polilie nu asigur6 implementarea cadrului legislativ qi normativ in domeniu, nu sunt puse in
aplicare mecanismele existente in vederea asigurlrii protectiei victimelor violenfei in familie.

1,4 Activitatea de prevenire
Pe parcursul a 12luni ale anului 2020, de cdtre efectivul SSP a IP Drochia au fost organizate

gi desfdgurate urmdtoarele activitdti de prevenire:
f . inaintate demersuri:

- Instanfei de judecatd pentru emierea ordonan{ei de proteclie - 3;
- La comisiile de profil din cadrul APL - 32;
- La comisia social6 din cadrul APL pentru trimiterea la tratament forfat - 45;
- La comisiile de profil din cadrul APL - 0;

2. Verific6ri a persoanelor aflate in vizorul politiei:
- De sinestAt6tor -27516;- De comun cu medicul de familie - 11569;
- De comun cu asisten{ii sociali - 139;
- De comun cu angajafii APL - 3;
- De comun cu angajafii IGSU - 18.

3. Activitili in cadrul echipelor - 151, dintre care:
- Laconsiliul raional-21;
- La consiliul local - 95;
- La comisia pentru probleme sociale - 5;
- in cadrul echipelormultidisciplinare - L3;
- La comisia copilului aflat in difrcultate -24;- La comisia administrativd-2i
- La altele - 3.



Deslbqurate activitdli de informare qi sensibilizarc;
- Campanii iniliate la nivel local pe domeniul violenlei in familie - l;- Activitali de informare in public -87 (repartizate pliante 5759);
- DesfEqurate intruniri total -228 (numdrul de participanli 3762), dintre care:

Inspectate obiecte cu valori materiale * 613 dintre care:
- Institulii de stat (oficii po;tale, institulii de invdliimtnt, case de culturd, primdrii etc.)

- 443;
- intreprinderi private cu valori materiale (schintb valutar, bdnci, agen{i economici

etc.) - 108;
- Inspectatebazine acvatice - 62;

Inaintate recomand6ri in urma inspectdrilor - 140
Rdspunsuri primite - 1

Activitdli de informare Ei sensibrlizare pe domenii, dintre care:
- Pe domeniul circulafie armament - 40:

Y persoane inforntate 370;

- Pe domeniul siguranlei copiilor - 96:

- Pe domeniul prevenirii violenlei in familie * 48:

- Pe domeniul consecinlelor consumului de alcool - 16

- Pe domeniul consecinlelor fumatului - 1l:

- Pe domeniul infracliunilor patrimoniale - 5l:

- Pe domeniul circulalie rutiere - 71

L5 Activitdti la compartimentul
de prezentare a persoanelor tn alte

Pe parcursul perioadei de raport, de cdtre angajalii sectoarelor de polilie, in total au fost
executate 980 solicitdri (ordonanle, tncheieri) privind aducerea forlatd a persoanelor, qi anume:

- in instanla de fond (Judeciitoria brochia) - 361 persoane; 
-

- in curlile de apel - 91 persoane;
- La cuftea supremd de justilie - 12 persoane;
- La procuraturd - 310 persoane;

4.

5.

6.



- La organul de urmSrire penald - 145 persoane;
- La executorii judecdtoreqti - 15 persoane;
- La bitoul de probafiune - 22 persoane;
- Altele - 24 persoane;

ln total pe parcursul periodei de raport au fost aduse forfat 1044 persoane.

1. 6 P r ev enir e a tab as is mului
Pe parcursul a 12luni ale anului curent, ca urmare a autosesizdrilor angajafilor Poliliei qi

desfdgurlrii ruziilor, in vederea responsabilizlrii agenfilor economici qi altor manageri ai
institufiilor gi organizafiilor, de cdtre agenfii constatatori ai SSP, conform prevederilor art. 400
alin. (1) din Codul contraventional, au fost constatate gi examinate in total 29 contraven[ii din
domeniul tutunului, dinhe care pe indicii contravenfiei prevdzute de art.9l I alin. (17) Cod
contraven{ional - 13 procese-verbale, fiind aplicate amenziin mdrime totald de 11850 lei, din ele
fiind achitali 2950 lei, iar pe indicii contraven{iei prevlzute de art. 91ralin. (18) CC R.M. - 16
procese-verbale, fiind aplicate amenziin mdrime totald de 20700Iei, din care au fost achitate 5550
lei.

Urmare generulizdrii rapoartelor parvenite din partea sectoarelor Ei serviciilor SSP a IP
Drochia, la compartimentul de referintd, denotd inactivitate organizalionald qi execu{ionala din
parteaangaja{ilor, precum qi lipsa de colaborare intre serviciile specializate abilitate cu competenfe
in acest domeniu.

achitate integral 1,282.330lei, qi anume:
- in temeiul art. 78 al CCRM (Vltimarea inten(ionat[ uqoarl a integritlfii corporale) au fost
intocmite - 190 procese-verbale;
- in temeiul art. 105 CCRM (Sustragerea in proporfii mici din avutul proprietarului) au fost
intocmite 95 procese-verbale;
- in temeiul art.354 CCRM ( Huliganism nu prea grav) au fost intocmite - 725 procese-verbale;
- in temeiul art. 355 CCRM (Consumul de bluturi alcoolice in locuri publice qi apari(ia in astfel
de locuri in stare de ebrietate produsl de alcool) au fost intocmite - 327 procese-verbale
contravenfionale;
- in temeiul art.357 CCRM (Tulburarea liniqtii) au fost intocmite - 134 procese-verbale;
- in temeiul art.360-363(incilcarea modului de comercializare gi/sau de instrlinare a armelor
individuale gi a muni(iilor aferente) au fost intocmite 8l procese-verbale;
- contravenfii din domeniul circulafiei rutiere au fost intocmite - 1938 procese verbale;
- alte articole - 1711 procese-verbale.
ln total, in cadrul activitdtilor prenotate au fost aplicate 2269 puncte de penalizare.

Pe parcursul perioadei de raport, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind
modul de organizare a intrunirilor gi a comunic6rii totalurilor activit6lii poliliei c6tre administra{ia
publicd locald qi societate, in toate sectoarele de polilie s-au desfEgurat qedinte de comunicare a
totalurilor activitdfli Poliliei cdtre administralia publicd locald gi societate.

La intruniri au participat, primarii localitdlilor, secretarii consiliilor locale, asisten(ii
sociali, -medicii de familie, directorii institufiilor preuniversitare qi societatea civil6.

in cadrul intrunirilor reprezentanfii administra{iei publice locale qi societatea civile au fost
familiarizali cu situatia infracfionald cu relevarea cauzelor gi condifiilor care au generat creqterea
unor anumitor categorii de infracfiuni.

Concomitent a fost pusd in discufie activitatea comisiilor pentru problemele sociale la
compartimentul combaterii consumului abuziv de bduturi alcoolice, consumului illicit de droguri
gi mdsurile aplicate fald de aceastd categorie de persoane, precum gi necesitalii initrierii procedurii
judiciare privind supunerea lor la tratament obligatoriu.

:::^--
In rezultatul activitdlii, de cdtre angaja\ii SSP a IP Drochia, in perioadavizatd,au intocmit - 5201

procese-verbale cu privire la contravenfie, suma amenzilor aplicate constituind 3.756.305 lei, fiind

1.8 Comunicores totalurilor octivitdtii



Avind in vedere faptul cd la intrunirile in cauzd au participat medicii de familie, asistenlii
sociali qi directorii institufiilor preuniversitare a fost pus accent pe cooperarea intersectoriald intiu
identificarea, evaluarea, referirea, asisten{a qi monitorizarea copiilor victime gi potentiale victime
ale violen(ei, neglijdrii, exploatdrii qi traficului precum gi activitdfii comisiilor pentru protec]ia
drepturilor copilului aflat in dificultate.

1.9 Activitatea tn domeniul prevenirii delicventei iuvenile
Conform datelor statistice, pe parcursul a 12 luni ale anului 2020,de cdtre minori qi cu participarea
acestora au fost s6vdrqite 10 infracfiuni, comparativ cu 9 infracfiuni inregistrate pe parcursul
perioadei analogice a anului 2019, ceea ce constituie o creqtere cu (+1) infrac,tiune 1+7tritrt 1.ta
com^iterea infracfiunilor au participat 12 minori qi 5 maturi.

In acelag context, analizdnd in comparafie numdrul infracfiunilor inregistrate pe parcursul a-
l2 luni, in intervalul anilor 2013-2020, remarcdm o scddere semnificativa pentru anii 2014-2019-
2020 a numdrul de infracfiuni.

Dinamica criminalitd{ii juvenile in perioada anilor 2013-2020

35

30

25

20

15

10

5

0

2013 20L4

in baza analizei desfbgurate s-a stabilit c6, minorii care all participat la comiterea <Jelictelor
sunt din farnilii cu condilii de trai medii dintre care, 5 minori locuiesc cu Lul pdrinte, iar 6 n-rinori
locuiesc cu ambii pdrinli

Anahza aspectului criminalitSlii juvenile, pentru perioada a 12 luni ale anului 2020,
comparativ cu perioada analogicd ale anului 2019, denotd urmdtoarele categorii de ilfrac{iuni
comise de cdtre minori sau cu participarea acestora:

1) Infracliuni contra vielii gi sdn6t[]ii: I caz.
2) Infracliuni patrimoniale: 9 cazuri.

Un alt subiect nu mai pulin sensibil este abandonul de domiciliu al copiilor, pe parclrrsul a l2
luni ale anului 2020 fiind inregistrate 9 (2019 - 16) cazuri de plecare voluntar.d a copiilor de la
domiciliu sau din instituliile sociale.
- au plecat din propria familie 9 copii (2019-l l copii);
- din centrul de plasament - 0 (2019-4 copii).
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Este de menlionat c6, in privinla copiilor care au abandonat domiciliul in perioada de raport,
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nu au fost inregistrate.
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La moment in teritoriul r. Drochia,invizorul politriei se afl6 23 minori cu un comportament
deviant dintre care,6 minori locuitori al or. Drochia qi 17 minori din localitilile r. Drochia.

Avdnd scopul promovdrii eficiente a politicii statului intru prevenirea criminalitalii gi
reducerea victimizdrii in rdndurile copiilor, de cdtre angajalii SSP a IP Drochia, in comun cu
autoritdtrile publice locale in perioada a 12 luni 2020, au fost intreprinse diferite m6suri de

combatere qi prevenire a cazwilor de implicare a minorilor in comiterea contravenfiilor qi

infracfiunilor, astfel pentru prevenirea gi combaterea delecvenlei juvenile, in adresa CPDC din
cadrul APL au fost remise 42 prezentdri in privinta minorilor care au comis incdlcdri, fiind
expediate qi 25 fiqe de sesizdri in adresa APL in bazaLegii 140 din 14.06.2013. Totodatd, in comun
cu alte servicii ale Inspectoratului de Polilie Drochia, au fost organizate qi desfrqurate mdsuri de
prevenire in colaborare cu asisten{ii sociali din teritoriu, pentru indentificar ea cazurilor de violen}6
in familie sau a incdlcSrilor de ordine public6, verificarea familiilor social vulnerabile unde se
educd copiii minori, total fiind verificate in perioada de raport 152 familii.

In conformitate cu prevederile art.20 al Legii 140 din 14.06.2013, privind protectia speciald
a copiilor aflali in situalie de risc Ai a copiilor separafi de pdrin{i, care a intrat in vigoare la
01.01.2014, de comun cu reprezentanlii DASPF Drochia, au fost scoqi din famitie 3 minori gi
plasali in centrul de plasament .,Cdldura Casei" din or. Drochia, pentru elucidarea riscului asupra
copiilor.

In scopul asigurdrii protecliei eficiente a drepturilor copilului, diminudrii numdrului de
infracliuni sdvdrgite impotriva minorilor, precum qi intensificdrii activitdlilor de prevenire a
infracliunilor de gen sexual, a violenlei intre semeni, abandonului qcolar, jocurilor onlain, in cadrul
instituliilor de inv6fdmdnt din r-nul Drochia, au fost desfdgurate activitAfl informative cu copiii qi
pdrinfii, total fiind desfbqurate 65 activitdli informative cu 3193 elevi de diferite virste qi 8 sesiuni
de informare a pdrinlilor unde au participat 845 reprezentanfi legali.

1,10 Activitdti in domeniul ridicdrii culturii detinerii si folosirii armelor
din circuitul civil, controlul circulatiei armamentului cu destinatie civild

La evidenfa SSA Ei AL a IP Drochia se afld 1094 proprietari de arme - persoane frzice, care
de(in 1192 unitafl de arme de foc, dintre carc 794 delin 934 arme cu [eavd lis6, 49 posesori defin
49 pistoale cu gaze,28 posesori defin 28 pistoale cu bile de cauciuc qi 202 de posesori de{in 258
arme de foc cu leavd ghintuitA.

Pe parcursul a 12luni ale anului 2020, de cdtre SSA Ei AL au fost primite qi precdutate de la
cetdfeni in total 246 cerei,l.96 cereri privind conformarealaLegea nr.130 din 08.06.2012, qi 28
cereri de eliberare a permisului de procurare a armei de foc, ulterior fiind perfectate 28 permise de
procurare a armelor de foc (27 - la arme de vindtoare, I - pistol cu bile de cauciuc), 6 - cereri pentru
declararea armelor pneumatice, LS - cereri examinate privind expedierea armelor la Comisia de
Stat pentru evaluarea, bonificarea qi rebutarea armelor de foc conform Hotdrdrei de Guvern
w.7447, 1- cerere examinatd privind eliberarea permisului de instrdinare a armei lungi cu {eavd
lisd, suma achitatd, pe contul Servicii IGP al MAI fiind de 19680 lei. Totodatd, au fost eliberate
45 permise de armd la arme de foc cu leavd lis6, 6 - certificate de de{in6tor a armelor pneumatice,
14 - decizii privind anularea permiselor de armd.

La posesorii de arme din raionul Drochia, pe parcursul a 12luni ale anului 2020 au fost
efectuate in total 728 inspec|ii,624 - de cdtre ofilerii de sector, 104 - de cdtre SSA qi AL al SSP,
in rezultat fiind intocmite 67 procese-verbale contraventionale pentru incdlcarea termenilor de
vizare a permiselor de armd, (art.362 alin.2 CCRM) pentru care au fost aplicate amenziin mdrime
totald de 20100 lei.

La evidenfa SSA gi AL se afl6 5 persoane juridice care de[in 40 unitdli de arme de foc, dintre
care 2l pistoale cu (eavd ghintuitd qi 19 arme de foc cu favd lisd. Pe parcursul perioadei de raport
au fost efectuate 12 verific6ri a obiectivelor de pazd,frzicd,. 18 verificdri ale grupelor mobile a OPP
;i 16 instructaje la OPP.

Pe parcursul perioadei de raport, in teritoriul raionului Drochia, careya incidente cu aplicarea
sau folosirea armelor de foc nu au fost inregistrate.

l. I 1 Analiza situoliei accidentare

Potrivit anahzei situafiei accidentare, pentru perioada de 12luni ale anului 2020 se constatd o
scddere a numdrului de accidente in trafic la toate compartimentele, in comparafie cu aceeaqi



perioadd a anului precedent. Astfel, pe teritoriul r-lui Drochia in perioada de 12luni2020, au fost
inregistrate 25 (a.p.39) accidente rutiere, in rezultatul c6rora 3 persoane au decedat (a.p.6), iar 31
persoane (a.p.46) au primit diferite traumatisme, tot odatd au fost inregistrate 2t3 accidente rutiere
cu pagube materiale (a.p 226)

Analiza accidentelor rutiere duptr lunile anului 2020

Analiza AR dupd categorii.

Catesoria dc -.' .-:" . 
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Conform cauzelor producerii accidentelor in trafic se constatd cd,4 accidente rutiere au fost comise
pentru conducerea din imprudenfd qi 8 accidente rutiere pentru conducerea in stare de ebrietate la
volan.

La compartimetul accidentelor in traficul rutier in care au avut de suferit copii, din num6rul total
de accidente inregistrate pe teritoriul r-lui Drochia, a avut de suferit 6 copii. Din culpa proprie a

minorilor nu au fost inregistrate accidente rutiere.

Diagrama l. Frecven{a accidentelor cu implicarea minorilor.

tr Decedati

ETraumali

tr Pagube materiale

20t9

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020 pe teritoriul r-ul Drochia, nu au fost comise accidente
rutiere cu implicarea transportului public de cdldtori.

Totodatd, pe parcursul perioadei de referin!6, conform informafiei parvenite in serviciul de gardd
al IP Drochia, accidente rutiere soldate cu consecinle grave autorii cdrora au pdrdsit locul faptei au
fost inregistare 2 cazuri, unde la scurt timp fbptuitorii au fost stabiliti.

Accidente rutiere ioada 2016-2020ru r1

Anul Accidente Decedati Traumati
2016 48 5 61

2017 34 5 5l
201 8 19 J 25
2019 39 6 46

2020 25 3 3l
Total 165 22 214

Pe parcursul perioadei de referinfd, in scopul sporirii eficienfei activit6lii de prevenire a
incdlcdrilor Regulamentului circulaJiei rutiere, ridicIrii nivelului de disciplini a participan{ilor la
traffic, de c6tre efectivul SST qi AR al SSP al IP Drochia au fost intocmite 1235 procese-verbale
cu privire la contraventii.

inperioadadat5de"u.,"ofitmeacircula[ieirutiereafostefectuate2
examin[ri a drumurilor locale, na{ionale gi a pasajelor la nivel cu calea ferat6. Pe linia dati de
activitate au fost intocmite 14 procese-verbale pentru comiterea contravenliilor prevdzute de art.
223-227 Cod Contraventional RM, pentru crearea de obstacol in circula(ia rutier6, deteriorarea
drumurilor gi instalareain zona de protecfie a drumului a panourilor publicitare fdrd autorizarea
respectiv6 al organului de administrare a drumului. Au fost indreptate 10 prescrip(ii qi expediate
47 sesiziri in adresa administratorului drumului privind lichidarea neajunsurilor cu indicarea
termenilor de lichidare.

tnscopulridic[riinivelu1uiffitodinraionulDrochia,depistarea
mijloacelor de transport rdpite, furate qi a agregatelor acestora, de citre ofiferul superior airto de
Stat au fost efectuate 10 controale a transportului inainte de ieqire la rutd gi 3 controale complexe
a intreprinderilor auto. Pentru inldturarea neajunsurilor in adresa conducdtorilor de intreprinderi
au fost indreptate 3 prescriptii. Au fost intocmite 4L procese verbale pentru conducerea vehiculelor



cu diferite incdlcdri a stirii tehnice. Numdrul mijloacelor de transport exploatarea cdrora a fost
interzis6 conform Regulamentului circula{iei rutiere prin retragerea plIcilor de inmatriculare
constituie -26 mijloace de transport.

Educatia rutierl
in scopul preintdmpindrii accidrrt"lor ,,.rtier" qi ridic6rii nivelului de disciplind a

participanfilor la traficul rutier, de cdtre angaja{ii Serviciului Supraveghere Tehnicd gi Accidente
Rutiere, prin colectivele de munc[, au fost petrecute 14 intruniri qi citite 6 lec{ii in qcoli pe
intrebdrile securitilii circula{iei rutiere, au fost publicate 3 articole in ziarul local ,,Glia Drochian6",
5 reportaje la televiziunea locald.

CAPITOLUL IV
Coordonarea qi dirijarea activitl{ii operafionale

La31.12.2020, structura actuald,a Secliei cordonare operafionald a Inspectoratului de Politie
Drochia al IGP, este cu un efectiv de 10 functii conform statelor de organizare, efectiv real L0
angaja[i cu $eful SCO (corpul de comandi - 1, efectivul de trupd - 9, angajali civili - 0),
incompletul la moment in cadrul secliei nu este.

Activitatea Sectiei coordonare operationald a IP Drochia al IGP, in perioada a 12luni ale
anului 2020, a fost desfdquratd in scopul executdrii prevederilor ordinului IGP al MAI nr.152 din
10.09.2015, ,,cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, monitorizarea qi
evaluarea documentelor de planificare operationalS in cadrul Inspectoratului General" Ei alte acte
normative legislative care reglementeazd" activitatea Serviciului de Gard6, inclsuiv in stricta
respectare a prevederilor Hot6ririlor Comisiilor Nalionale extraordinare situalii excepfionale qi de
sdndtate publicd aferent infecfiei COVID-19.

In perioada vizat6,, au fost planificate, desfrgurate qi protocolate,I02 gedinle operative pe l6ngd
qeful IP Drochia, cu gefii Secfiilor, Serviciilor, Sectoarelor qi 12 qedinfe cu efectivul subordonat,
in cadrul c6rora au fost abordate gi ascultate cele mai stringente intrebdri vizdnd combaterea
criminalitdlii gi menfinerea ordinii publice in teritoriul deservit qi innaintarea sarcinilor orientate
spre oblinerea rezultatelor finale inalte qi stabile, precum Ei Indicafiile/sarcinile trasate de
Conducerea IGP qi MAI. Toate qedinfele au fost protocolate, iar Indicafiile trasate de cdtre
Conducerea IP Drochia, au fost transmise spre executare efectivului din subordine, cu verificarea
periodic6 a gradului de executare a acestora.

Tot in perioada datd au fost emise 20 Dispozilii qi 12 ordine organizalionale. ln adresa
procuraturii raionului Drochia, au fost remise pentru a fi examinate conform competenlei - 2l de
materiale privind aplicarea fortei fizice qi mijloacelor speciale de cdtre angajalii IP Drochia.
Totodatd in adresa STI a MAI, au fost expediate 13 demersuri privind acordarea, dupd caz
restricfionarea accesului la bazele de date, a angaj a]ilor subdiviziunii.

Intru executarea prevederilor Ordinului IGP nr. 15212015, au fost planificate, elaborate qi
aprobate Planurile semestriale de activitate a subdiviziunii (nr. 11 din03.02.2020 qi nr.45 din
31.07.2020), respectiv fiind monitorizat qi evaluat gradul de executare a acliunilor gi subacliunilor
prevlzute in planul menfionat supra, de cdtre executori Ei responsabili, despre care fapt perioadic
a fost informati Conducerea IP Drochia. Intocmite planuri de mdsuri inbazadispoziliilor remise
in adresa IP Drochia privind desfbgurarea evenimentelor qi menlinerea ordinii publice in perioda
sdrbltorilor de paqti qi sdrbdtorilor de iarnd a anului 2020.

In cadrul monitorizlrii continui a situaliei operative, de c6tre Sec{ia coordonare
operationald, a fost efectuatd analiza permanentd gi aprecierea schimb6rilor care au loc,
prognozarea gi prevenirea posibilelor impedimente, reaclionarea promptd la apailiaunor tendinle
negative, dirijarea optim6 cu forfele qi mijloacele puse la dispozifie, concentrarea acestora la
ameliorarea situafiei infraclionale, inclusiv in localitdlile cu o tendinjd infracfionald mai
complicatd, Astfel au fost elaborate 5 raporte analitice aferent situatiei criminogene gi accidentare
atestate in teritoriul deservit cu relevarea zonelor cu risc sporit de victimizare a populafiei qi
sesizarea efectivului intru intreprinderea mdsurilor preventive ce se impun intru redresarea situaliei
atestate, inbaza cdrora au fost intocmite planuri de acliuni.

Monitorizarea schimb6rilor in situalia criminogend a fost bazatd pe informalia operativd
parvenitd zilnic de la serviciul de gardd,alte surse de informafie, inclusiv mass-media. in condiliile
dinamicei proceselor sociale qi schimb6rilor rapide ale situafiei operative, o importanld deosebitd



i-a revenit oportunit[tii gi caracterului adecvat al mdsurilor organizate de reactionare gi
preintdmpinare a posibilelor agravdri ale situatiei infractionale.Laindicalia conducerii IP Drochia
al IGP, in cazul apariliei necesitdlii de concordanld a activitdfii comune a unor servicii, inclusiv in
scopul ciutdrii infractorilor, in cazul rdpirilor mijloacelor de transport, prevenirii qi curmdrii
infracliunilor, asigurdrii ordinii de drept, lichidlrii urmdrilor calamitdfilor naturale qi altor situalii
excepJionale, au fost puse in aplicare planurile speciale de acfiuni.

1. Activitl{i la compartimentul de evidenfi, inregistrare qi reacfionare operativl

Sarcina principal6 in receptionarea, inregistrarea qi reac{iofiarca oportund gi promptd la
toate solicitdrile, adresdrile, petitiile gi informaliile despre infrac{iuni Ei incidente parvenite in
adresa IP Drochia, ii revine Serviciului de Gardl,

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, de c6tre angajatii serviciului de gardd au fost
receptionate gi inregistrate in total6426 de sesizdri gi alte informatii despre infractiuni gi incidente,
dintre acestea 5246 comuniclri au fost parvenite de la cet6{eni qi angaja}ii dispeceratelor zonale
l1l2l, iar 1180 de comuniclri constituind plingeri parvenite prin secretariat qi rapoarte depuse de
angajalii IP Drochia sau altor inspectorate teritoriale. Dupd competentd au fost transmise spre
examinare 191 de sesizdri, totodatd pe REI -I au fost inregistrate 717 sesizdri. Cu datele sistemului
tehnic de inregistrare .'PHOBOS", au fost inregistrate 4846 comunicdri.

Pe perioada de raport in urma verific6rii corectitudinii inregistrdrii comunicdrilor
telefonice, inregistrate de sistemul tehnic,,PHOBOS" qi evidenfelor de inregistrare in REII-II, au
fost depistat un singur caz de inc6lcare a modului de inregistrare a informaliei telefonice parvenite
in Serviciul de gardd al SCO a IP Drochia al IGP, pe care fapt a fost desfbquratd Ancheta de
serviciu.

Totodati, ofilerii/subofilerii operativi de serviciu, au organizat qi au dirijat in timpul
serviciului cu grupele de reacfionare operative gi grupele operative de urmdrire penal5, intru
reactionarea imediatd, fixarea qi documentarea evenimentelor qi posibilelor incdlcdri ale ordinii de
drept, Pe parcursd a 12 luni 2020 in teritoriul raionului Drochia au activat o grupd de urmdrire
penald qi 5 echipe de reacfionare operativS. Astfel de cdtre angajafii GOUP au fost documentate
538 de cazuri, iar de cdtre angaja{ii EPRO s-a reacfionat in total la 3067 cazuri. Timpul de
reacfionare a echipelor de reacfionare operativd a IP Drochia, pe teritoriul or. Drochia - 5,25 min,
iar pe intreg teritoriul raionului constituie in mediu 14 min.

Lunar GOUP in mediu se deplaseazd la fala locului la circa 35 de cazuri cu privire la
infracfiuni. Iar angaja[ii EPRO in mediu la circa 100 cazuri, unde s-au constatat alte fapte decit
cele de ordin penal.
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mobile sau scoaterii nelegitime a valorilor material qi documentelor din sediul IP Drochia, precum
gi reglementdrii intrlrii - ieqirii unitElilor de transport.

Totodat6 intreg efectivul corpului de comandd este dotat cu arme din dotare PM-9mm. La
moment in camera de pdstrare a armamentului a IP Drochia se afld 168 buc. PM-9mm, dintre care
27 sintin rezervd, 1 14 intdrite dupd angajalii IP Drochia,2T detaqate la RPN al INSP. Armamentul
de efanterie AK-74 cal. 5.45, AKSU cal. 5.45 gi AKMS cal.7.62 sint intdrite dupd efectivul de
trup[ al IP Drochia.

Eliberarea armelor din dotare din camera de pdstrare a armamentului se efectueazd, in baza
fiqelor suplinitoare qi cu inscrierea in registrul de evidenfd qi eliberare a armamentului(forma-
5).Cur6!irea armamentului se efectveazdlunar conform graficului de curdfire a arrnamentului al IP
Drochia.

tn camera de pdstrare a armentului, sunt depozitate qi armele aflatela Balanla Serviciului Pazd
a MAI qi a is"Poqta Moldovei" filiala Drochia:

Periodic de c6tre conducerea IP Drochia se efectueazd controlul camerii de pdstrare a
armamentului unde se verifici prezen[a qi starea armamentului din dotare. Pe parcursul a 12 luni
ale anului 2020, cazuri de folosire sau aplicare a armei de foc nu au fost inregistrate, deasemenea
in perioada datS nu au fost inregistrate cazuri de inc6lcare a m6surilor de siguranlE in timpul
folosirii sau aplic6rii armei de foc.

CAPITOLUL V
Managementul personalului

1. Oreanizarea si planificarea activitltii
Activitatea de bazd a Secfiei Resurse Umane din IP Drochia, il constituie managementul

resurselor umane, dirijarea qi monitorizarea procesului de asigurare a subdiviziunii cu specialiqti
in domeniu, implimentarea strategiilor, concepliilor gi metodelor privind perfectionarea qi instruire
profesionalS a angajalilor, acordarea asistenlei metodologice qi psihologice, studierea qi
monitorizarea climatului moral - psihologic in colectiv, dirijarea dinamicii de fluctualie a cadrelor
qi asistenfa in activitatea comisiei pentru ocuparea functiilor polifienegti vacante.

Ladata de 31.12.2020 statele de organizare a Inspectoratului de polilie Drochia constituie -
134 unitdfi, dintre care: 76 ofileri,53 subofi]eri,5 salariafi civili qi 19 func(ii vacante, efectiv
scriptic - 115 unit6{i;8 angajafi se aflE in concediul pentru ingrijirea copilului. La moment
dispunem partial de candidafi la functiile vacante.

Funcfii vacante:
$ef al Inspectoratului de politrie Drochia;

Secfia resurse umane:
O/itrer al Sec[iei resurse umane;

'Sec{ia urm[rire penal[:
Ofi tr e r urmdr ir e p enal d- 2 .func t i i ;

-Secfia investiga{ii infrac{iuni:
1. qef adjunct seclie, Sef al Serviciului politriei criminale;

-Serviciul criminalistic:
l.SuboJitrer superior criminalist ;

-Sectorul de polifie nr.1(Drochia):
1. $ef de sector;
2.subo/itrer superior de sector,'

-Sectorul de polifie nr.2 (Pelinia):
Lqef de sector;
2.Ofitrer superior de investigalii;

-Sectorul de poli(ie nr.4 (Mindic):
2.Subo/i|er superior de investigalii al biroului zonal politrie criminald al SP nr.4
(Mtndtc);

- Sectorul de poli(ie nr.S (Chetrosu):
1.ofitrer superior de sector;

- Seclia securitate publicd:
l.Subofiler superior al Serviciului patrulare-7 funclii;



Pe parcursul perioadei de raport in cadrul Inspectoratului de politie Drochia din sursa externd au
fost angajafi - 12 persoane, comparativ cu perioada 17 persoane angajate in perioada analogicd
a anului 2019:

Informalia cu
ial pe perioad

privire la incetarea raporturilor de serviciu a funclionarilor publici cu statut
mului 2020:a anulur

Nr.
d/o

Motivele incettrrii serviciului in Poli{ie Numlrul
ansa iatilor

NotI

I Ar1.38, alin.1), lit.a) al Legii nr.288 din 16.12.2016 (prin demisie) 8
2 Art.38, alin.l), lit.c) al Legii nr. 288 din 16.12.2016 (dreptul la

pensie)
5 Vf,timanu Ig.

Tetelea S.

$evciuc I.

Lisnic.V
Bernic.M

J Art.38, alin.l), al Legii nr.288 din 16.12.2016 (atingerea tirnitei de
virst[)

4 Aft.38, alin.l), lit.e) al Legii nr. 288 din 16.12.2016 (st6rii de
sdndtate)

5 Art.38, alin.l, lit.i), al Legii nr.320 din 2i)22012 (in cazul
transferului la o altd autoritate public6)

2

6 Art.38, alin.l), lit.f) al Legii nr. 288 din 16.12.2016 (reducerea
statelor)

2

1 Art.86, alin. l), lit.c) reducerea numdrului sau a statelor de personal
din unitate conform Codului muncii R. Moldova

J Jibuleac Ch.
Mogneaga.Ig
Ceban.M

TOTAL 20
5 Concediu pentru ingrilirea copilului 8

Din cei 1 15 de angajali ce reprezintd efectivul scriptic a subdiviziunii, legitima{ii de serviciu
cu seria IGP posedd Il4 angajati, I angajat nu dispune de ligitimalie de serviciu de modelul
stabilit, din motivul transferului din cadrul Inspectoratului General al Poliliei de Frontierd,
informalia pentru perfectarea legitimatriei precitate mai sus a fost transmisd la DMRU a IGP.

Pe perioada de raport de cdtre geful inspectoratului au fost emise 77 de ordine pe efectiv.

Organizarea procesului de instruire profesionall.
intru executarea Ordinului IGP nr.25 din2O.O|,2O2O qi a ordinului IP Drochia nr.7 din

24.01.2020, Seclia resurse umane a IP Drochia, Vd informeazd, cd pe parcursul simestrului 1 a
anului 2020 in cadrul organizdrii qi desfdqurdrii procesului de instruire profesionala au fost
executate intocmai cerinlele prevdzute in actele normative.

Pregdtirea debazd, a angajalilor din cadrul IP Drochia nu s-a desfEqurat in conformitate cu
Regulamentul privind formarea profesionald continud in cadrul subdiviziunilor MAI, aprobat prin
ordinul MAI nr. 114 din 04.05.2017 a ordinului IGP a MAI nr.25 din 20.01 .2020 qi a ordinului Ip
Drochia nr.7 din 24.012020,,Cu privire la organizarea qi desfbgurarea procesului de formare
profesionald continul IP Drochia in anul 2020 ", din motivul prelungirii stdrii de urgenld pe intreg
teritoriul R. Moldova.

Planurile tematice pentru desfEqurarea orelor de instruire a efectivului au fost intocmite gi
aprobate conform planului tematic recomandat de IGP. Lecliile la pregltirea generall nu s-au
desfbqurat conform planului cu angaja(ii in sala de qedinle a IP Drochia, insd toate temele au fost



transmise prin intermediul poqtei electronice guvernamentale (zimbra), qefilor de secfii, servicii
qi sectoare pentru studierea cu angajalii din subordine.

Tot odatd Secfia resurse umane a IP Drochia, vd aduce la cunoqtinld ca pe parcursul anului
2020, au fost desftEurate qedinle de instruire profesionald in cadrul orelor de pregdtire speciald, in
baza circularelor parvenite din cadrul IGP, qi anume a fost elaborat, aprobat qi remis qefilor de
secfii, servicii qi sectoare pentru studiere planul-conspect in bazaLegii nr.82 din 25.05.2017 "Cu
privire la integritate",.

Tot pe parcursul anului 2020, a fost emis Ordinul qefului IP Drochia nr.71 din 14.12.2020
"Cu privire la organizarea procedurii de evaluare a performanfelor profesionale ale angajalilor IP
Drochia pentru anul 2020" .

Pe parcursul perioadei de referintI, conform prevederilor pct.60 subpct.l),2),3) qi 5) din
Ordinului MAI nr. I I 4 din 04.05 .2017 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea
profesionald continua a funcfionarilor publici cu statut special din cadrul MAI", 76 angajali aIP
Drochia au participat la 54cursuri de instruire, seminare , conferin{e, in diverse domenii.

Preg6tirea frzicd, este petrecutd la dorinla angajatului in sala sportivd qi sala de forfd a IP
Drochia, cu respectarea m6surilor de protecfie pentru prevenirea contamindrii cu virusul de tip nou
COVID-I9.

La data de 25.08.2020, cu angaja[ii subdiviziunii a fost petrecutd evaluarea cunoqtin]elor in
bazaLegii nr.218 din 19.l0.2012 "privind ,modul de aplicare a fortei frzice, a mijloacelor speciale
qi a armelor de foc" qi a Legii w.26 din 22.04.2008 "privind intrunirile" , nota medie generald a
angajatilor supuqi evalu6rii, a fost -8,4.

Comform ordinului IP Drochia nr.10 din 03.02.2020,,cu privire la desfdqurarea competifiilor
sportive la Volei in cadrul IP Drochia" in perioada de 05.02.2020-14.02.2020 au fost organizate qi
desfbqurate competiliile sportive la volei consacrate in memoria celor cdzu{i la datorie in conflictul
armlt din stinga Nistrului.

In conformitate cu prevederile Ordinului IGP nr.392 din 03.12.2020, cu privire la organizarea
procedurii de evaluare a performanfelor profesionale ale salaria]ilor Poliliei pentru anul 2020 qi a
ordinului Inspectoratul de polilie Drochia cu nr. 71 din 14.12.2020 cu privire la organizarca
procedurii de evaluare a performantelor profesionale ale angaja\ilor IP Drochia pentru anul2020,
in perioada 01.12.2020 pdn6 la 31.12.2020 s-a desftqurat evaludrea performanlelor profesionale.

Carezultat al evaludrii s-a stabilit c5: 16 salariali au obfinut calificativul ,,Foarte bine",78
salariati au obtinut ,,Bine", gi 12 salariali au obtinut calificativul ,,Satisf6cdtor", 5 angajafi nu au
fost evaluati din motivul cd nu au intrunit condiliile de evaluare in conformitate cu ordinul MAI
nr.l38 din 18.04.2013

2. Evolutia stirii si practicii disciplinare

Pe parcursul anului 2020, de c6tre qefii de secfii qi servicii au fost examinate 162 anchete
de serviciu, in comparafie cu anul2019 in aceiaq perioadd de timp au fost examinate 135 anchete
de serviciu cu27 mai multe. La un angajatdin cadrul Sectorului de poli{ie nr.1, inspector principal
Foca Nicolae, i-a fost aplicatd sanc{iunea disciplinard ,,mustrarea asprd" . Angaja}ii poliliei care
au folosit sau aplicat arma din dotare nu sunt. Incidente cu arne din dotare qi munifii nu sunt. Un
angapt din cadrul inspectoratului, a fost implicat cu automobilui de serviciu in accident rutier.
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3. Desflsurarea activititilor socio-psiholosice in cadrul Inspectoratului de

in cadrul IP Drochia, . ada de 9
luni al anului 2020, ca urmare au fost realizate urmdtoarele activitdli, dupd cum urmeazd:
& Conform circularei IGP 3 Ll3-48 din I I .01.2017 au fost acordate conselieri individuale

psihologice qi psihoterapie 6 angaja{i al IP Drochia care au fost ultragi a[i fizic Ei psihic in afara
serviciului.
uot Conform solicit[rii am participat la instruirea procesului de formare profesionala

continu6 in prin intermediul platformei ZOOM.

"& Au beneficiat de fotoliu pentru relaxare fizicului qi psihicului 116 angajafi, cu scopul de
prevenire qi remedierii problemelor emofionale, cognitive qi de comportament.
'ib Am participatla activitate informativl cu genericui ,,Brlingrl in istituliile de invafdmint"

in L.T nr.3 rus din or. Drochia, cu elevii claselor a VI-Vil la carc au particip at 143 elevi.
Pe parcursul anului s-a activat conform planurilor.

4. Dotarea Inspectoratului de nolitie Drochia

Pe parcursul anului 2020, chiar dacd a fost un an specific qi foarte diferit de ceilalti ani, in
legdturd cu Pandemia de COVID-l9, totugi IP Drochia, Ei-a mdrit numdrul de maqini in parcul
automobileleor deserviciu, fiind dotat de cdtre IGP a MAI cu un automobil nou de serviciu de
model Dacia Duster MAI4084, numdrul total fiind de l9 maEini.

Totodatd angajalii Inspectoratului au fost echipati la o IOO % cu uniformd de serviciu, iar
pentru procurarea tehnicii de calcul care este $ilizatd in scop de serviciu, din partea conducerii
IGP au fost alocafi bani in sumd de 2IBl32,2l lei.

in urma implimentdrii strategiei de dezvoltare a poliliei pentru anii 2016-2020, aucontinuat
Ei integral au fost finisate lucrdrile de renovare a2 sectoaredin cele 4 sectoare de polilie Ei anume
Sectorul de polifie nr.2"Pelinia" qi sectorul de polifie nr. 5',Chetrosu,,.

Sectorul de polilie nr.1"Drochia, fost renovat qi dat in exploatare in luna septembrie an.2019,
iar lucr6rile la Sectorul de polifie nr.2"Pelinia" anfost finisate qi sediul a fosl dat in exploatare
in ajun de ZltaPoliliei la 17.12.2020.

Lucrdrile la Sectorul de polifie nr.5"Chetrosu", au fost finisate, dar au mai r6mas
procedurile de dare in exploatare. Referitor la Sectorul de polilie nr.4"Mindic", in circumstanlele
create qi cu suportul APL, a fost identificat lot de teren, petrecute toate procedurile pregatoare,
deja in dependenfd pe planurile qi posibil financiare ale IGP, pentiu finisarea proectelor
planificate la compartimentul dat.

Astfel Inspectoratul de polilie Drochia a beneficiat de cel mai mare suport din partea IGp,
fapt pentru care qi mullumim.

CAPITOLUL VI
Problematica in activitatea de serviciu

Seclia securitate publicd: Problema suprasolicit6rii serviciului securitate publica precum qi lipsa
de atractivitate a serviciului per ansamblu, rdmdn a fi in continuare nigte deficienle care periiliteazd
in esenld buna realizare a activitllilor.

Totodat6, activit6Jile de prevenire secundarl qi te\iard sunt insuficient desfbgurate, lucrul
preventiv cu persoanele aflate in monitorizare fiind formal, fie din lipsa mecanismelor care ar
reglamenta aceast6 activitate, fie din neglijenll/necunoagterea lor. De asemen ea, analizainfrac{ionald
conform criteriului "relalii intre victimd gi bdnuit" denotd cd preponderent aceqtia sunt cons6teni sau
locuiesc in acelaqi segment de oraq, sunt cunoscu{i (au mai petrecut timp impreund) in cadrul
intilnirilor ocazionale (neplanificate).

Un factor nu mai pulin important in activitatea SSP este interacliunea insuficienta cu
reprezentanlii autoritdlilor publice locale la nivelul comunitalii pentru solulionarea problemei
cetdfenilor, fapt care determind doar interventia Poliliei cind de fapt este neces ard abordarea
multisectoriald sau percepfia eronatd a populaliei ca problema invocatd trebuie solu(ionat6 doar de
polilie.

Seclia urmdrire penald: Solulionarea problemelor pe care le infruntl ofilerii de urmdrire penal6
la iegirea la locul infracfiunii, indeplinirea comisiilor rogatorii de cdtre organul de constatare a Ip



Drochia, alte servicii din cadrul IP Drochia, calitateamaterialelor ce sunt transmise in seclia urmdrirea
penald pentru inceperea urmdririi penale, intocmirea pe cauze penale a sesizdrilor cu privire la
stabilirea cauzelor qi condiliilor ce au favorizat comiterea infractiunii g.a.

Totodatd ca problematica apdruti in cadrul activitdtii Secliei de urm[rire penalS, este faptul cI de
multe ori angajafii se confrunti cu necesitatea serviciilor unui traducdtor care lipseEte, fiind nevoili
sd recurgd la serviciils traducdtorilor din afara Inspectoratului, fapt ce invocd cheltuieli suplimentare,
tdtd"gdnarc de timp, incdlcare de termene, limitarea acfiunilor necesare de efectuat etc.. Totod atd ar fr
benefic uearea in incinta sediului a camerei de audiere a persoanelor refinute in scopul asigurdrii
eficiente qi calitative a acfiunilor de urmdrire penall.

S eclia inv es t ig alii infracliuni :
- pe parcursul perioadei de raport n-au fost oblinute rezultate pozitive la identificarea autorilor, pe

crimele ce atenteazd asupra patrimoniului persoanei qi anume: la compartimentul furturilor din
locuin{e qi sustragerile din depozite, oficii, magazineprecum qi alte locuri destinate pdstr6rii bunurilor
materiale.
- nu a fost indeajuns intensificat lucrul in domeniul relevdrii qi documentdrii cazurilor de p6strare

a substanle narcotice, psihotrope sau a precursorilor cu scop de instrEinare.
- de intensificat lucrul qi in direcfia combaterii traficului de fiinfe umane qi a infracliunilor conexe,

combaterea prevenirea qi contracararea criminalitdtii organizate itinerante transfrontaliere;
- redresarea situafiei la compartimentul descoperire

Sec(ia Coordonare opera(ionald
- numlrul insuficient de angajafi in Serviciului de Gardd cit qi regimul de activitate a acestora,
inclusiv inversarea funcfiilor de la ofiteri in subofiferi, in urma cdruia servicul dat iqi perde din
prestigiu

Seclia resurse umane
- nu a fost indeajuns intensificat lucrul in domeniul procesului de selectare qi completarc afuncliilor

vacante in subdiviziunea inspectoratului, cu motivarea financiar6 a tuturor angajalilor pentru a-gi
continua activitatea in cadrul OAI .

CAPITOLUL VII
Priorititile de dezvoltare pentru perioada

trimestrului I al anului 2021

* Efectuarea instruirii continuie a ofilerilor de investigafii in vederea ridiclrii gradului de pregdtire
profesionald in domeniu, in special a metodelor qi tacticilor de descoperire a infractiunilor
patrimoniale ce atenteazd" asupra s6n6t6[ii publice qi a celor ce atenteazd asupra libert6]ii, cinstei qi
demnit6lii persoanei;* Intensificarea activitalii intru indeplinirea sarcinilor qi mdsurilor speciale de investigalii ce se
impun in cadul dosarelor speciale aflate in gestiune, qi descoperirea infracfiunilor petrimoniale in
special a furturilor;* Necesitatea intensificdrii lucrului in direcfia combaterii traficului de fiinle umane qi a
infracfiunilor conexe, combaterea prevenirea qi contracararea criminalitdlii organizate itinerante
transfrontaliere;* Atragerea atenfiei maxime, la redresarea situaliei la compartimentul descoperire.* Identificarea qi atragerea la colaborare confidenliald unu sau mai mulli informatori profilali cu
capacitdli de luru in condilii de libertate qi IDp;* De format cartoteca persoanelor din teritoriul care anterior au sdvirqit atacuri tilhlreqti, jafuri,
furturi, pungdqii acturi de huliganism qi permanent de pus la dispozilia pdrlii vdtamate qi martorilor
disppzilii foto qi video;* In complexul m6surilor speciale de investigafii este necesar de atras spre cdutarea infractorilor a
maselor largi a societEfii prin discufii individuale in colaborare cu sursele mas-media, unde periodic
trebuie publicate cazuri reale care au avut loc, ce pedeapsd au primit fbptaqii dupl ce au fost
condamnafi, publicarea situafiei criminogene dintr-un sat, localitate qi care factoii favorizeazd,
comiterea infracfiunilor;* Dotarea cu tehnicd speciald a of,rlerilor de investigafii din cadrul SII.



* Activizarea lucrului pe cauzele penale aflate in gestiune din anii precedenli, in deosebi pe cele cu
persoane gi pe cauzele penale pe care bdnuilii se eschiveazd de la rdspunderea penal6, pe cauzele
penale ceurtrreazd,a fi suspendate in bazaart.287/1 CPP RM.
* Finisarea in termeni restrdnqi a cauzelor penale primite in gestiune, fbrd tergiversarea termenilor.

Excluderea prelungirii neintemeiate a materialelor examinate in ordinea art.274 Cod procesual penal
qi pornirea imediati a urm[ririi penale in caz c6 din materiale existd o bdnuiald rezonabilI cd a fost
s[vdrgitd infracfiune.
* Studierea permanentd a schimbdrilor din legislatie, efectuarea lucrului individual in scopul ridicdrii
nivelului de cunogtinte in domeniul de activitate.
* Acordarea ajutorului practic angajatilor cu o experienf[ mai micd in domeniul urmdririi penale, din
partea gefului SUP, gefului adjunct qi a ofilerilor superiori de urmdrire penal6, precum qi a ofilerilor
cu o experien{d mai mare in serviciul de urmdrire penal6.* Asigurarea planificarii qi desfdgurarea a intreg spectrului de activitSli de prevenire, in teritoriul
raionului, qi in special a localit[1ilor afectate, in vederea prevenirii genurilor de infracfiuni ce au
condilionat ascendenta fonului infracfional.* Asigurarea documentdrii calitative a contraventiilor generatoare de infractiuni legate de
huliganismul nu prea grav, sustrageri in proporlii mici, consumul de b6uturi alcoolice in locurile
publice, in vederea diminu6rii riscurilor de comitere repetat6 qi degenerare a acestora in fapte
antisociale cu grad prejudiciabil mai sporit;x Relevarea persoanelor aflate in situalii permanente de conflicte qi intervenfia pro-activ6 fald de
acestea in vederea aplandrii acestor situalii, implicdnd in acest sens autoritdlile gi specialiqtii abilitali
cu competenfe de solufionare a problemelor aparente;
* Examinarea calitativd, conform procedurilor ce se impun, a tuturor pldngerilor, sesiz6rilor privind
actele de violenfd in familie, elimindnd examinarea cazurilor de violen(d in familie prin prisma
Codului contravenfional;* Identificarea persoanelor care consum6 abuziv bluturi alcoolice cu inaintarea demersurilor in
adresa Comisiilor pentru probleme sociale ale autorit6jilor administratiei publice locale pentru
initrierea procedurilor de aplicare a tratamentului coercitiv in privin{a persoanelor care fac abuz de
alcool qi consum ilicit de droguri gi alte substante psihotrope;* Sesizarea agenfilor economici, managerilor de institulii qi organizafii, precum qi a personalului din
cadrul unit6lilor de comerf, privind prevederile qi restricfiile stabilite prin art. 30 al Legii nr. 1100 din
30.06.2000 cu privire la fabricarea gi circula(ia alcoolului etilic gi produc{iei alcoolice, ce line de
comercializarea cu amdnuntul a b6uturilor alcoolice, precum Ei r[spunderea pe care o poartd pentru
nerespectarea legislafiei ;* Organizarea qi desfdqurarea s6ptdmdnal araziilor la instituliile publice gi adiacentul lor (baruri,
cafenele, restaurante, locuri gi spatii de agrement etc.) in vederea relevSrii qi documentdrii cazurilor
de fumat in locurile interzise, precum qi cooperarea cu reprezentanlii organelor supravegherii de stat
a sdndtI{ii publice gi administra[iei publice locale in vederea responsabilizdrii managerilor,
organizatiilor qi instituliilor, agentilor economici qi altor gestionari al locurilor de agrement qi spafiilor
publice privind respectarea prevederilor Legii nr,278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului;
* Asigurarea dialogului prietenos cu cetdfenii, repiezentanfii institufiilor qi autoritSfilor, in vederea
relevlrii problemelor stringente cu care se confruntd cetdleanul qi referirea cdtre autoritafile
responsabile de solufionare;* Analizarea gi evaluarea fenomenului delincvenfei juvenile pe genuri de infractiuni, cu identificarea
qi constatarea cauzelor pi condiliilor ce pot genera sdv6rEirea infrac{iunilor qi contraven}iilor in
rdndurile copiilor, precum qi desfdqurarea activitdtilor orientate la prevenirea qi combaterea
delincventei juvenile, prevenirea comiterii ac{iunilor ilegale contra copiilor qi cu implicarea acestora,
reducerea riscului de victimizare qi violenlei precum qi comportamentului anti-suicidal in rindul
copiilor;* Organizarea qi desfE$urarea mdsurilor de informare/prevenire a infracliunilor contra sau cu
participarea minorilor cu implicarea atdt eforturile organelor de drept, cdt qi a tuturor structurilor
statale gi neguvernamentale care sunt competenti qi responsabili in prevenirea criminalit6lii juvenild;* Supravegherea permanent6 a familiilor dezorganizatein care se face abuz de alcool, familii cu
venituri teduse, familii cu mulfi copii, prin organizarc vizitelor periodice pentru a analiza situalia



real6 copiilor supuqi riscului de a deveni victime ale violentei, neglijlrii gi exploatdrii atit in familie,
cit qi in comunitate, datoritd situafiei sale de vulnerabilitate;* Cooperarea cu membrii echipelor multidisciplinare, qi interventia promptd in cazurile de violenfd,
neglijare, exploatare qi trafic, a situafiei copiilor cu deficienfe de comportament, celor care provin din
familii social-vulnerabile gi rEmaqi fErd ingrijire pdrinteascd, conform competenJelor prevdzute la pct.
50 al HotdrArii Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucliunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identfficarea, evaluarea, referirea, asisten[a qi
monitorizarea copiilor victime Si potenliale victime ale violenlei, neglijdrii, exploatdrii Si tra/icului;* Organizarea qi desfdEurarea activitIlilor de prevenire qi contracarare a incidentelor cu folosirea
sau aplicarea arme de foc;* Documentarea calitativd a posesorilor de arne care manifestd violen(d in familie sau un
comportament antisocial, in vederea retragerii qi anulErii permiselor de arm4, cu ridicarea armelor;* Organizarea Ei desfbgurarea activitdfilor de prevenire in vederea amelior6rii situaliei accidentare in
teritoriul raionului Drochia.* Recrutarea qi aflareainrezervda noilor cadre astfel fiind suplinite neintirziattoate funcliileincaz
de vacantare a acestora.* Odatd inversate functiile sd fie schimbat modalitatea de taxare a lucrului efectuat (zilele de
weekend, sdrbdtori qi orele nocturne sd fie tabelate dupi alt criteriu )* Organizarea desftgurdrii mai frecvente a atelierelor de lucru (seminare onlain) cu participarea
specialiqtilor din cadrul DRU, MAI autohtone, c6t qi reprezentan[i ai altor State, in vederea
implementdrii corecte a actelor normative, legislative, precum qi deplasarea acestora in subdiviziunile
subordonate ale IGP, adota finisat6 starea de urgenf6, in scopul acorddrii ajutorului metodico-practic,
pe toate liniile de resort.
* Ridicarea responsabilitdtii personale a conduc6torilor in domeniul dirijArii chibzuite cu fo4ele qi
mijloacele disponibile, menfinerii legalitafli gi disciplinei efectivului subordonat.
* Asigurarea organizdrii qi desfbqurdrii formlrii profesionale in cadrul secfiei cu studierea cadrului
normativ ce reglementeazd activitatea propriuzisd, in special subofi{erii SG, inclusiv qi schimbdrile
survenite pe linia de resort.* In contextul declanqirii stdrii de urgentd pe teritoriul tdrii dat fiind faptul cd virusul COVID-l9
avanseazd,, respectarea cu strictefe de cdtre angajafii SG a regulilor de siguran]d personald, in scopul
evitdrii qi neadmiterii imboln6virilor;
* Respectarea necondifionatd a prevederilor ordinilor qi dispozitiilor, cit qi indicatiilor parvenite din
partea conduceii IP Drochia, IGP qi MAI.
* Ridicarea nivelului de responsabilitate a angajafilor experimentafi privind acomodarea qi adaptarea
tinerilor angajatri la condiliile qi sarcinile trasate pe activitatea de serviciu, incadrarea lor in colectivul
inspectoratului, acumularea deprinderilor practice profesionale prin intermediul activitdlilor de
indrumare qi tuteld profesionald.
* Consolidarea efectivului qi ridicarea cerinfelor la compartimentul autoperfec]ionarii;* Dezvoltarca aptitudinilor de comunicare manageriald cu formarea unei conduite morale qi
profesionale in misurS, sd intdreascd autoritatea gi responsabilitatea polifistului.* Desfbqurarea activitSlilor de sprijinire a solidaritafi intre sectii gi servicii: scop - armonizarea
climatului social-psihologic.* Planificarea eficientd, a activitatii de serviciu, asigurOnd respectarea programului de lucru gi
timpului de odihnd a subalternilor (in corespundere cu figa de post).x Stimularea angaja[ilor care au reuqite in activitate (premii, diplome, zile libere).

$ef adjunct,
comisar principal /semnat/ Marin NOVAC


