
Ordinul Mai 214 din 22 iunie 2018 

Planul 
desfăşurării cursurilor de perfecţionare/specializare/recalificare ale angajaţilor 

subdiviziunilor MAI în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” 

în anul de studii 2018 – 2019 

(Planul de instruire) 
 

Nr. Denumirea 

cursului 

 

Tematica de instruire 

Categoria de participanţi 

şi numărul de persoane 

Perioada 

desfăşurării 

1. Depistarea 

documentelor 

false şi a 

falsului de 

documente 

 

- Cadrul normativ de referință; 

- Formarea abilităților și deprinderilor practice  privind metodele de depistare a actelor false; 

- Regulile privind libera circulație; 

- Identificarea elementelor de siguranță în documentele de călătorie 

Angajați din cadrul 

serviciilor ordine publică, 

urmărire penală, investigații 

infracțiuni 

 

IGP – 15 

IGPF - 10 

BMA – 2 

DTC – 2 

DPPCC - 1 

Total: 30 persoane 

 

10.09.2018- 

11.09.2018 

2.  

Activitatea de 

menținere a ordinii 

și securității 

publice 

 

(Constatarea şi 

documentarea 

contravențiilor) 

- Constatarea şi documentarea contravenţiilor (întocmirea proceselor-verbale); 

- Aplicarea măsurilor procesual-contravenţionale de constrîngere: probleme şi soluţii; 

- Aspecte teoretico-practice privind constatarea şi documentarea contravenţiilor cu privire la 

huliganism, consumul băuturilor alcoolice în locurile publice şi tulburarea liniştii publice, practicarea 

prostituţiei; 

- Aspecte teoretico-practice privind constatarea şi documentarea braconajului şi portului ilegal a 

armei de foc; 

- Aspecte teoretico-practice privind constatarea şi documentarea contravenţiilor ce nu ţin de 

competenţa Poliţiei (construcţii ilegale şi comerţul ilicit în locurile publice); 

- Acţiunile iniţiale a angajatului de poliţie în cazul sesizării despre o faptă ilicită (documentarea şi 

aplicarea măsurilor preventive); 

- Activitatea poliţiei în vederea controlului respectării de către cetăţeni a regimului armelor şi al 

muniţiilor cu destinaţie civilă; 

- Documentarea încălcărilor în cadrul întrunirilor; 

- Metode/tehnici de prevenire și combatere a faptelor ilegale și antisocial; 

- Documentarea încălcărilor în cazuri de dezafectare; 

- Regimul juridic al circulației armelor cu destinație civilă. 

Ofiţeri/subofiţeri ai secţiilor 

securitate publică din cadrul 

IGP 

 

 

 

 

 

 

Total: 35 persoane 

 

17.09.2018- 

21.09.2018 



3. Intervenția 

paramedicală 

 

- Tehnici și metode de acordare a primului ajutor medical; 

- Aplicarea procedurilor medicale standard de intervenție în cazul acordării primului ajutor 

medical; 

- Principiile de bază în acordarea primului ajutor. Intervenția în cazul în care o persoană este fără 

cunoștință. Primul ajutor în cazul plăgilor prin tăiere. Respirația artificială. 

- Primul ajutor în caz de hemoragii. Primul ajutor în caz de insolație sau șoc termic, fracturi, arsuri. 

Angajați (subofițeri/ofițeri) 

din cadrul subdiviziunilor 

MAI 

 

IGP - 10 

IGPF - 5 

IGSU - 3 

DTC - 5 

BMA - 2 

CSC ”Dinamo” – 1 

Total: 26 persoane 

24.09.2018-

25.09.2018 

4. Activitatea de 

urmărire penală 

- Cercetarea la faţa locului. Metode şi tehnici de cercetare; 

- Tactica și ordinea procesuală; 

- Studiu de caz. Cadrul normativ aplicabil etc. 

Ofiţeri de urmărire penală 

din cadrul subdiviziunilor 

specializate şi teritoriale ale  

 

IGP – 30 

IGPF – 5 

 

 

 

Total: 35 persoane 

24.09.2018- 

28.09.2018 

5.  

Intervenția 

profesională I    

 

Conform prevederilor ordinului interdepartamental cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția 

profesională în exercițiul funcțiunii, aprobat la 11.01.2018 

 

Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

 

IGP – 20 

IGPF – 5 

DTC – 5 

BMA – 2 

SDOI – 1 

SPIA - 2  

 

Total: 35 persoane 

 

    01.10.2018- 

    05.10.2018 

6. Supravegherea și 

controlul frontierei 

- Reglementările cadrului normativ în vigoare; 

- Controlul mijloacelor de transport. Identificarea și controlul VIN-CODE; 

- Aplicarea procedurilor de control a mijloacelor de transport în I și a II-a linie de control; 

-  Verficarea garniturilor de tren. Studierea construcțiilor garrniturilor de tren; 

-  Controlul și depistarea locurilor/spațiilor de ascunziș în garniturile de tren. 

 Ofiţeri/subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor IGPF 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 35 persoane 

01.10.2018-

03.10.2018 



7.  

Pregătirea 

psihologică  

-     Pregătirea psihologică a angajaţilor în cadrul intervenţiei profesionale; 

- Organizarea activităţii psihologului în subdiviziunile MAI; 

- Metode psiho-diagnostice de lucru cu personalul (trainingul, testele, proiectele de personalitate şi 

psihocorecţie); 

- Managementul conflictelor. Delimitări conceptuale; 

- Conflicte la locul de muncă. Tehnici și metode de rezolvare a conflictelor; 

- Reintegrarea socială a copiilor aflați în conflict cu legea; 

-      Comunicarea eficientă cu copii victime a infracțiunilor de violență. 

Psihologi din cadrul 

subdiviziunilor 

 

IGP – 10 

IGPF – 2 

IGSU – 2 

DTC – 1 

 

 

Total: 15 persoane 

 

08.10.2018- 

     09.10.2018 

8. Curs de 

recalificare în 

domeniul  

urmărirea penală 

                                          Conform Planului de pregătire aprobat  în anul de studii 2017-2018 Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

08 - 

12.10.2018 

03 – 

07.12.2018 

9.  

Managementul 

operaţional I 

 

- Gestionarea, păstrarea şi evidenţa mijloacelor speciale, armamentului, muniţiei şi tehnicii 

speciale; 

- Acţiunile poliţiştilor în caz de atac asupra subdiviziunilor de poliţie (paza sediului, aplicarea 

planurilor speciale, asigurarea protecţiei colegilor, situaţii şi modalităţi de baricadare în sediu); 

- Schimb de experiență şi bunele practici UE privind coordonarea și gestionarea situațiilor 

excepționale şi situaţiilor de criză frontalieră; 

- Bunele practici a țărilor UE privind managementul integrat al crizelor în domeniul ordinii 

publice. 

- Colectarea şi analizarea informaţiei. Stocarea informaţiei. Fluxul informaţiei; 

- Planificarea operațională ca parte componentă a managementului operaţional în domeniul 

asigurării ordinii de drept și securității statului; 

- Procedurile standard în domeniul managementului operațional; 

- Dispoziții generale privind analiza riscurilor în domeniul ordinii publice; 

- Elaborarea produselor analitice, rapoartelor de evaluare a riscurilor, analiza de risc comună; 

- Gestionarea informațiilor privind infracțiuni și incidente (comunicarea cu cetățeanul, competențe 

de gestionare a situației, procedura de înregistrare, comunicarea cu mass-media 

Angajați din cadrul 

serviciilor de management 

operaţional ale 

subdiviziunilor  

 

IGP – 22 

IGPF – 5 

SDOI – 1 

SPIA – 1 

BMA -1  

 

 

 

 

 

Total: 30 persoane 

 

15.10.2018- 

19.10.2018 

10.  

Combaterea 

fenomenului 

discriminării  

 

 

- Prevederile legale naționale și internaționale referitoare la violența în bază de gen; 

- Mecanisme de combatere a discriminării. Legislaţia antidiscriminare în Republica Moldova; 

- Combaterea fenomenului discriminării în activitatea MAI; 

- Asigurarea egalității de gen în sectorul de securitate și apărare; 

-  Respectarea egalității de gen la procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare. 

Toate categoriile de angajați 

SPIA – 3 

SDOI – 2 

IGP – 10 

IGPF – 5 

BMA – 2 

DTC – 5 

IGSU – 5 

STI – 3 

Total: 35 persoane 

 

15.10.2018- 

16.10.2018 



11. Curs de 

recalificare în 

domeniul  

investigaţii 

infracţiuni 

                                           Conform Planului de pregătire aprobat  în anul de studii 2017-2018 Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

 

 

 

22 - 

26.10.2018 

 

21 – 

25.01.2019 

12.  

Activitatea 

poliţienească 

comunitară I 

- Practici şi modele internaţionale a activităţii de poliţie comunitară;  

- Reglementarea normativă a Concepţiei privind activitatea polițienească comunitară; 

- Importanţa şi rolul activităţii poliţieneşti comunitare în societate; 

- Activitatea poliţienească comunitară. Metode şi modele de implementare în RM; 

- Consolidarea parteneriatului dintre poliţie şi comunitate. 

Ofiţeri/subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor IGP 

 

 

 

Total: 30 persoane 

22.10.2018- 

24.10.2018 

13.  

Procesul de 

planificare 

strategică 

- Identificarea și evaluarea riscurilor 4ssociate obiectivelor și atribuțiilor de bază a serviciilor 

financiare; 

- Managementul financiar; 

- Elaborarea descrierilor grafice și/sau narative ale proceselor de bază a serviciilor financiare; 

- Monitorizarea și raportarea performanței financiare și nefinanciare în contextul Strategiilor 

sectoriale de cheltuieli;  

- Concept de management strategic; 

- Asigurarea corelării procesului de planificare strategică cu planificarea bugetară; 

- Programe de dezvoltare strategică; 

- Stabilirea indicatorilor de performanță; 

- Monitorizarea, evaluarea și raportarea; 

- Metodologia elaborării documentelor de politici; 

- Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru suplinirea deficitului de resurse necesare 

asigurării la nivel optim al funcționalității entității/subdiviziunii; 

- Proiectele anuale bugetare, elaborarea Strategiei Sectoriale de Cheltuieli (SSC). 

Personal de conducere din 

cadrul serviciilor financiare  

ale subdiviziunilor 

 

DMI – 1 

IGP – 11 

IGPF – 5 

IGSU – 3 

DTC – 3 

BMA – 2 

 

 

 

Total: 25 persoane 

 

29.10.2018- 

     31.10.2018 

14. Dezvoltarea 

abilităților de 

exercitare a 

atribuțiilor de 

serviciu 

- Tehnici de comunicare și corespondență; 

- Stimularea și sancțiunea disciplinară; 

- Cultura organizațională; 

- Managementul documentelor. Dezvoltarea abilităților de lucru cu documentele: reguli de 

elaborare a scrisorilor, notelor informative, rapoartelor, proiectelor de dispoziții/ordine; 

- Asigurarea regimului secret în procesul de lucru cu documentele instituționale; 

- Protecţia datelor cu caracter personal. 

Angați din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

 

DPDMA – 1 

IGP – 10 

IGPF – 5 

DTC – 2 

IGSU – 2 

BMA -2 

 

Total: 22 persoane 

05.11.2018-

06.11.2018 

15.  

Intervenția 

profesională II    

 

Conform prevederilor ordinului interdepartamental cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția 

profesională în exercițiul funcțiunii, aprobat la 11.01.2018 

 

Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

IGP – 20 

IGPF – 5 

DTC – 5 

BMA – 2 

SDOI – 1 

 Total: 33 persoane 

 

    05.11.2018- 

    09.11.2018 



16. Asigurarea şi 

restabilirea ordinii 

publice 

- Modalități și procese de gestionarea eficientă a resurselor în domeniul de competență al 

Ministerului Afacerilor Interne în scopul asigurării ordinii și securității publice;  

- Metode şi tactici de asigurare şi restabilire a ordinii publice; 

- Restabilirea ordinii de drept la frontiera de stat; 

  

Ofiţeri/subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP - 20 

IGPF – 5 

DTC – 10  

                                          

Total: 35 persoane 

12.11.2018-

13.11.2018 

 

   17. 

 

Activitatea de 

urmărire penală 

-     Cercetarea infracțiunilor privind încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe; 

-     Cercetarea infracțiunilor privind încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială; 

-     Cercetarea infracțiunilor privind declarațiile intenționat false în documente de înregistrare ce țin 

de protecția proprietății intelectuale; 

-     Cercetarea infracțiunilor privind încălcarea regulilor de protecție a muncii; 

-     Tactica audierii participanților la procesul penal prin aplicarea înregistrărilor audio sau video; 

-     Recuperarea bunurilor infracționale (modalitatea de dispunere a acestei proceduri, acte 

procedurale întocmite, exemple de cazuri); 

-     Investigarea infracţiunilor în domeniul violenţei domestice; 

-     Aspecte principale de investigare a cazurilor de corupere electorală; 

-     Garanţii procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal; 

-     Tehnici de cercetare la fața locului pe genuri de infracțiuni; 

-     Depistarea, investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor în domeniul proprietăţii 

intelectuale, precum şi legătura cu alte categorii de infracţiuni; 

-     Efectuarea urmăririi penale în materie de cooperare în cadrul unui grup interdepartamental (task 

force grup); 

-     Efectuarea acţiunilor de urmărire penală în privinţa minorilor; 

-     Efectuarea acţiunilor de urmărire penală în cadrul unităţilor publicesau private şi a misiunilor 

diplomatie; 

-     Constatarea şi documentarea infracţiunilor; 

-     Infracţiuni informatice: falsul informatic, frauda informatică şi accesul neautorizat la serviciile şi 

reţelele de telecomunicaţii. Analiza juridică a acestora şi aspecte privind metodica cercetării; 

-     Infracţiuni fiscale. Analiza juridică şi metodica investigării evaziunii fiscale; 

-    Psihologia activităţii de urmărire penală și psihologia infractorului; 

-    Limbajul gesturilor.  

Conducătorii 

organului/ofiţeri de urmărire 

penală din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP – 25 

IGPF – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 30 persoane 

 

12.11.2018- 

     16.11.2018 

18. Activitatea de 

ordine publică I 

1. Acțiunile angajatului MAI în cazul  intervențiilor de acces  la domiciliul persoanei, 

automobilului  persoanei, în  localurile de agrement: 

- stabilirea contactului cu persoana/persoanele și a poziției de abordare/distanță; 

- acțiunile în cazul cînd persoane este cooperantă, manisfestă agresivitate verbală și/sau fizică, 

comportament neadecvat; 

- modalitatea de acces cînd persoana refuză permiterea accesului sau în cazurile de presupunere a 

comiterii contavenției/infracțiunii; 

- în cazul cînd persoana se află sub influența alcoolului/substanțelor psihotrope și refuză 

permiterea accesului în încăpere/automobil  etc. 

- în cazul cînd persoana  refuză să prezinte actele sau să deschidă ușa, geamul, ori are loc 

imixtiunea unei alte persoane în procesul de intervenție a angajaților  MAI; 

- acțiunile angajaților MAI în cazul aflării în unitatea de transport a copiilor lăsați fără 

supraveghere. 

Ofiţeri/subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor IGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2018-

23.11.2018 



2. Acțiunile angajatului MAI în alte cazuri de încălcare a ordinii publice, cum ar fi: 

- acțiunile cînd ordinea publică este încălcată de un grup de persoane sau de un cetățean străin; 

- de către minori, persoane care dispun de imunitate, persoane cu dizabilități. 

Competențe de comunicare, psihologice, tactice și competențe ce ține de cadrul legal aplicabil. 

 

 

Total: 35 persoane 

19.  

Protecția juridică 

a drepturilor 

omului 

- Regimul, drepturile și obligațiile persoanelor private de libertate în izolatoarele de detenție 

provizorie; 

- Prevenirea și combaterea torturii și relelor tratamente; 

- Autosesizarea în cazul deținerii de informații despre cazuri de tortură sau rele tratamente; 

- Prevederile legislației internaționale privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului; 

- Combaterea discriminării, prejudecăţilor şi violenţei împotriva minorităţilor naţionale/sexuale; 

- Ordinul Procuraturii Generale nr. 77 din 31 decembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, 

tratament inuman sau degradant; 

- Protecția juridică a drepturilor omului împotriva torturii.  

 

Angajații din cadrul 

subdiviziunilor  

 

 

IGP – 20 

IGPF – 5 

 

 

Total: 25 de persoane 

 

26.11.2018- 

     27.11.2018 

20. Cooperare 

internaţională şi 

relaţii externe 

- Preluarea bunelor practici privind implementarea și managementul proiectelor complexe; 

- Dezvoltarea abilităților/tehnicilor de atragere a fondurilor și a proiectelor europene; 

- Preluarea bunelor practici privind crearea și extinderea rețelei de ofițeri de legătură și tehnici de 

reprezentare externă eficientă; 

- Gestionarea proiectelor cu fonduri externe; 

       -   Aspecte introductive privind cooperarea poliţienească internaţională; 

       -  Iniţiativele ONU cu atribuţii în realizarea cooperării poliţieneşti internaţionale; 

       -   Structuri europene şi internaţionale de cooperare poliţienească; 

       -  Structuri regionale de cooperare poliţienească; 

       -  Structuri de cooperare poliţienească internaţională la nivel intern. 

 

Personal de 

conducere/execuţie din 

cadrul subdiviziunilor 

 

DCI – 1 

IGP – 3 

IGPF – 2 

DTC – 2 

IGSU – 2 

 

Total: 10 persoane 

26.11.2018- 

27.11.2018 

21.  

Intervenția 

profesională III    

 

Conform prevederilor ordinului interdepartamental cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția 

profesională în exercițiul funcțiunii, aprobat la 11.01.2018 

 

Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

 

IGP – 20 

IGPF – 5 

DTC – 5 

BMA – 2 

SDOI – 1 

 

 

Total: 33 persoane 

 

    03.12.2018- 

    07.12.2018 

22. Curs de 

recalificare în 

domeniul  

protecţia civilă 

                          Conform Planului de pregătire aprobat de IGSU în coordonare cu  DPPÎ Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

 

 

10 – 

14.12.2018 

23.  

Migraţia ilegală I 

- Modalităţi de analiză a informaţiei pentru elaborarea indicatorilor în domeniul migraţiei; 

- Standardele de calitate în procedura de azil pentru toţi actorii implicaţi; 

- Combaterea şederii ilegale a străinilor, evidenţă a străinilor şi implementarea procedurilor de 

îndepărtare; 

Angajaţi din cadrul 

subdiviziunilor 

 

 

 

17.12.2018 – 

    19.12.2018 



- Managementul migraţiei şi azilului, analiza riscurilor, combaterea imigraţiei şi şederii ilegale, 

detenţia şi procedurile de returnare etc.; 

- Condiţiile de intrare şi aflare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova; 

- Investigarea migrației ilegale problemelor privind azilul. Obținerea și folosirea informațiilor 

operative; 

- Combaterea migraţiei ilegale, traficului de persoane şi criminalităţii transfrontaliere. Analiza 

informaţiei; 

- Bunele practici ale statelor cu conflicte înghețate regionale (similare regiunii Transnistria), 

soluționate sau în curs de soluționare, în domeniul facilitării/simplificării procesului de asigurare 

a traversărilor prin zonă, altele decît cele similare frontierelor, pentru băștinașii din regiunile 

afectate; 

- Migrația și piața muncii, dezvoltarea socială și egalitatea de gen;  

- Integrarea străinilor; 

- Diaspora. Strategia națională privind diaspora. 

 

BMA – 14 

IGPF – 5 

DPDMA - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 20 persoane 

24.   

Comunicarea 

profesională 

 

       -  Rolul comunicării în prevenirea și rezolvarea conflictului. Metodele și tehnicile de influență. 

Tehnici și strategii de control și rezolvare a conflictelor în activitatea profesională;  

       -   Redactarea documentelor cu destinaţie oficială/profesională; 

       -   Principiile activităţii de relaţii publice; 

       -   Comunicarea cu mass-media. Relaţia profesională cu mass- media; 

       -    Relaţia subdiviziunilor MAI cu mass media şi comunitatea; 

       -   Comunicarea externă a angajaţilor MAI. Situaţiile de conflict ; 

       -   Elaborarea unui comunicat de presă, interviul; 

       -   Activitatea Biroului de presă din cadrul subdiviziunilor MAI; 

       -   Tehnica acordării interviului; 

       -   Clasificarea interviurilor. 

  

Personalul  din cadrul 

subdiviziunilor (prioritar din 

serviciile relaţii cu publicul) 

 

IGP – 12  

IGSU – 3  

IGPF – 2 

DTC – 1 

SPIA – 1 

SIC a MAI – 1 

Academia - 5 

 

Total: 25 persoane 

 

21.01.2019 – 

    22.01.2019 

25.  

Activitatea 

juridică 

- Particularitățile diferențiate ce delimitează procesul contenciosului administrativ de procesul 

civil; 

- Reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi instituţiile de arbitraj; 

-      Elaborarea, avizarea şi coordonarea  proiectelor de acte normative; 

- Procedura de executare a hotărîrilor judecătoreşti; 

- Condiţiile de admisibilitate a cererilor la CEDO şi practica judecării cauzelor; 

- Condiţiile generale privind încheierea contractelor. Tipurile şi clasificarea contractelor. 

Angajaţii serviciului juridic 

din cadrul subdiviziunilor  

 

IGP – 7  

IGPF – 2 

IGSU – 1  

DTC – 1 

SJ a DMI – 1  

 

Total: 12 persoane 

 

28.01.2019 

29.01.2019 

26.  

Activitatea de 

investigații și 

urmărire penală 

 

(Antidrog) 

- Cadru legislativ care reglementează activitatea în domeniul antidrog; 

- Standardele și procedurile de investigare a infracțiunilor în domeniul antidrog; 

- Modalitățile de săvîrșire a infracțiunilor legate de droguri, precum și categoriile de persoane 

predispuse la săvîrșirea unor astfel de fapte; 

- Modul de realizare a cooperării operative polițienești internaționale; 

- Bazele de date și aplicațiile informatice ce pot fi consultate în cadrul activităților de cercetare, 

investigare și documentare informativ-operativă a activității infracționale legate de droguri; 

- Aspecte ce se urmăresc pentru documentarea activității infracționale legate de droguri; 

       -      Tactica documentării şi instrumentării infracţiunilor legate de droguri; 

Ofițeri de investigații și 

urmărire penală din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP – 20 

IGPF – 9 

DPPCC - 1 

 

 

 

04.02.2019-

08.02.2019 



       -      Psihologia activităţii de urmărire penală și psihologia infractorului; 

       -       Limbajul gesturilor; 

      

 

 

Total: 30 persoane 

 

27.  

Activitatea de 

menținere a ordinii 

și securității 

publice 

 

(Constatarea şi 

documentarea 

contravențiilor) 

- Constatarea, documentarea (întocmirea proceselor-verbale) și evidența contravenţiilor; 

- Aplicarea măsurilor procesual-contravenţionale de constrîngere: probleme şi soluţii; 

- Aspecte teoretico-practice privind constatarea şi documentarea contravenţiilor cu privire la 

huliganism, consumul băuturilor alcoolice în locurile publice şi tulburarea liniştii publice, practicarea 

prostituţiei; 

- Aspecte teoretico-practice privind constatarea şi documentarea braconajului şi portului ilegal a 

armei de foc; 

- Aspecte teoretico-practice privind constatarea şi documentarea contravenţiilor ce nu ţin de 

competenţa Poliţiei (construcţii ilegale şi comerţul ilicit în locurile publice); 

- Acţiunile iniţiale a angajatului de poliţie în cazul sesizării despre o faptă ilicită (documentarea şi 

aplicarea măsurilor preventive); 

- Activitatea poliţiei în vederea controlului respectării de către cetăţeni a regimului armelor şi al 

muniţiilor cu destinaţie civilă; 

- Documentarea încălcărilor în cadrul întrunirilor; 

- Metode/tehnici de prevenire și combatere a faptelor ilegale și 8ssociate8; 

- Regimul juridic al circulației armelor cu destinație civilă. 

Ofiţeri/subofiţeri ai secţiilor 

securitate publică și 

patrulare din cadrul IGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 35 persoane 

 

11.02.2019- 

15.02.2019 

28. Intervenţia 

profesională IV 

 

Conform prevederilor ordinului interdepartamental cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția 

profesională în exercițiul funcțiunii, aprobat la 11.01.2018 

 

Ofiţeri/subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP – 22 

IGPF – 5 

DTC – 5  

BMA – 2 

STI - 1  

 

 

Total: 35 persoane 

 

 

    18.02.2019- 

    22.02.2019 

29. Prevenirea și 

combaterea 

corupției  

- Prevenirea şi combaterea corupţiei, torturii şi tratamentelor inumane. Acte normative naţionale; 

- Constatarea şi investigarea cauzelor de corupţie şi celor conexe; 

       -    Codul  Penal (art. 324 – 335). Ordinul interdepartamental nr.254 (înregistrarea petiţiilor/ 

plîngerilor/denunţurilor, etc. 

       -   Metode, tehnici, procedee și instrumente în analiza informațiilor; 

       -    Evaluarea credibilității surselor și a corectitudinii informațiilor. Produsele software utilizate de 

MAI în analiza informațiilor. Prezentări srise și orale a produsului analitic; 

       Tehnici şi metode moderne de identificare a actelor de corupţie; 

       -    Etica profesională şi actele de corupţie, răspunderea pentru comiterea lor; 

       -     Riscurile săvârşirii actelor de corupţie a angajaţilor MAI; 

        -     Investigarea crimelor de corupere şi conexe lor; 

        -     Reglementările cu privire la integritate şi informaţia secretă; 

        -     Sancţiunile disciplinare şi aplicarea lor; 

 -   Modul de primire a cadourilor. Modul de întocmire şi evidenţă a Registrului de primire a 

Angajaţi din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP – 5 

SPIA - 6 

IGPF- 5 

IGSU – 2 

DTC – 2 

Academia - 5 

 

 

 

 

 

 

18.02.2019-

19.02.2019 



cadourilor; 

 -     Utilizarea poligrafului de detecţie. Aspecte generale. Cadrul legal. 

- Protecţia contra scurgerilor de informaţii prin intermediul mijloacelor tehnice; 

- Metode şi mijloace contra scurgerilor de informaţii clasificate. 

  

  

 

 

 

 

 

Total: 25 persoane 

30. Activitatea de 

prevenire și 

combatere a 

traficului de ființe 

umane I 

- Prevenirea, combaterea traficului de copii; 

- Metode de urmărire şi investigare eficientă a persoanelor implicate în traficul de copii; 

- Mecanisme de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale exploatării sexuale (inclusiv on-line) și traficului; 

- Comunicarea eficientă cu copii victime ale exploatării sexuale (inclusiv on-line) și traficului; 

- Particularităţile de audiere a victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv a celor minore; 

- Semnele calificative a infracţiunii de trafic de organe, ţesuturi sau celule, delimitarea de alte 

infracţiuni; 

- Tactica documentării traficului de persoane; 

- Semnele calificative ale infracţiunii de utilizare a rezultatelor muncii sau serviciilor unei 

persoane care este victimă a traficlui de fiinţe umane; 

- Dezvoltarea capacităților de investigare, în vederea identificării copiilor care au devenit victime 

ale abuzului sexual, în special ale pornografiei infantile. 

Ofiţeri de urmărire penală, 

investigaţii şi de sector din 

cadrul subdiviziunilor  

 

 

IGP – 25 

IGPF – 10 

 

 

 

 

Total: 35 persoane 

 

    25.02.2019- 

    26.02.2019 

 

 

 

28-1 

 

  31.  

Activitatea de 

menținere a ordinii 

și securității 

publice 

 

(Patrulare  rutieră) 

-    Organizarea traficului rutier; 

-    Intervenţia comunitară cu ONG, formaţiunile obşteşti, voluntari; 

-    Particularităţile reglementării circulaţiei rutiere; 

-    Asigurarea siguranţei traficului rutier; 

-    Reglementări contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere; 

-    Mijloace tehnice speciale din domeniul circulaţiei rutiere; 

-    Intervenţia profesională în procesul de asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere; 

-    Oprirea mijlocului de transport. Acţiunile patrulei; 

-    Tactica şi metodica cercetării infracţiunilor în domeniul circulaţiei rutiere; 

 -   Răspunderea civilă pentru daunele cauzate de accidentele rutiere; 

Particularităţile reglementării circulaţiei rutiere; 

-    Asigurarea siguranţei traficului rutier; 

-  Intervenţia profesională în procesul de asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere. Reţinerea 

persoanelor; 

-    Oprirea mijlocului de transport. Acţiunile patrulei; 

-    Documentarea persoanelor. 

Ofiţeri / subofiţeri de 

patrulare rutieră şi angajaţi 

cu atribuţii în domeniu 

 

 

INP – 25 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 25 persoane 

 

25.02.2019 – 

    01.03.2019 

 

 

32.  

Migraţia ilegală II 

- Modalităţi de analiză a informaţiei pentru elaborarea indicatorilor în domeniul migraţiei; 

- Standardele de calitate în procedura de azil pentru toţi actorii implicaţi; 

- Combaterea şederii ilegale a străinilor, evidenţă a străinilor şi implementarea procedurilor de 

îndepărtare; 

- Managementul migraţiei şi azilului, analiza riscurilor, combaterea imigraţiei şi şederii ilegale, 

detenţia şi procedurile de returnare etc.; 

- Condiţiile de intrare şi aflare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova; 

- Investigarea migrației ilegale problemelor privind azilul. Obținerea și folosirea informațiilor 

operative; 

- Combaterea migraţiei ilegale, traficului de persoane şi criminalităţii transfrontaliere. Analiza 

informaţiei; 

Angajaţi din cadrul 

subdiviziunilor 

 

 

 

BMA – 14 

IGPF – 5 

DPDMA - 1  

 

 

 

 

04.03.2019 – 

    06.03.2019 



- Bunele practici ale statelor cu conflicte înghețate regionale (similare regiunii Transnistria), 

soluționate sau în curs de soluționare, în domeniul facilitării/simplificării procesului de asigurare 

a traversărilor prin zonă, altele decît cele similare frontierelor, pentru băștinașii din regiunile 

afectate; 

- Migrația și piața muncii, dezvoltarea socială și egalitatea de gen;  

- Integrarea străinilor; 

- Diaspora. Strategia națională privind diaspora. 

 

 

 

 

 

Total: 20 persoane 

33.  

Managementul 

subdiviziunilor 

polițieneşti 

- Sistemul managerial al organizaţiei. 

- Funcţiile managementului. Descrierea lor. 

- Particularităţile organizării şi desfășurării controalelor; 

- Procesele manageriale în cadrul organizaţiei; 

- Competențele structurilor şi personalului abilitat cu atribuții de control, drepturile și obligațiile 

personalului; 

- Planificarea strategică și operațională. Analiza de risc, operațională și tactică. 

 

Personal (prioritar) din 

cadrul serviciilor 

management operaţional 

 

IGP – 20 

IGPF- 4 

SDOI- 1 

 

Total: 25 persoane 

 

    11.03.2019 

– 

    12.03.2019 

  34. Negocierea în 

situaţii de criză 

- Metode şi tehnici de negociere în situaţii de criză; 

- Abilităţi de negociere; 

- Semnalele de alarmă; 

- Pregătirea psihologică a negociatorului; 

- Medierea și negocierea în administrarea publică; 

- Legislaţia naţională privind medierea; 

- Gestionarea situațiilor de criză la menținerea ordinii publice. 

Angajaţii care exercită 

atribuţiile respective din 

cadrul subdiviziunilor 

  

DPDGCSU - 1 

IGP – 13 

IGPF – 2 

IGSU – 2 

DTC – 2 

 

Total: 20 angajaţi 

 

11.03.2019- 

12.03.2019 

  35. Activitatea de 

menținere a ordinii 

și securității 

publice 

 

(Violenţa în familie 

I) 

      -   Reglementări a legislaţiei privind relaţiile de familie şi mecanisme de soluţionare a abuzurilor şi 

actelor de violenţă în familie;  

-     Consideraţii generale cu privire la violenţa în familie; 

-     Caracteristica participanţilor la actele de violenţă în familia; 

-     Prevenirea și combaterea violenţei şi abuzul asupra copiilor; 

-     Activităţi de prevenire a violenţei în familie; 

      -    Intervenţia angajaţilor poliţiei la apelurile sau sesizările despre actele de violenţă în familie. 

Intervenţia primară în cazurile de violenţă în familie; 

      -    Procedura de documentare şi investigare a cazurilor de violenţă în familie; 

      -  Încadrarea juridică a infracţiunilor cu privire la violenţa în familie; Delimitarea acestora de 

contravenţii cît şi alte infracţiuni concurente; 

      -   Psihologia violenţei în familie. 

Ofiţeri/subofiţeri securitate 

publică din cadrul 

subdiviziunilor teritoriale 

ale IGP şi din cadrul 

DPDOSP 

 

IGP – 29 

DPDOSP - 1 

 

 

Total: 30 persoane 

 

 

 

18.03.2019 – 

    22.03.2019 

 36. Intervenţia 

profesională V 

 

Conform prevederilor ordinului interdepartamental cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția 

profesională în exercițiul funcțiunii, aprobat la 11.01.2018 

 

Ofiţeri/subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP – 22 

IGPF – 5 

 

    25.03.2019- 

    29.03.2019 



DTC – 5 

BMA – 2 

STI - 1  

 

Total: 35 persoane 

 

  37. Curs de 

recalificare în 

domeniul  

investigaţii 

infracţiuni 

                                           Conform Planului de pregătire aprobat  în anul de studii 2017-2018 Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

 

 

01.04.2019- 

05.04.2019 

  38.  

Tehnologii 

informaţionale 

      -     Aspectul organizaţional a securităţii informaţionale; 

      -     Problemele securităţii cibernetice şi diminuării riscurilor atacurilor cibernetice; 

      -     Sisteme de stocare a datelor; 

      -     Cadru legislativ naţional cu privire la protecţia datelor cu caracter personal; 

      -    Prevenirea şi combaterea infracţiunilor informatice. Cadrul legislativ ce reglementează activitatea 

din domeniu, modalităţi de comitere a infracţiunilor contra confidenţialităţii şi integritatea datelor şi 

sistemelor informatice; 

      -    Securitatea cibernetică; 

      -    Managementul proiectelor TI; 

       -   Analiza şi planificarea resurselor şi infrastructurii informaţionale; 

       -   Metodele de utilizare a sistemelor informaţionale automatizate ale MAI şi ale altor autorități; 

       -  Crearea site-urilor după standardele W3C şi trecerea în HTML 5 şi CSS 3; 

         -   Aspectul cross-browser-ului şi bazele utilizabilității; 

         -   Web-mastering. Web-programare de server. Bazele creării site-urilor; 

         -  Prelucrarea web-site-urilor si interacțiunea cu MySQL. Proiectarea şi crearea bazelor de date       

pentru web; 

         -   Web-design. Crearea site-urilor de corporație şi de informare.     

Specialişti din cadrul  

subdiviziunilor  

 

STI a MAI – 6 

IGP – 15 

IGSU – 2    

IGPF – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 25 persoane 

 

01.04.2019- 

05.04.2019 

  39.  

Activitatea de 

urmărire penală 

- Asistența juridică internațională în materie penală;  
- Sistemul de recunoaştere facială (Face recognition system) în activitatea poliţiei; 

-  Actorii implicaţi în faza prejudiciară a procesului penal; 

-     Identificarea şi investigarea infracţiunilor săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor 

informaţionale; 

-     Investigarea infracţiunilor în domeniul violenţei domestice; 

-     Tehnici de investigare a infracţiunilor cu caracter sexual săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea 

tehnologiilor informaţionale; 

-     - Efectuarea acţiunilor de urmărire penală în privinţa minorilor; 

-Efectuarea acţiunilor de urmărire penală în cadrul unităţilor publicesau private şi a misiunilor 

diplomatie; 

-     Infracţiuni fiscale. Analiza juridică şi metodica investigării evaziunii fiscale; 

-    Identificarea actelor de identitate cu semne de falsificare ; 

-    Tactica, metodica investigării şi documentării infracţiunilor de crimă organizată ; 

-    Documentarea şi investigarea dezordinilor în masă, delimitarea acestora de alte acţiuni ilegale, 

inclusiv atentatele la viaţa şi sănătatea angajaţilor poliţiei ; 

-    Psihologia activităţii de urmărire penală și psihologia infractorului ; 

-    Limbajul gesturilor.  

Conducătorii 

organului/ofiţeri de urmărire 

penală din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP – 25 

IGPF – 5 

 

 

 

 

 

Total: 30 persoane 

 

08.04.2019- 

     12.04.2019 



  40.  

Activitatea 

poliţienească 

comunitară II 

- Practici şi modele internaţionale a activităţii de poliţie comunitară;  

- Reglementarea normativă a Concepţiei privind activitatea polițienească comunitară; 

- Importanţa şi rolul activităţii poliţieneşti comunitare în societate; 

- Activitatea poliţienească comunitară. Metode şi modele de implementare în RM; 

-   Consolidarea parteneriatului dintre poliţie şi comunitate. 

Ofiţeri/subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor IGP 

 

 

Total: 30 persoane 

08.04.2019- 

10.04.2019 

 

 

  41. Curs de 

recalificare în 

domeniul  

urmărirea penală 

                                          Conform Planului de pregătire aprobat  în anul de studii 2017-2018 Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

 

 

15.04.2019- 

19.04.2019 

  42.  

Expertize tehnico-

criminalistice  

- Cercetarea la faţa locului (ridicarea urmelor de provenienţă biologică, fixarea, ambalarea şi 

păstrarea corectă a acestora etc.). Tactica și ordinea procesuală; 

- Cercetarea circumstanţelor accidentelor rutiere. Cercetarea detaliilor mijloacelor de transport, 

Traseologia în transport. 

- Substanţe narcotice şi psihotrope apărute în ultimii 5 ani şi metode noi de cercetare; 

- Tehnologia formării peliculei de vopsea la unităţi de transport; 

- Cercetarea numerelor de marcaj pe unităţi de transport: caroserie şi motor; 

- Cercetarea produselor împuşcăturii, petroliere şi alcoolice; 

- Examinarea tehnică a documentelor şi examinarea grafoscopică; 

- Expertiza substanţelor explozive; 

- Expertiza fonoscopică; 

-      Examinarea criminalistică preliminară; 

- Expertiza genetico-judiciară (ADN). 

- Substanțe explozive. Tipurile și dezamorsarea acestora; 

- Gestionarea deșeurilor radioactive. 

Ofiţeri criminalişti din 

cadrul subdiviziunilor  

 

IGP – 9 

IGPF – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 12 persoane 

22.04.2019-

26.04.2019 

 

   43. Managementul 

resurselor umane 

       -      Evidenţa personalului; 

- Recrutarea şi selectarea personalului; 

- Sistemul posturilor; 

- Procesul de formare profesională continue; 

- Evoluţia în carieră. Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a angajaţilor cu statut special 

din cadrul MAI; 

- Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului; 

- Acordarea categoriilor de calificare; 

- Activitatea cu partenerii sociali; 

- Analiza posturilor şi proiectarea organizatorică; 

- Standardele ocupaţionale în cadrul MAI. 

 

Angajaţii serviciilor resurse 

umane din cadrul 

subdiviziunilor 

 

IGP – 17 

IGSU – 2  

IGPF – 3 

DTC – 2 

SRU a DMI - 1 

 

Total: 25 persoane 

 

22.04.2019- 

     23.04.2019 

  44. Curs de 

recalificare în 

domeniul  

protecţia civilă 

                          Conform Planului de pregătire aprobat de IGSU în coordonare cu  DPPÎ Ofiţeri /subofiţeri din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

 

 

13.05.2019- 

17.05.2019 

  45.  

Activitatea de 

menținere a ordinii 

și securității 

publice 

 

-     Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc; 

-     Fenomenul copiilor aflaţi în conflict cu legea; 

-     Modalităţi de comunicare cu minorii în situaţii de criză. 

-     Cadrul legal de reglementare a justiţiei juvenile; 

-     Cadrul instituţional în domeniul justiţiei juvenile; 

-     Justiţia juvenilă în practică; 

Ofiţeri de sector/urmărire 

penală din cadrul 

subdiviziunilor  IGP şi 

DPDOSP 

 

 

 

13.05.2019 – 

    17.05.2019 

 



(Delicvenţa 

juvenilă) 

 

-     Reintegrarea socială a copiilor aflaţi în conflict cu legea; 

      -     Răspunderea penală şi contravenţională a minorilor; 

-     Prevenirea delicvenţei juvenile (Principiile de la Riyadh); 

-   Modul de colectare şi prelucrare a datelor statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor 

internaţionali de justiţie juvenilă; 

-  Comunicarea eficientă cu copii; 

       -     Tactica documentării şi instrumentării infracţiunilor săvârşite de minori; 

       -      Certificarea intervievatorilor copiilor victime şi martori în procesul investigării penale; 

       -      Psihologia delicvenţei juvenile. 

 

IGP – 29 

DPDOSP - 1 

 

 

 

 

 

Total: 30 persoane 

 46.  

Activitatea 

specială de 

investigaţii 

- Activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate; 

- Activitatea de prevenire şi combatere a (finanțării) terorismului; 

- Cadrul legal privind activitatea specială de investigaţii; 

- Subiecţii care efectuează activitatea specială de investigaţii; 

- Măsurile speciale de investigaţii. Asigurarea financiară a activităţii speciale de investigaţii; 

- Măsurile speciale de investigaţii autorizate de către judecătorul de instrucţie; 

- Măsurile speciale de investigaţii autorizate de către procuror, tactica efectuării acestora; 

- Măsurile speciale de investigaţii autorizate de către conducătorul subdiviziunii specializate. 

Dosarele speciale şi sistemele informaţionale. 

- Contracararea infracţiunilor în domeniul proprietăţii industriale; 

- Utilizarea avansată a softului EnCase în examinarea probelor electronice cît şi în cazurile de 

utilizare a viruşilor în statică şi dinamică; 

- Utilizarea softului FTK în examinarea mijloacelor de comunicare mobilă; 

-   Limbajul gesturilor și psihologia infractorului ; 

- Tipologiile de spălare a banilor, precum și aplicarea măsurilor speciale de investigații, prevenirea 

și combaterea spălării banilor, efectuarea investigațiilor financiare. 

 

Ofiţeri de investigaţii / 

similare din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP – 20 

IGPF – 10 

SDOI – 2 

SPIA – 3 

 

 

 

 

 

 

Total: 35 persoane 

 

20.05.2019- 

     24.05.2019 

   47.  

Protecția 

drepturilor 

minorităţilor 

naţionale   

 

-     Protecţia drepturilor minorităţilor etnice (romii si alte etnii); 

-     Istorii şi strategii de adaptare a comunităţii rome din Republica Moldova. Studiu de caz; 

-     Etnii naţionale – obiceiuri şi tradiţii; 

-     Protecţia drepturilor şi libertăţilor peroanelor cu dizabilităţi ca minoritate naţională  

Ofiţeri de urmărire penală, 

investigaţii şi de sector din 

cadrul subdiviziunilor 

specializate ale IGP 

 

Total: 35 persoane 

 

20.05.2019- 

21.05.2019 

  

     

 

   48. Activitatea de 

menținere a ordinii 

și securității 

publice 

 

(Violenţa în familie 

II) 

     -      Procedura de documentare şi investigare a cazurilor de violenţă în familie; 

-   Încadrarea juridică a infracţiunilor cu privire la violenţa în familie;  

-   Delimitarea acestora de contravenţii cît şi de alte infracţiuni concurente; 

- Cele mai bune practici de răspuns a Poliţiei la cazurile de violenţă în familie; 

- Măsurile de protecţie în cazurile de violenţă în familie; 

- Violenţa şi abuzul asupra copiilor; 

- Psihologia violenţei în familie. 

Ofiţeri/subofiţeri securitate 

publică din cadrul 

subdiviziunilor teritoriale 

ale IGP 

 

Total: 30 persoane 

 

20.05.2018 – 

    22.05.2018 

  49.  

Combaterea 

crimei 

organizate 

-      Aspecte legislative ce reglementează prevenirea şi combaterea crimei organizate; 

-      Activitatea specială de investigaţii şi alte domenii aferente luptei cu crima organizată; 

-      Tactica şi metodica cercetării infracţiunilor comise de crima organizată şi grupări criminale; 

-      Măsurile de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate. Cooperarea în acest domeniu; 

-      Gestionarea dosarelor de crimă organizată şi specializarea procurorilor în domeniul menţionat; 

-      Prevenirea şi combaterea terorismului; 

-      Metode de combatere a criminalității organizate în cadrul instituțiilor de resort. 

Personal din cadrul 

subdiviziunilor  

 

 

IGP – 25  

IGPF – 5 

 

 

27.05.2019- 

29.05.2019 



Total: 30 persoane 

   50. Managementul 

operaţional II 

 

-  Baze de date şi aplicaţii informatice ce pot fi folosite pentru întocmirea diferitor tipuri de analize 

a informaţiilor; 

- Acţiunile subdiviziunilor la semnalele de alarmă;        

- Procedee şi tehnici de analiză şi evaluare a rezultatelor implementării documentelor de politici 

publice prin prisma practicilor internaționale; 

- Managementul situaţiilor de criză. Caracteristici ale situaţiilor de criză (dezordine în masă, 

epidemii, calamităţi naturale);  

- Gestionarea situaţiilor de criză; 

- Paza şi supravegherea clădirilor, teritoriilor limatate, obiectelor mobile;   

- Paza şi supravegherea persoanelor private de libertate. 

Angajați din cadrul 

serviciilor de management 

operaţional ale 

subdiviziunilor  

 

IGP – 30 

IGPF – 2 

SDOI – 1 

SPIA – 1 

BMA - 1  

 

Total: 35 persoane 

 

27.05.2019- 

31.05.2019 

   51.  

Activitatea de 

urmărire penală 

 

(Constatarea şi 

documentarea 

infracţiunilor)  

      -   Tactica şi metodica investigării infracţiunilor economice; 

      -   Contracararea falsificărilor de bani şi a cardurilor bancare. Procedura confiscării corpurilor delicte; 

- Instrumentarea cauzelor penale privind infracţiunile cibernetice; 

- Securitatea cibernetică privind depistarea, investigarea, urmărirea penală a infracțiunilor 

informatice; 

-   Tactica documentării şi investigării infracţiunilor cibernetice; 

- Tactica documentării şi instrumentării infracţiunilor de viol (audierea victimelor, ridicarea probelor 

şi numirea expertizelor); 

       -   Tactica documentării şi instrumentării infracţiunilor de omor; 

       -   Asigurarea realizării măsurilor preventive privative de libertate; 

       -   Aplicarea practică a măsurilor procesuale de constrîngere şi măsurilor preventive; 

       -   Protecţia martorilor şi a altor participanţi la procesul penal (organizarea pazei personale, pazei 

imobilului şi protejării deplasărilor); 

       -    Psihologia activităţii de urmărire penală și psihologia infractorului; 

       -    Limbajul gesturilor; 

       -    Ridicarea urmelor de proveniență biologică, fixarea, ambalarea și păstrarea corectă a acestora. 

Ofiţeri de urmărire penală şi 

de investigaţii din cadrul 

subdiviziunilor specializate 

ale  

 

IGP – 25 

IGPF – 5 

 

  

 

 

 

 

 

Total: 30 persoane 

 

27.05.2019- 

31.05.2019 

  52. Etica şi 

integritatea 

organizaţională în 

cadrul MAI 

- Consideraţiuni conceptuale privind etica şi integritatea organizaţională în cadrul MAI; 

- Respectarea prevederilor legale şi de conduită în activitatea de serviciu; 

- Valorile personale şi profesionale. Imaginea şi credibilitatea individuală/instituţională; 

- Imaginea angajatului MAI – comunicare şi atitudine asertivă; 

- Integritatea profesională. Poliţia Republicii Moldova – istorii, tradiţii şi valori; 

- Cariera în MAI – funcţionari publici cu statut special de succes. 

 

Angajaţi din cadrul 

subdiviziunilor  

 

IGP – 20 

SPIA – 2 

DTC – 3 

IGPF – 5 

IGSU – 2 

Academia – 3 

 

Total: 35 persoane  

 

03.06.2019- 

04.06.2019 

 

  53. Activitatea de 1. Acțiunile angajatului MAI în cazul  intervențiilor de acces  la domiciliul persoanei, Ofiţeri/subofiţeri din cadrul 03.06.2019-



ordine publică II automobilului  persoanei, în  localurile de agrement: 

- stabilirea contactului cu persoana/persoanele și a poziției de abordare/distanță; 

- acțiunile în cazul cînd persoane este cooperantă, manisfestă agresivitate verbală și/sau fizică, 

comportament neadecvat; 

- modalitatea de acces cînd persoana refuză permiterea accesului sau în cazurile de presupunere a 

comiterii contavenției/infracțiunii; 

- în cazul cînd persoana se află sub influența alcoolului/substanțelor psihotrope și refuză 

permiterea accesului în încăpere/automobil  etc. 

- în cazul cînd persoana  refuză să prezinte actele sau să deschidă ușa, geamul, ori are loc 

imixtiunea unei alte persoane în procesul de intervenție a angajaților  MAI; 

- acțiunile angajaților MAI în cazul aflării în unitatea de transport a copiilor lăsați fără 

supraveghere. 

2. Acțiunile angajatului MAI în alte cazuri de încălcare a ordinii publice, cum ar fi: 

- acțiunile cînd ordinea publică este încălcată de un grup de persoane sau de un cetățean străin; 

- de către minori, persoane care dispun de imunitate, persoane cu dizabilități. 

Competențe de comunicare, psihologice, tactice și competențe ce ține de cadrul legal aplicabil. 

subdiviziunilor IGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 35 persoane 

07.06.2019 

   54.  

Activitatea de 

prevenire și 

combatere a 

traficului de ființe 

umane II 

- Prevenirea, combaterea traficului de fiinţe umane (inclusiv exploatării sexuale on-line) şi 

asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile omului; 

- Metode de urmărire şi investigare eficientă a persoanelor implicate în traficul de ființe umane; 

- Identificarea victemelor traficului de fiinţe umane; 

-      Tehnici de investigații financiare (spălarea banilor) în dosarele de trafic de ființe umane; 

- Reglementările legislației în vigoare privind traficul de persoane. 

 

Ofiţeri de urmărire penală, 

investigaţii şi de sector din 

cadrul subdiviziunilor  

 

 

IGP – 25 

IGPF – 10 

 

Total: 35 persoane 

 

10.06.2019- 

14.06.2019 

  55. Intervenţia 

profesională VI 

 

Conform prevederilor ordinului interdepartamental cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția 

profesională în exercițiul funcțiunii, aprobat la 11.01.2018 

 

Ofiţeri / subofiţeri din 

cadrul subdiviziunilor  

 

IGP – 25 

IGPF – 5 

DTC – 5  

 

Total: 35 persoane 

 

 

    10.06.2019- 

    14.06.2019 

TOTAL 1416  angajaţi  

 

 

NOTĂ: Cursurile de recalificare se vor organiza, la necesitate, în cazul completării unei grupe de cel puţin 15 persoane. 

Implicarea specialiștilor/formatorilor din subdiviziunile MAI la procesul de instruire în cadrul Academiei ”Ștefan cel Mare”, se va realiza în temeiul 

pct. 4, subpct. 4) al prezentului ordin. 

 

 


