Planul
desfăşurării cursurilor de perfecţionare/specializare/recalificare ale angajaţilor
subdiviziunilor MAI în anul de studii 2020 – 2021
(Planul de instruire)
Nr.
Crt.
1.

2.

Denumirea cursului
Intervenţia
profesională I

Formarea abilităţilor
psiho-pedagogice

Tematica de instruire
- Abordarea prevederilor generale prevăzute în Ghidul interdepartamental de intervenţie profesională
în exerciţiul funcţiunii;
- Instrucţiuni pentru cunoaşterea, folosirea şi aplicarea pistolului 9 mm Makarov;
- Executarea tragerii practice conform Regulamentului cu privire la instrucţia tragerii în cadrul MAI;
- Tactica intervenţiei profesională în diferite situaţii a angajaţilor cu statut special din cadrul MAI;
- Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente;
- Măsuri de intervenţie profesională cu aplicarea mijloacelor speciale;
- Dominarea cu armă a adversarului;
Tehnici şi metode de acordare a primului ajutor medical.
- Consolidarea capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului;
- Pregătirea psihologică a angajaţilor în cadrul intervenţiei profesionale;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
- Competenţe profesionale în perioada electorală;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei.
- Elemente de psihopedagogie;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
- Metode interactive de instruire pentru adulţi;
- Folosirea şi utilizarea (pregătirea, plasarea, gestionarea) materialelor de instruire folosind platforma
e-learning, MOODLE, conference-true;
- Organizarea și desfășurarea instruirii în cadrul pregătirii profesionale;
- Intervenția profesională;
- Organizarea și desfășurarea instruirii la instrucția tragerii. Armamentul din dotare;
- Organizarea și desfășurarea instruirii la pregătirea fizică.

Categoria de participanţi
şi numărul de persoane
Ofiţeri din cadrul
subdiviziunilor

Perioada
desfăşurării
07.09.202011.09.2020

IGP – 15
IGPF – 4
IGC – 7
BMA – 2
SPIA – 2
Academia -2

Total: 32 persoane
Angajaţi din serviciilor
formare profesională din
cadrul subdiviziunilor

07.09.2020
11.09.2020

IGP – 10
IGPF – 2
IGSU – 1
IGC – 1
CSC Dinamo – 1
Academia - 1
Total: 16 persoane

3.
Gestionarea

-

Aspecte generale privind cadrul normativ aplicabil;
Competenţele personalului responsabil de preluarea apelurilor de urgenţă 112, respectiv de

Personalul din cadrul
Serviciilor de patrulare şi
reacţionare operativă din

14.09.2020-

apelurilor 112 ( I )

dispecerizare;
Principiile de operare în sistemul informaţional automatizat (SIA) 112;
Regulile generale de conduită a personalului din domeniu;
Procesul de preluare a apelurilor de către personalul responsabil, respectiv de dispecerizare;
Procesarea apelurilor. Apelurile de pe telefoane mobile;
Probleme de natură juridică;
Comunicarea eficientă cu persoanele care apelează la 112;
Psihocomportamentul persoanei în depresie, stres, panică, anexietate;
Primul ajutor psihologic în tulburările psihoemoţionale ale apelanţilor;
Gestionarea stresului profesional, emoţiilor de către colaboratorul servicilui 112;
- Rolul comunicării a personalul antrenat în dispecerizarea şi reacţionarea operativă la apelurile de
urgenţă (112);
Modulul I. Aspecte normative şi teoretice.
-Migraţia ilegală. Baza legislativă, normativă şi teoretică.
-Aspecte juridice şi socio-economice privind migraţia.
-Organismele naţionale şi internaţionale de competenţă.
-Managementul integrat al frontierei în contextul combaterii migraţiei ilegale.
-Managementul migraţiei. Planul de contingenţă naţional. Centrele de plasament.
-Migraţia şi diaspora. Standarde de calitate în procedura de azil pentru toţi actorii implicaţi.
Modulul II. Actualitatea problemei migraţiei ilegale.
-Tendinţe actuale. Factori şi experienţe.
-Traficul de marfă vie. Politici naţionale. Cooperarea internaţională. Analiză riscurilor şi rapoarte
analitice.
-Strategia naţională şi europeană privind gestionarea fluxurilor migraţionale. Parteneriatele de
mobilitate.
Modulul III.Protecţia juridică.
-Protecţia juridică şi drepturile migranţilor, a solicitanţilor de azil, precum şi a diferitor forme de
protecţie.
- Organismele internaţionale şi naţionale.
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Supravegherea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice;
- Verificarea existenţei şi legalitatea documentelor participanţilor la trafic;
- Constatarea încălcărilor prevederilor legale şi aplicarea sancţiunilor;
- Cercetarea accidentelor rutiere;
- Colaborarea cu alte instituţii privind sporirea siguranţei traficului rutier;
- Aplicarea procedurilor medicale standard de intervenţie în cazul acordării primului ajutor medical;
- Intervenţia angajaţilor MAI la stoparea mijlocului de transport
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
-

4.
Migraţia ilegală

5.

Supravegherea şi
controlul circulaţiei
pe drumurile publice
I

subdiviziunile

18.09.2020

IGP – 12
IGSU – 5
IGC – 8

Total: 25 persoane

Angajaţi din cadrul
subdiviziunilor

14.09.202018.09.2020

BMA – 10
IGPF – 4
DPDMA - 1

Total: 15 persoane

Angajaţi din cadrul
serviciilor de patrulare, de
sector din cadrul

IGP – 30

21.09.202025.09.2020

6.

Curs de recalificare în
domeniul: Urmărirea
penală

7.

Curs de recalificare în
domeniul: Activitatea

abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
Modul I. Activitatea de urmărire penală.
1. Actele normative care reglementează activitatea de urmărirea penală.
2. Modalităţile de sesizare a organului de urmărire penală (întocmirea actelor de sesizare).
3. Părţile în procesul penal, drepturile şi obligaţiile acestora.
4. Începerea şi desfăşurarea urmăririi penale (întocmirea ordonanţei de pornire a urmăririi penale şi
a fişelor statistice, întocmirea raportului privind refuzul în pornirea urmăririi penale, actele procesuale
întocmite la efectuarea acţiunilor de urmărire penală).
5. Reţinerea persoanei. Aplicarea altor măsuri de constrângere.
6. Temeiurile şi modul de suspendare a urmăririi penale (acumularea materialelor şi întocmirea
rapoartelor privind suspendarea urmăririi penale).
7.Terminarea urmăririi penale (întocmirea rapoartelor cu propunere de punere sub învinuire, de
terminare a urmăririi penale, de încetare a urmării penale şi de clasare a procesului penal).
8. Procedura de urmărire şi procesul de recuperare a bunurilor infracţionale;
9. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activitatea specială de investigaţii.
Modul II. Calificarea infracţiunilor.
1. Elementele componenţei de infracţiune.
2. Aspecte de încadrare juridică a infracţiunii.
3. Cazurile ce înlătură caracterul penal al faptei.
4. Circumstanţele agravante şi atenuante.
Modul III. Activitatea specială de investigaţie.
1. Noţiuni generale privind MSI.
2. Cadrul legal care reglamentează aplicarea MSI.
3. Tipurile MSI.
4. Procedura de autorizare a MSI.
Modul IV. Criminalistica. Expertize judiciare.
1. Cadrul juridic ce reglementează domeniul expertizei judiciare
2. Clasificarea expertizelor judiciare
3. Aspecte organizatorice de efectuare a expertizei judiciare în cadrul instituţiei publice de expertiză
judiciară.
4. Raportul de expertiză judiciară
5. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă.
6. Noţiuni generale despre tehnica fotografică.
7. Sistemul fotografiei criminalistice.
8. Videofilmul judiciar la faţa locului. Procedeele videofilmului.
9. Genurile videofilmului judiciar la faţa locului.
10. Mijloacele tehnico – ştiinţifice folosite pentru descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor la faţa
locului.
11.Regulile generale privind descoperirea, cercetarea, fixarea, şi ridicarea urmelor la faţa locului.
Modulul V. Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
Modulul VI. Reglementări juridice privind potecţia drepturilor omului;
Modul I. Activitatea specială de investigaţie.
1. Noţiuni generale privind activitatea specială de investigaţii. Reglementarea normativă a activităţii

Total: 30 persoane
Ofiţeri din cadrul
subdiviziunilor MAI

21.09.202002.10.2020

Angajaţi din cadrul
subdiviziunilor MAI

28.09.2020 –
09.10.2020

specială de
investigaţii

8.
Managementul
operaţional I

9.
Activitatea de
prevenire şi
combatere a traficului

speciale de investigaţii.
2. Subiecţii activităţii speciale de investigaţii
3.Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de judecătorul de instrucţie.
4. Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către procuror.
5.Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către conducătorul
subdiviziunii specializate
6. Concursul cetăţenilor la exercitarea activităţii speciale de investigaţii.
7. Documentarea activităţii infracţionale şi munca pe dosarele speciale.
Modul II. Calificarea infracţiunilor.
1. Elementele componenţei de infracţiune.
2. Aspcete de încadrare juridică a infracţiunii.
3. Cazurile ce înlătură caracterul penal al faptei.
4. Circumstanţele agravante şi atenuante.
Modul III. Activitatea de urmărire penală.
- Noţiuni generale privind MSI.
- Cadrul legal care reglamentează aplicarea MSI.
- Tipurile MSI.
- Procedura de autorizare a MSI.
- Procedura de urmărire şi procesul de recuperare a bunurilor infracţionale;
- Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activitatea specială de investigaţii.
Modul IV. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale;
Modulul V. Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
Modulul VI. Reglementări juridice privind potecţia drepturilor omului;
- Metode şi tehnici de analiză a informaţiilor pentru evaluarea riscurilor în adresa ordinii şi securităţi
publice la nivel naţional şi local;
- Planificarera activităţilor aferente analizei;
- Colectarea şi evaluarea informaţiilor necesare realizării analizei;
- Sortarea şi analiza informaţiilor;
- Identificarea şi analiza riscurilor; Elaborarea produselor analitice, rapoartelor de evaluare a
riscurilor;
- Procedura de înregistrare, gestionarea informaţiilor privind infracţiuni şi incidente;
- Păstrarea evidenţa gestionarea armamentului şi mijloacelor special;
- Acţiunile angajaţilor MAI în situaţii excepţionale
- Tehnici de comunicare eficientă (comunicarea cu cetăţeanul, competenţe de gestionare a situaţiei);
- Interoperabilitatea componentelor managementului operaţional;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI.
- Primirea, examinarea şi soluţionarea sesizărilor cu privire la infracţiuni;
- Particularităţi ale încadrării juridice a faptelor cu elemente de trafic de fiinţe umane, exploatări
sexulae.
- Semnele calificative a infracţiunii de trafic de organe, ţesuturi sau celule, delimitarea de alte

Angajaţi din cadrul
serviciilor de management
operaţional ale
subdiviziunilor

05.10.2020 09.10.2020

IGP – 19
IGPF – 5
IMO – 1
SPIA – 1
BMA -1
IGC – 3
Total: 30 persoane
Ofiţeri de urmărire penală,
investigaţii şi de sector din
cadrul subdiviziunilor

12.10.202016.10.2020

de fiinţe umane I

10.

11.

Intervenţia
profesională II

Activitatea de
urmărire penală I

infracţiuni;
- Semnele calificative ale infracţiunii de utilizare a rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane
care este victimă a traficlui de fiinţe umane;
- Prevenirea, combaterea traficului de fiinţe umane (inclusiv exploatării sexuale on-line).
Investigarea infracţiunilor comise asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale;
- Tehnici de investigaţii financiare (spălarea banilor) în cauzele penale privind infracţiunile de trafic
de fiinţe umane;
- Procedura de urmărire şi procesul de recuperare a bunurilor infracţionale;
- Procedura efectuării acţiunilor de UP, înfăptuirea măsurilor de investigare şi judecarea cazurilor de
TFU. Particularităţile de audiere a victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv a celor minore;
- Asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile omului;
- Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activitatea specială de investigaţii.
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI; Comunicarea eficientă în activitatea
profesională.
- Abordarea prevederilor generale prevăzute în Ghidul interdepartamental de intervenţie profesională
în exerciţiul funcţiunii;
- Instrucţiuni pentru cunoaşterea, folosirea şi aplicarea pistolului 9 mm Makarov;
- Executarea tragerii practice conform Regulamentului cu privire la instrucţia tragerii în cadrul MAI;
- Tactica intervenţiei profesională în diferite situaţii a angajaţilor cu statut special din cadrul MAI;
- Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente;
- Măsuri de intervenţie profesională cu aplicarea mijloacelor speciale;
- Dominarea cu armă a adversarului;
- Tehnici şi metode de acordare a primului ajutor medical.
- Consolidarea capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului;
- Pregătirea psihologică a angajaţilor în cadrul intervenţiei profesionale;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
- Competenţe profesionale în perioada electorală;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei.
- Primirea, examinarea şi soluţionarea sesizărilor cu privire la infracţiuni;
- Reguli generale de audiere şi procedura adresării întrebărilor pe unele genuri de infracţiuni;
- Aspecte de calificare şi investigare a infracţiunilor în domeniul violenţei domestice;
- Aspectul procesual al examinării cazurilor privind abuzul sexual și exploatarea sexuală a minorilor;
- Aspecte de calificare şi investigare a cazurilor de corupere electorală;
- Aplicarea mijloacelor tehnice (audio sau video) în cadrul audierii părţilor şi martorilor;
- Audierea părţilor şi martorilor în condiţii speciale;
- Efectuarea acţiunilor de urmărire penală în privinţa minorilor;
- Conduita ofiţerului de urmărire penală în diferite situaţii;

IGP – 20
IGPF – 5

Total: 25 persoane
Subofiţeri din cadrul
subdiviziunilor
IGP – 15
IGPF – 4
IGC – 7
BMA – 2
SPIA – 2

12.10.202016.10.2020

Total: 30 persoane
Ofiţeri de urmărire penală
din cadrul subdiviziunilor
specializate şi teritoriale ale
MAI
IGP – 25
IGPF – 5

19.10.2020 –
23.10.2020

-

Procedura de urmărire şi procesul de recuperare a bunurilor infracţionale;
Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activitatea specială de investigaţii.
Metode şi tehnici de cercetare la faţa locului. Tactica şi ordinea procesuală de efectuare a CFL;
Particularităţile psihologice ale participanţilor la proces.
Aspecte de comunicare profesională şi personală;
Protecţia datelor cu caracter personal; Prelucrare, stocare şi utilizare;
Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI.

12.
Activitatea
poliţienească
comunitară I

Managementul
financiar public

Ofiţeri din cadrul
subdiviziunilor IGP

Conceptul de activitate polițienească comunitară;
Importanţa şi rolul activităţii poliţieneşti comunitare;
Instrumente și metode utilizate în activitatea polițienească comunitară;
Metode de identificare și de soluționare a problemelor de siguranță comunitară;
Consolidarea parteneriatului dintre poliţie şi comunitate;
Activitatea poliţienească comunitară. Metode şi modele de implementare în RM;
Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente şi cu aplicarea
mijloacelor speciale;
- Consolidare a capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului, în special
ale minorităţilor naţionale;
- Protecţia datelor cu caracter personal; Prelucrare, stocare şi utilizare;
Total: 30 persoane
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI.
-

- Managementul financiar.
- Monitorizarea şi raportarea performanţei financiare şi nefinanciare în contextul Strategiilor sectoriale
de cheltuieli.
- Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru suplinirea deficitului de resurse necesare asigurării
la nivel optim al funcţionalităţii entităţii/subdiviziunii.
- Proiectele anuale bugetare, elaborarea Strategiei Sectoriale de Cheltuieli (SSC).
- Sistem de control managerial intern – Organizarea și evaluarea SCIM.

13.

Total: 30 persoane

Angajaţi din cadrul
serviciilor finanțe, audit
intern din cadrul
subdiviziunilor
Aparatul central MAI - 2
IGP - 5
IGPF – 4
STI – 1
IGSU - 2
IGC – 1
BMA - 1
Academia – 1
Total: 15 persoane

26.10.2020 –
30.10.2020

26.10.2020 –
28.10.2020

14.
Constatarea şi
documentarea
contravenţiilor I

15.

Asigurarea şi
restabilirea ordinii
publice

- Constatarea, documentarea (întocmirea proceselor-verbale) şi evidenţa contravenţiilor;
- Aplicarea măsurilor procesual-contravenţionale de constrîngere: probleme şi soluţii;
- Constatarea şi documentarea contravenţiilor cu privire la huliganism, consumul băuturilor alcoolice
în locurile publice şi tulburarea liniştii publice;
- Constatarea şi documentarea braconajului şi portului ilegal a armei de foc. Regimul juridic al
circulaţiei armelor cu destinaţie civilă;
- Constatarea şi documentarea contravenţiilor ce nu ţin de competenţa Poliţiei (comerţul
ilicit/neautorizat în locurile publice);
- Acţiunile angajatului de poliţie în cazul sesizării despre o faptă ilicită (documentarea şi aplicarea
măsurilor preventive);
- Documentarea încălcărilor în cadrul întrunirilor;
- Protecţia datelor cu caracter personal; Prelucrare, stocare şi utilizare;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională.
- Natura şi caracteristicile evenimentelor publice;
- Asigurarea măsurilor specifice pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentelor publice;
- Aplicarea măsurilor specifice pentru asigurarea ordinii şi securităţii publice la evenimentele publice
de amploare;
- Raportarea activităţillor desfăşurate şi aspectele constatate
- Măsurile întreprinse la sistarea evenimentului public;
- Avertizarea şi somarea persoanelor care încalcă grav ordinea şi securitatea publică;
- Intervenţia pentru restabilirea ordinii şi securităţii publice;
- Desfăşurarea acţiunilor post-intervenţie;
- Clasificarea şi aplicarea mijloacelor speciale la restabilirea ordinii publice.
- Comunicarea angajaţilor MAI cu protestatarii în timpul protestelor. Demonstrarea unor abilităţi
practice de comunicare eficientă în situaţii de conflict, pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice
(asigurare şi restabilire a ordinii publice) sau în situaţii neprevăzute ori de risc.
- Etica şi integritatea profesională în cadrul MAI;
- Competenţe profesionale în perioada electorală.

16.
Activitatea
poliţienească
comunitară II

-

Conceptul de activitate polițienească comunitară;
Importanţa şi rolul activităţii poliţieneşti comunitare;
Instrumente și metode utilizate în activitatea polițienească comunitară;
Metode de identificare și de soluționare a problemelor de siguranță comunitară;
Consolidarea parteneriatului dintre poliţie şi comunitate;
Activitatea poliţienească comunitară. Metode şi modele de implementare în RM;
Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente şi cu aplicarea
mijloacelor speciale;

Ofiţeri ai secţiilor
securitate publică din
cadrul IGP şi din cadrul
subdiviziunilor IGC

02.11.2020 –
06.11.2020

IGP – 20
IGC - 10

Total: 30 persoane

Ofiţeri din cadrul
subdiviziunilor

09.11.2020 –
13.11.2020

IGP - 15
IGPF – 5
IGC – 8
IMO – 1
SPIA - 1

Total: 30 persoane
Subofiţeri din cadrul
subdiviziunilor IGP

09.11.2020 –
13.11.2020

- Consolidare a capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului, în special
ale minorităţilor naţionale;
- Protecţia datelor cu caracter personal; Prelucrare, stocare şi utilizare;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI.
17.

Conform Planului de pregătire aprobat de IGSU în coordonare cu DPPÎ

Ofiţeri /subofiţeri din
cadrul subdiviziunilor MAI

16.11.202020.11.2020

Ofiţeri de investigaţii /
similare din cadrul
subdiviziunilor

16.11.2020 –
20.11.2020

-

Cadrul legal privind activitatea specială de investigaţii;
Subiecţii care efectuează activităţii speciale de investigaţii;
Noţiuni generale privind măsurile speciale de investigaţii;
Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de judecătorul de
instrucţie;
Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de procuror;
Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de conducătorul
subdiviziunii specializate;
Dosarele speciale şi sistemele informaţionale;
Documentele contabile primare – mijloc de probă în cadrul urmăririi penale;
Bazele efectuării controlului financiar contabil;
Activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate;
Utilizarea tehnicii speciale în cadrul activităţii speciale de investigaţie;
Utilizarea detectorului comportării simulate în activitatea specială de investigaţie;
Folosirea tehnicii de înregistrare audio şi video în activitatea specială de investigaţie şi de urmărire
penală;
Concursul cetăţenilor la exercitarea activităţii speciale de investigaţii;

-

Documentarea activităţii infracţionale şi munca pe dosarele speciale .

Total: 30 persoane

Curs de recalificare în
domeniul protecţia
civilă

18.
Activitatea specială
de investigaţii

-

19.
Intervenţia
profesională III

Total: 30 persoane

- Abordarea prevederilor generale prevăzute în Ghidul interdepartamental de intervenţie profesională
în exerciţiul funcţiunii;
- Instrucţiuni pentru cunoaşterea, folosirea şi aplicarea pistolului 9 mm Makarov;
- Executarea tragerii practice conform Regulamentului cu privire la instrucţia tragerii în cadrul MAI;
- Tactica intervenţiei profesională în diferite situaţii a angajaţilor cu statut special din cadrul MAI;
- Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente;
- Măsuri de intervenţie profesională cu aplicarea mijloacelor speciale;
- Dominarea cu armă a adversarului;
Tehnici şi metode de acordare a primului ajutor medical.
- Consolidarea capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului;

IGP – 20
IGPF – 7
SPIA – 3

Ofiţeri din cadrul
subdiviziunilor
IGP – 15
IGPF – 4
IGC – 7
BMA – 2
SPIA – 2
Academia -2

23.11.202027.11.2020

-

20.
Violenţa în familie I

Pregătirea psihologică a angajaţilor în cadrul intervenţiei profesionale;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
- Competenţe profesionale în perioada electorală;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei.
- Abordarea multidisciplinară în investigarea, prevenirea şi intervenţia în cazurile de violenţă faţă de
femei, violenţă în familie, violenţă sexuală.
- Violenţa în familie: particularităţi, tipuri şi forme de manifestare;
- Calificarea infracţiunii de violenţă în familie în cazul concurenţei normelor penale;
- Reglementări contravenţionale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
- Măsurile de protecţie în cazurile de violenţă în familie;
- Violenţa şi abuzul asupra copiilor;

Total: 32 persoane
Ofiţeri/subofiţeri securitate
publică din cadrul
subdiviziunilor teritoriale
ale IGP

30.11.202002.12.2020

- Psihologia violenţei în familie; Psihologia tipurilor de violenţă.

-

21.
Activitatea tehnicocriminalistică şi
expertizei judiciare I

- Consolidarea capacităţilor de prevenire a violenţei în familie, violenţei faţă de femei şi abordării
multidisciplinare, precum şi intervenţiei în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală.
- Mecanizmul de aplicare a măsurilor de protecţie a victimilor violenţei în familie
- Gestionarea emoţiilor de către poliţiştii în contact cu agresorul;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Cercetărea locului faptei şi participarea la acţiunile de urmărire penală şi măsuri speciale de
investigaţii cu aplicarea mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice modeme în activitatea organelor
afacerilor interne în domeniu;
- Aspecte organizatorice de efectuare a constatării tehnico-ştiinţifice şi expertizei judiciare în cadrul
instituţiei publice de expertiză judiciară din RM;
- Expertiza dactiloscopică;
- Expertiza traseologică
- Expertiza balistică;
- Expertiza grafoscopică;
- Expertiza medico-legală şi psihiatrică;
- Expertiza biologică şi genetică;
- Expertiza drogurilor;
- Etica şi integritatea profesională în cadrul MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională.

Total: 30 persoane
Ofiţeri/subofiţeri
criminalişti ,ofiţeri de
urmărire penală
ofiţeri/subofiţeri de sector,
de investigaţie din cadrul
subdiviziunilor

IGP – 20
IGPF – 5

Total: 25 persoane

07.12.202011.12.2020

- Intervenţia profesională a poliţiei faţă de copii aflaţi în conflict cu legea;

22.
Protecţia drepturilor
copiilor şi delicvenţa
juvenilă

23.

Activitatea de ordine
publică I

24.
Managementul
subdiviziunilor
poliţieneşti

- Protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc;
- Comunicarea eficientă. Tehnici de comunicare cu minorii în situaţii de criză.
- Cadrul legal de reglementare a justiţiei juvenile;
- Reintegrarea socială a copiilor aflaţi în conflict cu legea;
- Răspunderea penală şi contravenţională a minorilor;
- Tactica documentării şi investigării infracţiunilor săvârşite de minori;
- Psihologia delicvenţei juvenile;
- Norme legale de protecţie a minorului în cadrul procesului penal;
- Răspunderea material pentru infracţiunile comise de minori.
1 Combaterea criminalităţii în mediul stradal :
- Identificarea faptelor ilegale la adresa ordinii şi securităţii publice;
- Întreprinderea măsurilor pentru gestionarea faptelor ilegale constatate;
- Raportarea activităţilor desfăşurate şi aspectele constatate;
2. Colectarea şi administrarea probelor privind existenţa faptelor ilegale:
- Întocmeşte actele specifice documentării faptelor ilegale;
- Efectuează cercetări privind existenţa faptei ilegale;
- Oferă suport personalului abilitat cu cercetarea contravenţională / penală şi administrarea probelor.
3. Abordarea prevederilor generale prevăzute în Ghidul interdepartamental de intervenţie profesională
în exerciţiul funcţiunii;
- Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente și cu aplicarea mijloacelor
speciale;
4. Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii.
- Consolidarea capacităţilor în implementarea standardelor de control intern managerial (CIM);
- Bune practice în domeniul de analiză a riscurilor (activitate poliţienească bazată pe informaţii –
Inteligence –led policing;
- Sistemul managerial al organizaţiei;
- Funcţiile managementului. Descrierea lor;
- Procesele manageriale în cadrul organizaţiei;
- Competenţele structurilor şi personalului abilitat cu atribuţii de control, drepturile şi obligaţiile
personalului;
- Planificarea strategică şi operaţională. Analiza de risc, operaţională şi tactică;
- Comunicarea organizaţională;
- Controlul şi evaluări în subdiviziunile poliţieneşti. Competenţele personalului şi ale structurilor
abilitate cu funcţii de control.
- Etica şi integritatea profesională în cadrul MAI;

Ofiţeri de sector/urmărire
penală din cadrul
subdiviziunilor IGP

18.01.2021 –
22.01.2021

IGP – 30

Total: 30 persoane
Ofiţeri din cadrul
subdiviziunilor

25.01.202129.01.2021

IGP - 25
IGC - 5

Total: 30 persoane
Personal (prioritar) din
cadrul serviciilor
management operaţional
IGP – 20
IGPF - 4
IMO - 1

Total: 25 persoane

01.02.2021 –
05.02.2021

25.

Activitatea specială
de investigaţii

26.

Activitatea de
secretariat

27.

Managementul
resurselor umane

- Cercetarea infracţiunii privind încălcarea normelor de protecţie a muncii;
- Cercetarea infracţiunilor comise prin intermediul tehnologiilor informaţionale.
- Cercetarea infracţiunilor şi combaterea infracţiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale;
- Cercetarea şi calificarea huliganismului şi dezordinilor în masă săvârşite în cadrul întrunirilor;
- Investigarea infracţiunilor comise prin intermediul tehnologiilor informaţionale;
- Investigarea infracţiunilor şi combaterea infracţiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale;
- Investigarea infracţiunilor informatice, legătura dintre criminalitatea informatică, crima organizată,
infracţiunile economice şi alte categorii de infracţiuni;
- Investigarea fraudelor economice; comise cu utilizarea mijloacelor de plată electronice,
infracţiunilor în domeniul telecomunicaţiilor şi a fraudelor prin intermediul cardurilor bancare;
- Tactica de investigare a infracţiunilor comise prin intermediul reţelelor de socializare;
- Prevenirea şi combaterea traficului ilegal de arme şi muniţii;
- Investigarea cauzelor cu implicarea minorilor;
- Etica şi integritatea profesională în cadrul MAI;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională.
- Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie;
- Organizarea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice (conform
prevederilor Codului administrativ);
- Modalitatea de asigurare a regimului secret în cadrul aparatului central al MAI, autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia.
- Secretizarea şi desecretizarea informaţiilor;
- Modul de acces la secretul de stat şi protecţia secretului de stat
- Consolidarea capacităţilor în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
- - Motivaţia personalului (stimulări şi sancţiuni: aspecte psihologice).

- Sistemul informaţional al MAI ,,Colaborator”;
- Utilizarea Microsoft Office (Excel, Word);
- Cadrul normativ general privind datele cu caracter personal;
- Protecţia datelor cu caracter personal; Prelucrare, stocare şi utilizare;
- Noile reglementări în Codul muncii al Republicii Moldova;
- Aspectele generale ale Manualului de management al resurselor umane, aprobat prin ordinul MAI
nr. 646 din 09.10.2019;
- Respectarea egalităţii de gen la procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională;

Ofiţeri de investigaţii din
cadrul subdiviziunilor

01.02.202105.02.2021

IGP – 20
IGPF – 9
DPPCC - 1

Total: 30 persoane
Angaţi din cadrul
serviciilor de secretariat,
alte categorii de angajaţi cu
atribuţii în domeniu
DMI – 1
IGP – 10
IGPF – 5
IGC – 2
IGSU – 2
BMA -2
STI – 1
Academia -2

Total: 25 persoane
Angajaţii serviciilor resurse
umane din cadrul
subdiviziunilor
IGP – 17
IGSU – 2
IGPF – 3
IGC – 2
SRU a DMI – 1
Academia -2

08.02.202110.02.2021

08.02.202112.02.2021

-

28.

Intervenţia
profesională IV

29.

Curs de recalificare în
domeniul protecţia
civilă

30.

Activitatea de
prevenire şi
combatere a traficului
de fiinţe umane II

Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI.

- Abordarea prevederilor generale prevăzute în Ghidul interdepartamental de intervenţie profesională
în exerciţiul funcţiunii;
- Instrucţiuni pentru cunoaşterea, folosirea şi aplicarea pistolului 9 mm Makarov;
- Executarea tragerii practice conform Regulamentului cu privire la instrucţia tragerii în cadrul MAI;
- Tactica intervenţiei profesională în diferite situaţii a angajaţilor cu statut special din cadrul MAI;
- Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente;
- Măsuri de intervenţie profesională cu aplicarea mijloacelor speciale;
- Dominarea cu armă a adversarului;
Tehnici şi metode de acordare a primului ajutor medical.
- Consolidarea capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului;
- Pregătirea psihologică a angajaţilor în cadrul intervenţiei profesionale;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
- Competenţe profesionale în perioada electorală;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei.
Conform Planului de pregătire aprobat de IGSU în coordonare cu DPPÎ

- Primirea, examinarea şi soluţionarea sesizărilor cu privire la infracţiuni;
- Particularităţi ale încadrării juridice a faptelor cu elemente de trafic de fiinţe umane, exploatări
sexulae.
- Semnele calificative a infracţiunii de trafic de organe, ţesuturi sau celule, delimitarea de alte
infracţiuni;
- Semnele calificative ale infracţiunii de utilizare a rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane
care este victimă a traficlui de fiinţe umane;
- Prevenirea, combaterea traficului de fiinţe umane (inclusiv exploatării sexuale on-line).
Investigarea infracţiunilor comise asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale;
- Tehnici de investigaţii financiare (spălarea banilor) în cauzele penale privind infracţiunile de trafic
de fiinţe umane;
- Procedura de urmărire şi procesul de recuperare a bunurilor infracţionale;
- Procedura efectuării acţiunilor de UP, înfăptuirea măsurilor de investigare şi judecarea cazurilor de
TFU. Particularităţile de audiere a victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv a celor minore;
- Asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile omului;
- Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activitatea specială de investigaţii.
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;

Total: 27 persoane
Subofiţeri din cadrul
subdiviziunilor
IGP – 15
IGPF – 4
IGC – 7
BMA – 2
SPIA – 2

15.02.202119.02.2021

Total: 30 persoane
Ofiţeri /subofiţeri din
cadrul subdiviziunilor MAI

1519.02.2021

Ofiţeri de urmărire penală,
investigaţii şi de sector din
cadrul subdiviziunilor

22.02.202126.02.2021

IGP – 20
IGPF – 5

Total: 25 persoane

- Comunicarea eficientă în activitatea profesională.

31.
Gestionarea
apelurilor 112
(II)

32.
Constatarea şi
documentarea
contravenţiilor II

33.

Curs de recalificare în
domeniul: Urmărirea
penală

-

Aspecte generale privind cadrul normativ aplicabil;
Competenţele personalului responsabil de preluarea apelurilor de urgenţă 112, respectiv de
dispecerizare;
- Principiile de operare în sistemul informaţional automatizat (SIA) 112;
- Regulile generale de conduită a personalului din domeniu;
- Procesul de preluare a apelurilor de către personalul responsabil, respectiv de dispecerizare;
- Procesarea apelurilor. Apelurile de pe telefoane mobile;
- Probleme de natură juridică;
- Comunicarea eficientă cu persoanele care apelează la 112;
- Psihocomportamentul persoanei în depresie, stres, panică, anexietate;
- Primul ajutor psihologic în tulburările psihoemoţionale ale apelanţilor;
- Gestionarea stresului profesional, emoţiilor de către colaboratorul servicilui 112;
- Rolul comunicării a personalul antrenat în dispecerizarea şi reacţionarea operativă la apelurile de
urgenţă (112).
- Constatarea, documentarea (întocmirea proceselor-verbale) şi evidenţa contravenţiilor;
- Aplicarea măsurilor procesual-contravenţionale de constrîngere: probleme şi soluţii;
- Constatarea şi documentarea contravenţiilor cu privire la huliganism, consumul băuturilor alcoolice
în locurile publice şi tulburarea liniştii publice;
- Constatarea şi documentarea braconajului şi portului ilegal a armei de foc. Regimul juridic al
circulaţiei armelor cu destinaţie civilă;
- Constatarea şi documentarea contravenţiilor ce nu ţin de competenţa Poliţiei (comerţul
ilicit/neautorizat în locurile publice);
- Acţiunile angajatului de poliţie în cazul sesizării despre o faptă ilicită (documentarea şi aplicarea
măsurilor preventive);
- Documentarea încălcărilor în cadrul întrunirilor;
- Protecţia datelor cu caracter personal; Prelucrare, stocare şi utilizare;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională.
Modul I. Activitatea de urmărire penală.
1. Actele normative care reglementează activitatea de urmărirea penală.
2. Modalităţile de sesizare a organului de urmărire penală (întocmirea actelor de sesizare).
3. Părţile în procesul penal, drepturile şi obligaţiile acestora.
4. Începerea şi desfăşurarea urmăririi penale (întocmirea ordonanţei de pornire a urmăririi penale şi
a fişelor statistice, întocmirea raportului privind refuzul în pornirea urmăririi penale, actele
procesuale întocmite la efectuarea acţiunilor de urmărire penală).
5. Reţinerea persoanei. Aplicarea altor măsuri de constrângere.
6. Temeiurile şi modul de suspendare a urmăririi penale (acumularea materialelor şi întocmirea

Personalul din cadrul
serviciilor de patrulare şi
reacţionare operativă din
subdiviziunile

22.02.2021 –
26.02.2021

IGP – 12
IGSU – 5
IGC – 8

Total: 25 persoane
Subofiţeri ai secţiilor
securitate publică din
cadrul IGP şi din cadrul
subdiviziunilor IGC

01.03.202105.03.2021

IGP – 20
IGC - 10

Total: 30 persoane

Ofiţeri din cadrul
subdiviziunilor MAI

01 05.03.2021

34.

Curs de recalificare în
domeniul: Activitatea
specială de
investigaţii

rapoartelor privind suspendarea urmăririi penale).
7. Terminarea urmăririi penale (întocmirea rapoartelor cu propunere de punere sub învinuire, de
terminare a urmăririi penale, de încetare a urmării penale şi de clasare a procesului penal).
8. Procedura de urmărire şi procesul de recuperare a bunurilor infracţionale;
9. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activitatea specială de investigaţii.
10.
Modul II. Calificarea infracţiunilor.
11.Elementele componenţei de infracţiune.
12.Aspcete de incadrare juridică a infracţiunii.
13.Cazurile ce înlătură caracterul penal al faptei.
14. Circumstanţele agravante şi atenuante.
Modul III. Activitatea special de investigaţie.
15. Noţiuni generale privind MSI.
16. Cadrul legal care reglamentează aplicarea MSI.
17. Tipurile MSI.
18. Procedura de autorizare a MSI.
Modul IV. Criminalistica. Expertixe judiciare.
19. Cadrul juridic ce reglementează domeniul expertizei judiciare
20. Clasificarea expertizelor judiciare
21. Aspecte organizatorice de efectuare a expertizei judiciare în cadrul instituţiei publice de expertiză
judiciară.
22. Raportul de expertiză judiciară
23. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă.
24. Noţiuni generale despre tehnica fotografică.
25. Sistemul fotografiei criminalistice.
26. Videofilmul judiciar la faţa locului. Procedeele videofilmului.
27. Genurile videofilmului judiciar la faţa locului.
28. Mijloacele tehnico – ştiinţifice folosite pentru descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor la faţa
locului.
29. Regulile generale privind descoperirea, cercetarea, fixarea, şi ridicarea urmelor la faţa locului.
Modulul V. Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
Modulul VI. Reglementări juridice privind potecţia drepturilor omului;
Modul I. Activitatea specială de investigaţie.
1. Noţiuni generale privind activitatea specială de investigaţii. Reglementarea normativă a activităţii
speciale de investigaţii.
2. Subiecţii activităţii speciale de investigaţii
3.Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de judecătorul de instrucţie.
4. Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către procuror.
5.Tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către conducătorul
subdiviziunii specializate
6. Concursul cetăţenilor la exercitarea activităţii speciale de investigaţii.
7. Documentarea activităţii infracţionale şi munca pe dosarele speciale.

Angajaţi din cadrul
subdiviziunilor MAI

15 –
19.03.2021

Modul II. Calificarea infracţiunilor.
2 Elementele componenţei de infracţiune.
3 Aspcete de încadrare juridică a infracţiunii.
4 Cazurile ce înlătură caracterul penal al faptei.
5 Circumstanţele agravante şi atenuante.
Modul III. Activitatea de urmărire penală.
- Noţiuni generale privind MSI.
- Cadrul legal care reglamentează aplicarea MSI.
- Tipurile MSI.
- Procedura de autorizare a MSI.
- Procedura de urmărire şi procesul de recuperare a bunurilor infracţionale;
- Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activitatea specială de investigaţii.
Modul IV. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale;
Modulul V. Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
Modulul VI. Reglementări juridice privind potecţia drepturilor omului;
35.

Activitatea de ordine
publică II

36.
Managementul
operaţional II

1.Combaterea criminalităţii în mediul stradal :
- Identificarea faptelor ilegale la adresa ordinii şi securităţii publice;
- Întreprinderea măsurilor pentru gestionarea faptelor ilegale constatate;
- Raportarea activităţilor desfăşurate şi aspectele constatate;
2. Colectarea şi administrarea probelor privind existenţa faptelor ilegale:
- Întocmeşte actele specifice documentării faptelor ilegale;
- Efectuează cercetări privind existenţa faptei ilegale;
- Oferă suport personalului abilitat cu cercetarea contravenţională / penală şi administrarea probelor.
3. Abordarea prevederilor generale prevăzute în Ghidul interdepartamental de intervenţie profesională
în exerciţiul funcţiunii;
- Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente și cu aplicarea mijloacelor
speciale;
4. Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
- Metode şi tehnici de analiză a informaţiilor pentru evaluarea riscurilor în adresa ordinii şi securităţi
publice la nivel naţional şi local;
- Planificarera activităţilor aferente analizei;
- Colectarea şi evaluarea informaţiilor necesare realizării analizei;
- Sortarea şi analiza informaţiilor;
- Identificarea şi analiza riscurilor; Elaborarea produselor analitice, rapoartelor de evaluare a
riscurilor;
- Procedura de înregistrare, gestionarea informaţiilor privind infracţiuni şi incidente;

- Păstrarea evidenţa gestionarea armamentului şi mijloacelor special;
- Acţiunile angajaţilor MAI în situaţii excepţionale

Subofiţeri din cadrul
subdiviziunilor

22.03.202126.03.2021

IGP - 20
IGC – 10

Total: 30 persoane

Angajaţi din cadrul
serviciilor de management
operaţional ale
subdiviziunilor
IGP – 19
IGPF – 5
IMO – 1
SPIA – 1
BMA -1

05.04.202109.04.2021

- Tehnici de comunicare eficientă (comunicarea cu cetăţeanul, competenţe de gestionare a situaţiei);
- Interoperabilitatea componentelor managementului operaţional;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI.

37.

Supravegherea şi
controlul circulaţiei
pe drumurile publice
II

38.
Intervenţia
profesională V

39.
Violenţa în familie II

Supravegherea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice;
Verificarea existenţei şi legalitatea documentelor participanţilor la trafic;
Constatarea încălcărilor prevederilor legale şi aplicarea sancţiunilor;
Cercetarea accidentelor rutiere;
Colaborarea cu alte instituţii privind sporirea siguranţei traficului rutier;
- Aplicarea procedurilor medicale standard de intervenţie în cazul acordării primului ajutor medical.
- Intervenţia angajaţilor MAI la stoparea mijlocului de transport;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
- Abordarea prevederilor generale prevăzute în Ghidul interdepartamental de intervenţie profesională
în exerciţiul funcţiunii;
- Instrucţiuni pentru cunoaşterea, folosirea şi aplicarea pistolului 9 mm Makarov;
- Executarea tragerii practice conform Regulamentului cu privire la instrucţia tragerii în cadrul MAI;
- Tactica intervenţiei profesională în diferite situaţii a angajaţilor cu statut special din cadrul MAI;
- Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente;
- Măsuri de intervenţie profesională cu aplicarea mijloacelor speciale;
- Dominarea cu armă a adversarului;
Tehnici şi metode de acordare a primului ajutor medical.
- Consolidarea capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului;
- Pregătirea psihologică a angajaţilor în cadrul intervenţiei profesionale;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
- Competenţe profesionale în perioada electorală;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei.
- Abordarea multidisciplinară în investigarea, prevenirea şi intervenţia în cazurile de violenţă faţă de
femei, violenţă în familie, violenţă sexuală.
- Violenţa în familie: particularităţi, tipuri şi forme de manifestare;
-

IGC – 3
Total: 30 persoane

Angajaţi din cadrul
serviciilor de patrulare, de
sector din cadrul

05.04.202009.04.2020

IGP – 30

Total: 30 persoane
Ofiţeri din cadrul
subdiviziunilor
IGP – 15
IGPF – 4
IGC – 7
BMA – 2
SPIA – 2
Academia -2

Total: 32 persoane
Ofiţeri/subofiţeri securitate
publică din cadrul
subdiviziunilor teritoriale

12.04.202116.04.2021

12.04.2021 –
16.04.2021

-

Calificarea infracţiunii de violenţă în familie în cazul concurenţei normelor penale;
Reglementări contravenţionale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
Măsurile de protecţie în cazurile de violenţă în familie;
Violenţa şi abuzul asupra copiilor;

ale IGP

- Psihologia violenţei în familie; Psihologia tipurilor de violenţă.
- Consolidarea capacităţilor de prevenire a violenţei în familie, violenţei faţă de femei şi abordării
multidisciplinare, precum şi intervenţiei în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală.
- Mecanizmul de aplicare a măsurilor de protecţie a victimilor violenţei în familie
- Gestionarea emoţiilor de către poliţiştii în contact cu agresorul;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Primirea, examinarea şi soluţionarea sesizărilor cu privire la infracţiuni;
- Reguli generale de audiere şi procedura adresării întrebărilor pe unele genuri de infracţiuni;
- Aspecte de calificare şi investigare a infracţiunilor în domeniul violenţei domestice;
- Aspectul procesual al examinării cazurilor privind abuzul sexual și exploatarea sexuală a minorilor;
- Aspecte de calificare şi investigare a cazurilor de corupere electorală;
- Aplicarea mijloacelor tehnice (audio sau video) în cadrul audierii părţilor şi martorilor;
- Audierea părţilor şi martorilor în condiţii speciale;
- Efectuarea acţiunilor de urmărire penală în privinţa minorilor;
- Conduita ofiţerului de urmărire penală în diferite situaţii;
- Procedura de urmărire şi procesul de recuperare a bunurilor infracţionale;
- Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activitatea specială de investigaţii.
- Metode şi tehnici de cercetare la faţa locului. Tactica şi ordinea procesuală de efectuare a CFL;
- Particularităţile psihologice ale participanţilor la proces.
- Aspecte de comunicare profesională şi personală;
- Protecţia datelor cu caracter personal; Prelucrare, stocare şi utilizare;

40.
Activitatea de
urmărire penală II

-

41.
Activitatea tehnicocriminalistică şi
expertizei judiciare II

Total: 30 persoane
Conducătorii
organului/ofiţeri de
urmărire penală din cadrul
subdiviziunilor

19.04.202123.04.2021

IGP – 25
IGPF – 5

Total: 30 persoane

Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI.

- Cercetărea locului faptei şi participarea la acţiunile de urmărire penală şi măsuri speciale de
investigaţii cu aplicarea mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice modeme în activitatea organelor
afacerilor interne în domeniu;
- Aspecte organizatorice de efectuare a constatării tehnico-ştiinţifice şi expertizei judiciare în cadrul
instituţiei publice de expertiză judiciară din RM;
- Expertiza dactiloscopică;
- Expertiza traseologică
- Expertiza balistică;
- Expertiza grafoscopică;
- Expertiza medico-legală şi psihiatrică;
- Expertiza biologică şi genetică;

Ofiţeri/subofiţeri
criminalişti, ofiţeri de
urmărire penală
ofiţeri/subofiţeri de sector,
de investigaţie din cadrul
subdiviziunilor

IGP – 20
IGPF – 5

26.04.2021
30.04.2021

42.
Intervenţia
profesională VI

43.

Activitatea de
urmărire penală şi
investigaţii
(Pornografia
infantilă)

Expertiza drogurilor;
Etica şi integritatea profesională în cadrul MAI;
Prevenirea şi combaterea corupţiei;
Comunicarea eficientă în activitatea profesională.
- Abordarea prevederilor generale prevăzute în Ghidul interdepartamental de intervenţie profesională
în exerciţiul funcţiunii;
- Instrucţiuni pentru cunoaşterea, folosirea şi aplicarea pistolului 9 mm Makarov;
- Executarea tragerii practice conform Regulamentului cu privire la instrucţia tragerii în cadrul MAI;
- Tactica intervenţiei profesională în diferite situaţii a angajaţilor cu statut special din cadrul MAI;
- Măsuri de intervenţie profesională cu caracter preventiv non-violente;
- Măsuri de intervenţie profesională cu aplicarea mijloacelor speciale;
- Dominarea cu armă a adversarului;
- Tehnici şi metode de acordare a primului ajutor medical.
- Consolidarea capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului;
- Pregătirea psihologică a angajaţilor în cadrul intervenţiei profesionale;
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională; Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a emoţiilor,
abilităţilor profesionale de stabilire a relaţiilor de comunicare a angajatului cu cetăţenii;
- Competenţe profesionale în perioada electorală;
- Etica şi integritatea profesională. Imaginea angajatului MAI;
- Prevenirea şi combaterea corupţiei.
- - Transpunerea Convenţiei Lanzarote şi a Convenţiei de la Budapesta în Codul penal;
- Prevenirea şi combaterea Pornografiei infantile;
- Ademenirea şi exploatarea sexuală online a copiilor;
- Rolul ONG-urilor în procesul de investigare;
- Particularităţile infracţiunilor cu caracter sexual săvârşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor
informaţionale;
- Interacţiunea cu OIPC Interpol (Unitatea pentru crime împotriva copiilor);
- Cadru legislativ care reglementează activitatea în domeniul antidrog;
- Standardele şi procedurile de investigare a infracţiunilor în domeniul antidrog;
- Modalităţile de săvîrşire a infracţiunilor legate de droguri, precum şi categoriile de persoane
predispuse la săvîrşirea unor astfel de fapte;
- Investigarea fraudelor economice;
- Consolidarea capacităţilor în domeniul prevenirii, combaterii şi investigării criminalităţii organizate,
spălării banilor, terorismului, a manifestărilor de radicalism, extremism, precum şi a traficului de
droguri.
- Tipologiile de spălare a banilor, precum şi aplicarea măsurilor speciale de investigaţii, prevenirii şi
combaterii spălării banilor, efectuarea investigaţiilor financiare,combaterea terorismului, traficului de
droguri;
- Desfăşurarea procedurii de urmărire penală privind spălarea banilor;

Total: 25 persoane

Subofiţeri din cadrul
subdiviziunilor
IGP – 15
IGPF – 4
IGC – 7
BMA – 2
SPIA – 2

17.05.202121.05.2021

Total: 30 persoane
Ofiţeri de investigaţii şi
urmărire penală din cadrul
subdiviziunilor

IGP – 20
IGPF – 9
DPPCC - 1

17.05.202121.05.2021

- Strategia de prevenire şi contracarare a criminalităţii transfrontaliere şi transnaţionale, care ar include
criminalitatea economico-financiară, cibernetică şi cea organizată;
- Combaterea finanţării terorismului
- Psihologia diferitor tipuri de infractori;
- Competenţe comunicaţionale cu infractorii;
- Factorii psihologici care împiedică activitatea poliţiei. Psihocorecţia lor;
- Aplicarea legislaţiei penale şi contravenţionale la investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor
motivate de prejudecăţi, dispreţ sau ură.
44.

Cercetarea la faţa
locului

45.

Tehnologii
Informaţionale

- Prevederile legale care reglementează acţiunile de cercetare;
- Atribuţiile şi competenţele participanţilor la CFL.
- Participarea în calitate de specialist-criminalist în cadrul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor
speciale de investigaţii;
- Aplicarea mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice din domeniul criminalisticii;
- Particularităţile cercetării la faţa locului cu ridicarea materialului biologic pentru transmiterea la
expertiza ADN
- Cercetarea locului faptei pe cazuri de folosire a substanţelor chimice, biologice, radioactive şi
nucleare
- CFL pe infr. contra vietii şi sănătăţii persoanei (omor,vătămare corporală, ect.)
- CFL pe infr. sexuale (viol ect.).
- CFL pe infr. contra patrimoniului (furt,jaf, tîlhărie ect.)
- CFL pe infr. contra sănătăţii publice ( traficul de droguri ect.)
- CFL pe infr.din domeniul transportului (accidente rutiere ect.)
- Ridicarea, fixarea, ambalarea, transportarea, păstrarea urmelor electronice şi a sistemelor
informatice).
- Comunicarea eficientă în activitatea profesională.
- Securitatea cibernetică;
- Sistemul de telecomunicaţii TETRA;
- Securitatea de reţea;
- Managementul şi securitatea reţelelor informaţionale.
- Protecţia datelor cu caracter personal; Prelucrare, stocare şi utilizare;

Total: 30 persoane

Angajaţi din cadrul
serviciilor investigaţii,
urmărire penală, de sector
criminalişti şi experţi
criminalişti din cadrul
subdiviziunilor

24.05.2021 –
28.05.2021

IGP - 25
IGPF – 5

Total: 30 persoane
Angajați din cadrul
subdiviziunilor
IGP – 8
IGPF – 5
IGSU – 2
IGC – 2
SPIA – 1
STI – 1
BMA – 1
Total: 20 persoane

24.05.2021 –
26.05.2021

46.

Protecţia drepturilor
minorităţilor
naţionale

-

Principiul dreptului la autodeterminare şi rolul lui în determinarea statutului minorităţilor etnice;
Corelaţia dreptului intern şi internaţional în domeniul drepturilor omului;
Rolul comunităţilor internaţionale în prevenirea şi medierea conflictelor interetnice;
Cadrul legislativ şi instituţional pentru minorităţile etnice din Republica Moldova;
Garanţiile de protecţie a minorităţilor etnice;
Fenomenul migraţiei ca factor de configurare a structurii etnice a populaţiei Republicii Moldova:
realităţi şi perspective;
Consolidarea statutului minorităţilor etnice în Republica Moldova;
Mecanisme naţionale de apărare a drepturilor fundamentale ale omului şi intereselor sale legitime.

TOTAL

Toate categoriile de
angajaţi

31.05.2021
02.06.2021

SPIA – 3
IMO – 1
IGP – 8
IGPF – 4
BMA – 2
IGC – 3
IGSU – 2
STI – 1
Aparatul central al MAI – 1

Total: 25 persoane
1105 angajaţi

NOTĂ: Cursurile de recalificare se vor organiza, la necesitate, în cazul completării unei grupe de cel puţin 15 persoane.
Implicarea specialiştilor/formatorilor din subdiviziunile MAI la procesul de instruire în cadrul Academiei ”Ştefan cel Mare”, se va realiza în
temeiul pct. 4, subpct. 4) al prezentului ordin.

