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La preluarea mandatului de către noua guvernare, Ministerul Afacerilor Interne 

– ca de altfel toate structurile din sfera statului de drept – se afla într-o stare de 

disfuncție, ca urmare a captivității statului, constatată prin Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova. De aceea, au avut caracter prioritar o serie 

de măsuri care au vizat depolitizarea MAI și a structurilor subordonate, 

reorientarea activității în sensul respectării plenare a drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și descoperirea și 

eliminarea tuturor schemelor abuzive care fuseseră tolerate în trecut de către 

elemente din interiorul sistemului: 

 

 inițierea procesului de examinare a cazului cu privire la interceptarea 

convorbirilor telefonice și monitorizarea vieții private a cetățenilor, 

inclusiv remiterea în adresa Procuraturii Generale a materialelor 

acumulate; 

 inițierea procesului de examinare a cazului cu privire la activitățile de 

protejare a faptelor ilicite de contrabandă cu chihlimbar, articole de 

tutungerie, alcool etilic și anabolizante cu remiterea în adresa Procuraturii 

Generale a materialelor acumulate; 

 inițierea procesului de examinare a cazului cu privire la expulzarea de pe 

teritoriul Republicii Moldova a unor cetățeni străini, cu remiterea în 

adresa Procuraturii Generale a materialelor acumulate; 

 implementarea unui pachet de măsuri de securizare a Aeroportului 

Internațional Chișinău, în vederea prevenirii accesului neautorizat al 

persoanelor și bunurilor și stopării schemelor de contrabandă și a 

traficului ilicit; 

 desființarea Direcției nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de 

Investigații al IGP, care funcționa cu încălcări ale legii prin dublarea de 

competențe cu alte instituții ale statului și cu alte structuri din sistemul 



MAI, și care fusese utilizată pentru accesarea în masă a datelor cu 

caracter personal ale cetățenilor, fără respectarea normelor legale; 

 efectuarea unui prim set de verificări de corespundere a activității cu 

normele legale în cadrul Inspectoratelor de Poliție din Telenești, Edineț, 

Orhei și Florești, precum și a unui control frontal la Centrul Cooperare 

Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției, în 

vederea identificării abaterilor de la prevederile legale, cu impact 

nemijlocit asupra activității. 

 

Totodată, în vederea eficientizării activității, precum și întru îndeplinirea 

angajamentului privind transparența și cooperarea loială cu societatea civilă au 

fost adoptate următoarele măsuri de dezvoltare instituțională: 

 

 extinderea și reorganizarea aparatului central al Ministerului Afacerilor 

Interne; 

 elaborarea și aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare al 

Inspectoratului General al Poliției; 

 consolidarea capacităților Serviciului Protecție Internă și Anticorupție; 

 elaborarea unei analize funcționale a Inspectoratului General de 

Carabinieri, în contextul procesului de profesionalizare și modernizare 

instituțională; 

 lansarea proiectului „Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica 

Moldova”, ca element de asigurare a controlului democratic al societății 

asupra procesului de reformă a Poliției; 

 elaborarea Programului de dezvoltare strategică al Academiei „Ștefan cel 

Mare” a MAI, precum și revizuirea și actualizarea documentelor statutare 

și a planurilor de învățământ; 



 introducerea unui format nou de cursuri manageriale, pe baza bunelor 

practici europene și internaționale, cu accentuarea elementelor de etică și 

integritate profesională;  

 lansarea unei platforme de comunicare cu societatea civilă și aprobarea 

procedurii privind implementarea unei platforme participative - 

„Platforma de idei” - ca formate de generare și agregare a unor inițiative 

privind optimizarea activității MAI; 

 semnarea Memorandumului de Colaborare dintre Ministerul Afacerilor 

Interne și Primăria Chișinău cu privire la eficientizarea activităților în 

domeniile de interes comun. 

 

În ciuda faptului că în ultima perioadă se constată intensificarea unor acțiuni 

specifice războiului hibrid, menite să inducă în societate o stare de nesiguranță, 

prin publicarea unor știri false sau incomplete cu privire la situația infracțională, 

această abordare riscând să compromită încrederea cetățenilor în MAI și în 

structurile subordonate, în realitate de la preluarea mandatului au fost 

înregistrate o serie de succese în plan operativ, între care: 

 

 documentarea și destructurarea de către Inspectoratul Național de 

Investigații a 20 de grupări criminale specializate în trafic ilicit de 

droguri; 

 documentarea și destructurarea de către Inspectoratul Național de 

Investigații a unei rețele de distribuție electronică a pornografiei infantile 

și stoparea difuzării a peste 5.000 de fișiere foto și video; 

 inițierea de către Inspectoratul Național de Investigații a unor cauze 

penale cu privire la fraude economice sau spălarea banilor, ce au avut 

legătură cu persoane din cadrul unor companii sau instituții de rezonanță – 



Moldovagaz, Moldtelecom, Calea Ferată a Moldovei, Primăria 

municipiului Chișinău;  

 documentarea și destructurarea de către Inspectoratul Național de 

Investigații a unor scheme de evaziune fiscală în proporții deosebit de 

mari, care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 de milioane lei; 

 inițierea a 93 de anchete de serviciu și pornirea a 40 de cauze penale de 

către Serviciul Protecție Internă și Anticorupție; 

 documentarea și destructurarea de către Poliția de Frontieră a 3 grupări 

criminale implicate în organizarea migrației ilegale; 

 scăderea contrabandei cu țigări la frontiera cu România la cel mai jos 

nivel din ultimii ani, datorită eforturilor conjugate ale Poliției de 

Frontieră, precum și ale instituțiilor-partenere din Republica Moldova și 

din România; 

 

În conformitate cu realizarea angajamentelor stabilite în Programul de Activitate 

al Guvernului, Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, precum și 

în alte documente de politici din domeniul de competență, a fost dezvoltat 

cadrul normativ, prin elaborarea: 

 proiectului Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2026; 

 proiectului de Lege cu privire la rezervele materiale de stat și de 

mobilizare; 

 proiectului de lege cu privire la trecerea instituțiilor statului sub paza 

Ministerului Afacerilor Interne și structurilor subordonate. 

Totodată, a fost aprobat cadrul normativ privind: 

 evidența dactiloscopică; 

 permisele de conducere de tip nou; 

 optimizarea procedurii de documentare a străinilor în scop de muncă;  



 aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de 

protecție internațională în anul 2019; 

 stabilirea tarifelor de expertiză genetică; 

 organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri; 

 ajustarea normelor cu privire la echiparea cu uniformă a polițiștilor; 

 ajustarea normelor cu privire la modelele actelor de identitate din 

sistemul național de pașapoarte. 

 

În vederea creșterii capacităților în sfera ordinii și securității publice, 

precum și în domeniul siguranței rutiere au fost realizate următoarele: 

 inițierea efectuării primelor expertize medico-legale la Centrul de 

Medicină Legală în cazul anchetelor penale, contribuind la accelerarea 

acestora și economisirea banului public, prin eliminarea necesității de a 

trimite mostre ADN în străinătate; 

 lansarea în municipiul Chișinău a unui  proiect-pilot privind conjugarea 

eforturilor Poliției și Carabinierilor în răspunderea la apelurile de urgență 

ale cetățenilor, în vederea eficientizării mecanismului de intervenție și 

diminuării fenomenelor prejudicioase; 

 renovarea și darea în exploatare a 11 sectoare de poliție și 4 izolatoare de 

detenție provizorie, în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a 

Poliției pentru anii 2016-2020, cu sprijinul Uniunii Europene; 

 dezvoltarea cadrului departamental de reglementare a escortării 

persoanelor deținute; 

 inițierea procesului de testare a benzilor reversibile pentru fluidizarea 

flexibilă a traficului în municipiul Chișinău; 

 aprobarea ordinului cu privire la asigurarea respectării de către angajații  

Inspectoratul Național de Patrulare a prevederilor actelor normative în 

domeniul controlului rutier. 

 



A fost intensificat procesul de consolidare a capacității de reacție și de 

intervenție în sfera situațiilor de urgență, prin: 

 lansarea proiectului-pilot SMURD-SUD în municipiul Cahul;  

 transferarea a două autospeciale de tip TOMA la Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență;  

 deschiderea a 5 posturi teritoriale de salvatori și pompieri, în vederea 

reducerii timpului de reacție la situațiile specifice și de risc; 

 recepționarea, de la guvernul SUA, a unui lot de echipament destinat 

răspunsului la accidentele chimice, biologice, radiologice și dezastre 

nucleare (CBRN); 

 recepționarea a 7 unități de tehnică de intervenție specială de la 

Pompierii voluntari din Austria;  

 finalizarea, cu sprijinul guvernului SUA, a lucrărilor de renovare a 

Unității de Salvatori și Pompieri din Taraclia. 

 

De asemenea, au fost întreprinse măsuri de optimizare a managementului 

migrației și frontierei, precum:  

 optimizarea procedurilor de control la frontieră și combaterea utilizării 

abuzive a pașapoartelor diplomatice; 

 deschiderea oficială a Punctului de contact moldo-ucrainean 

„Palanca”, pentru facilitarea gestionării eficiente și rapide a 

problemelor la frontiera de stat; 

 facilitarea înregistrării intrării, respectiv ieșirii din Republica Moldova 

a străinilor care sosesc, respectiv pleacă prin regiunea transnistreană, 

prin amenajarea unui oficiu de evidență a străinilor în Gara feroviară 

Chișinău, cu orar corelat cu mersul trenurilor; 

 pregătirea implementării Sistemului avansat de informații despre 

pasageri (APIS) în Aeroportul Internațional Chișinău. 

 



Ca urmare a preluării mandatului de către un guvern democratic, au putut fi 

relansate relațiile cu partenerii de dezvoltare, cu rezultate concrete: 

 deblocarea fondurilor de 8 milioane de euro din partea UE destinate 

reformei Carabinierilor, precum și debursarea tranșei pentru anul II de 

implementare a Suportului Bugetar al UE privind Planul de Acțiuni de 

Liberalizare a Regimului de Vize, în valoare de 4,9 milioane de euro; 

 debursarea a două tranșe din cadrul Suportului Bugetar al UE pentru 

Reforma Poliției (14,6 milioane de euro); 

 lansarea unui proiect major de suport pentru reforma în sfera aplicării 

legii, în valoare de 1,7 milioane de dolari, cu sprijinul guvernului 

SUA; 

 înaintarea spre finanțare nerambursabilă din partea României a 4 

proiecte majore în valoare de 9,8 milioane de euro; 

 relansarea negocierilor cu guvernul Germaniei privind recunoașterea 

reciprocă a permiselor de conducere; 

 efectuarea a trei vizite de lucru – în România, Germania și Statele 

Unite ale Americii – care au permis reluarea dialogului sectorial, în 

cursul deplasării în SUA fiind obținut angajamentul părții americane 

de a sprijini plenar anchetarea furtului miliardului și a spălătoriei 

mafiei rusești.   

 


