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Domeniul de activitate

• Ministerul Afacerilor Interne este organul central de specialitate al administrației 
publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul:

• ordinii şi securităţii publice;

• combaterii criminalităţii, inclusiv a celei organizate;

• managementului integrat al frontierei de stat;

• gestionării fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;

• prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi excepţionale, 
protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi acordarea primului ajutor
calificat;

• rezervelor materiale de stat și de mobilizare;

• asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum
şi apărarea proprietăţii publice şi celei private.



Misiunea Ministerului Afacerilor Interne

• Misiunea principală a ministerului, la general, este de a analiza
situaţia şi problemele din domeniile de activitate gestionate, de a
elabora politici publice eficiente, de a monitoriza calitatea
politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenţii justificate
ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de
competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi
costurile preconizate.



Activitatea Ministerului Afacerilor Interne

Activitatea ministerului şi a subdiviziunilor subordonate a fost axată prioritar pe:

• consolidarea cadrului normativ, 

• dezvoltarea și operaționalizarea sistemului de management operațional, 

• reformarea și consolidarea capacităților de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, 
prevenire și combatere a criminalității, 

• reducerea timpului de reacție la apeluri, precum și simplificarea procedurilor de soluționare a 
solicitărilor cetățenilor, 

• dezvoltarea și consolidarea capacităților de asigurare a protecţiei interne și integrității
instituționale, 

• implementarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat conform celor mai bune
practici ale Uniunii Europene, 

• consolidarea capacităților de gestionare eficientă a fluxurilor migratorii pe întreg teritoriul țării, 

• crearea și implementarea unui sistem propriu, eficient de instruire și formare profesională a 
angajaților din sistemul afacerilor interne. 



Nivelul de încredere în Poliție - BOP

• Potrivit Barometrului de opinie publică, realizat de Institutul de
Politici Publice în octombrie 2020, numărul cetățenilor care au
încredere în Poliție este de 41%, fiind în continuă creștere şi,
constituie cel mai înalt indice către finele perioadei de raport,
înregistrat în ultimii 16 ani (perioada 2004-2020).
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Rata criminalității la nivel național, către finele

perioadei de raport, s-a diminuat cu 12,6 puncte

procentuale, atingând valoarea de 62,4 infracțiuni la

10.000 locuitori, față de 74,99 infracțiuni pentru anul

2019

Situaţia criminogenă în diminuare cu 16,8%
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Din numărul total de cauze penale pentru anul 2020,

64,11% au fost remise procurorului (14.206 cauze penale),

iar 41,1% expediate în instanța de judecată (9.107 cauze

penale).
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Infracțiuni înregistrate
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- omoruri intenționate cu 8,92% (143 cauze penale, sau cu 14 cauze penale mai puține decât în
perioada analogică a anului 2019);

- vătămări intenţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii cu 19,8% (142 cauze penale,
sau cu 35 cauze penale mai puține);

- vătămări intenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii cu 18,0% (301 cauze penale,
sau cu 66 cauze penale mai puține);

- trafic de fiinţe umane cu 52,6% (37 cauze penale, sau cu 41 cauze penale mai puține);

- violuri cu 19,3% (239 cauze penale, sau cu 57 cauze penale mai puține);

- hărţuire sexuală cu 16,0% (237 cauze penale, sau cu 45 cauze penale mai puține);

- tâlhării cu 34,9% (56 cauze penale, sau cu 30 cauze penale mai puține);

- jafuri cu 12,7% (518 cauze penale, sau cu 75 cauze penale mai puține);

- furturi cu 23,5% (7.073 cauze penale, sau cu 2.173 cauze penale mai puține);

- şantaj cu 32,2% (40 cauze penale, sau cu 19 cauze penale mai puține);

- huliganism cu 19,5% (954 cauze penale, sau cu 225 cauze penale mai puține);

Diminuarea înregistrată pe genuri de infracțiuni



- purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea

ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor cu 33,3% (72 cauze penale, sau cu

36 cauze penale mai puține);

- escrocherii cu 16,9% (1.520 cauze penale, sau cu 308 cauze penale mai puține);

- pungășii cu 60,4% (345 cauze penale, sau cu 526 cauze penale mai puține);

- răpirea mijlocului de transport cu 11,9% (349 cauze penale, sau cu 47 cauze

penale mai puține);

- traficul de copii cu 39,1% (14 cauze penale, sau cu 9 cauze penale mai puține);

- scoaterea ilegală a copiilor din țară cu 59,6% (19 cauze penale, sau cu 28 cauze

penale mai puține);

- fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de

valoare false cu 60,5% (15 cauze penale, sau cu 23 cauze penale mai puține).

Diminuarea înregistrată pe genuri de infracțiuni



În perioada anului curent, angajaţii MAI au desfășurat 51 campanii de
informare, 12.765 activități de sensibilizare a populației şi 5.887
întruniri cu cetăţenii.

Campanii de infromare și sensibilizare





• În acest s-a înregistrat o diminuare cu 23,37% a accidentelor rutiere
(1797 cazuri comparativ cu 2345), a persoanelor decedate cu 11,02%
(218 persoane faţă de 245) şi celor traumatizate cu 26,09% (2,040 faţă
de 2760).

• Au fost pornite 659 cauze penale pe faptul încălcării regulamentului
circulaţiei rutiere, care constituie o diminuare cu 19,5 la sută.

Accidente rutiere



În perioada anului 2020 (11 luni) au fost înregistrate 363 208 de contravenții ceea ce constituie cu 49711 de
contravenții mai multe, comparativ cu anul 2019 (313 497).

2019

(11 luni)

2020

(11 luni)

+/-

Total contravenții 313 497 363 208 +49 711

Contravenții ce atentează la ordinea și securitatea publică și alte valori ocrotite de lege

Huliganism nu prea grav, art. 354 19 055 22 652 +3 597

Consumul de băuturi alcoolice în locurile publice, art. 355 4 999 7 904 +2 905

Tulburarea liniștii, art. 357 5 733 8 081 +2 348

Încălcarea termenului de înregistrare a armelor letale și

neletale, art. 362

1 378 3 768 +2 390

Contravenții în domeniul circulației rutiere

Conducerea vehiculului în stare de ebrietate, art. 233 1 226 1 362 +136

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră, art.240 26 704 31 217 +4 513

Părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier, art.243 2 061 2 197 +136

Încălcarea regulilor de circulație de către pietoni, art. 245 2 228 9 900 +7 672

Total Domeniu 231 541 245 149 +13 608

Contravenții înregistrate



• Destructurarea unui grup criminal organizat, specializat în săvârșirea escrocheriilor.

• Reținerea membrilor unui grup criminal organizat care în perioada anilor 2018 - 2020, au
transportat peste frontiera de stat mai multe aparate de zbor.

• Destructurarea unui grup criminal organizat care în perioada anilor 2017 – 2019, prin eludarea
controlului vamal au trecut peste frontieră sume de bani în valoare de 22 milioane ruble rusești.

• Destructurarea unui grup criminal organizat care, în perioada anilor 2017 – 2020, prin eludarea
controlului vamal au trecut peste frontiera vamală articole din metale și pietre prețioase, în
proporții deosebit de mari. În cadrul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate 464 de bijuterii
din aur, în cantitate totală de 2.500 grame, 9.000 euro și 1.000 dolari SUA.

• Destructurarea unei grupări criminale organizate (cetățeni ai Republicii Moldova, România, Italia și
Albania) specializate în contrabandă cu mijloace de transport, care perfectau și foloseau în mod
fraudulos actele de înmatriculare, documentele vamale și efectuau modificări mecanice neautorizate. În
perioada 07-13.09.2020 de către organul de urmărire penală au fost depistate și ridicate autoturisme de
lux în valoare de 2,5 mln. lei, blanchete ale certificatelor de înmatriculare, xerocopii ale actelor oficiale
și alte documente cu semne de falsificare, care ar fi sustrase din UE.

• Destructurarea unei grupări criminale organizate specializate în comercializarea și transportarea
mărfurilor cu scop de contrabandă (alcool etilic, producție alcoolică și produse de tutungerie).

Combaterea crimei organizate 



• Destructurarea în luna ianuarie curent, a unor grupuri criminale organizate specializate în săvârșirea
furturilor în proporții deosebit de mari, escrocheriilor în proporții deosebit de mari, infracțiunilor de
contrabandă cu produse de tutungerie, traficului cu droguri, punerea în circulație ilegală a obiectelor din
aur, diamantelor și ceasurilor de brand, armelor și munițiilor, inclusiv prin prisma comiterii la 15
decembrie 2017, a furtului de bijuterii din aur și diamante în valoare totală de 400 mii euro din licitația
Veritas din Lisabona și săvârșirii a două atacuri tâlhărești la 27 decembrie 2018, în or. Porto din
Portugalia, de unde au fost sustrase surse financiare, bijuterii din aur și diamante în sumă totală de
260.000 euro. Actualmente, faptele membrilor grupărilor criminale vizate sunt examinate în cadrul a 26
cauze penale pornite de către organul de urmărire penală al Republicii Moldova.

• Reținerea membrilor unei grupări criminale organizate specializate în contrabandă cu mijloace de
transport, care activau în Moldova, Cehia, Rusia, Ucraina.

• Reținerea membrilor unei grupări criminale organizate specializate în contrafacerea produselor cu efect
dezinfectant contrafăcut în recipiente cu etichetele unor producători europeni certificați în Republica
Moldova.

• Reținerea mai multor grupări criminale organizate specializate în contrabanda cu produse de tutungerie.

Combaterea crimei organizate 



• Reținerea unui grup criminal organizat specializat în desfacerea drogurilor, format din cetățeni ai Republicii Moldova

și Românei, comercializarea cărora ar fi adus un venit estimativ membrilor grupării de cca 4.000.000 lei;

• Reținerea unui grup criminal organizat specializat în desfacerea drogurilor, afiliat organizației criminale „Borman”.;

• Stabilirea unui grup criminal organizat specializat în desfacerea drogurilor care activa în raioanele de nord a Republicii

Moldova. În rezultatul a 13 percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport a patru suspecți, a fost depistat și

ridicat 1 kg de marijuana, în sumă de aproximativ 100.000 de lei și 8.000 de lei obținuți în urma realizării substanțelor

narcotice.

• Reținerea a 19 persoane membre a unui grup criminal organizat specializat în desfacerea drogurilor, care activa pe

întreg teritoriul țării. În cadrul acțiunilor de urmărire penală au fost desfășurate 147 de percheziții în 25 de raioane de pe

întreg teritoriul țării, fiind ridicate peste 12 kg de marijuană, 2,5 kg de paie și căciulii de mac, 1,3 kg de hașiș, 500 gr de

etnobotanice, 250 gr de PVP (sare), 57 de pastile psihotrope, 157 de plante de cânepă, 2,5 kg semințe de mac și cânepă,

69 de dispozitive destinate consumului de droguri, inclusiv precursori destinați producerii drogurilor. Valoarea estimată

pe piața neagră, a drogurilor vizate ajunge la peste 600.000 lei. Concomitent au fost depistate și ridicate 35 de cartușe de

diferite calibre, 3 pistoale și o armă de vânătoare, toate deținute ilegal, inclusiv bani în sumă de 53.650 lei, 19.510 euro,

dar și cinci automobile cu valoarea de peste 65.000 de euro.

Combaterea traficului de droguri



• Reținerea a 7 persoane membre a unui grup criminal organizat specializat în desfacerea drogurilor de tip

„Heroină” în proporții deosebit de mari. În cadrul acțiunilor de urmărire penală au fost efectuate achiziții de

control și cumpărate, de la suspecți, droguri în valoare estimativă de peste 120.000 lei.

• Reținerea a 2 persoane membre a unui grup criminal organizat specializat în desfacerea drogurilor de tip „Spice”

în proporții deosebit de mari. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, în automobilele și depozitele suspecților au

fost depistate și ridicate 3,5 kg de droguri etnobotanice de diferite tipuri și un pistol cu gaze. Valoarea estimativă

a drogurilor ridicate se presupune a fi egală cu 150.000 lei.

• Destructurarea unei grupări criminale organizate specializate în cultivarea și comercializarea drogurilor de tip

„Marihuana”. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost depistate 3 locuri utilizate pentru cultivarea și

prelucrarea plantelor de cânepă de unde au fost ridicate 122 de plante de cânepă, peste 1.500 de gr. de marijuana,

ciuperci cu efect hallucinogen și peste 100.000 de lei. Comercializarea drogurilor vizate ar fi adus un venit

estimativ membrilor grupării de cca 1.000.000 lei.

• Reținerea membrilor unei grupări criminale organizate specializate în comercializarea drogurilor de tip

„Ecstasy”. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, au fost depistate și ridicate 203 pastile

„Ecstasy”, praf și alte substanțe narcotice de tip MDMA și derivatele acesteia. Comercializarea drogurilor ar fi

adus un venit estimativ membrilor grupării de peste 500.000 lei.

Combaterea traficului de droguri
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Fapte ilicite la frontiera de stat

Total documentate 8870 fapte ilicite la frontiera de stat, cu implicarea a 9958 de persoane

243 trafic ilicit la frontiera de stat (implicate 246 persoane)

543 migrația ilegală (implicate 562 persoane)

5940 alte încălcări (implicate 6324 persoane)

2144 încălcări frontaliere (implicate 2826 persoane)



Pe parcursul anului curent, a fost
înregistrată o majorare cu 13% a
numărului situațiilor excepționale de la
299 la 338, în special urmare a
consecințelor schimbărilor climatice,
calificate una „fără precedent”.
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În vederea reacționării operative la situațiile de urgență și excepționale, au fost desfășurate 15 519 intervenții (în medie

53 pe zi) spre deosebire de 14 232 intervenții din aceeași perioadă a anului trecut, ce constituie o majorare cu 1 287

Intervenții în situații de urgență
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Programul de activitate al Guvernului, atribuie

Ministerului Afacerilor Interne 20 de obiective

strategice și, totodată, trasează direcțiile

prioritare de activitate.

Printre activitățile importante desfășurate în regim

prioritar pentru realizarea obiectivelor au fost:

Direcțiile prioritare de activitate

Intensificarea măsurilor speciale de

investigație și de urmărire penală

Organizarea și desfășurarea

activităților de prevenire și

combatere a fenomenului

infracțional, inclusiv a campaniilor

de informare și comunicare

Asigurarea cu echipamente și tehnică

specială a subdiviziunilor polițienești

pentru reacționarea promptă la solicitările

cetățenilor

Organizarea instruirilor pentru polițiști în

vederea asigurării unui nivel înalt de

profesionalism în cadrul desfășurării misiunilor

și activităților de serviciu



• elaborarea și adoptarea Legii cu privire la rezervele de stat și de mobilizare;

• elaborarea și adoptarea Legii pentru modificarea unor acte normative aferente proceselor de integrare a
străinilor;

• modificarea cadrului normativ de evidență a infracțiunilor, a informației criminalistice și criminologice;

• adoptarea legii privind evidența unică a contravențiilor, cauzelor contravenționale și a persoanelor care au
săvârșit contravenții;

• modificarea cadrului normativ cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe
teritoriul Republicii Moldova și a Regulamentului Centrului de Plasament Temporar al Străinilor;

• elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea
Serviciului tehnologii informaționale;

• modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii
Moldova;

• instituirea grupurilor de lucru comune, la nivel regional și local, pentru asigurarea conlucrării autorităților cu
competențe în domeniul

Realizări privind implementarea Programului de activitate al Guvernului 

Realizări privind implementarea Programului de activitate al Guvernului și Planului de acțiuni al

Guvernului pentru anii 2020-2023



• crearea Inspectoratului Național de Securitate Publică;

• elaborarea proiectului Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind integrarea străinilor;

• elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021 pentru îmbunătățirea

siguranței circulației rutiere;

• modificarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de

transport în procesul de constatare a contravențiilor;

• asigurarea înregistrării și documentării la subdiviziunile teritoriale ale autorităților naționale competente a

vehiculelor conduse de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană

• perfecționarea cadrului normativ cu privire la organizarea învățământului și cercetării în cadrul Academiei

„Ștefan cel Mare” prin fuziunea acesteia cu Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI;

• elaborarea curriculum-urilor pentru pregătirea continuă și a curriculum-ului unic pentru formarea subofițerilor;

• renovarea și darea în exploatare a 9 sedii ale sectoarelor de poliție: (Sectorul de Poliție nr.1 Bender, Sectorul de

Poliție nr.2 Dubăsari, Sectorul de Poliție nr.1 Ceadâr-Lunga, Sectorul de Poliție nr.1 Vulcănești, Sectorul de

Poliție nr.2 Cișmichioi, Sectorul de Poliție nr. 2 Șoldănești, Sectorul de Poliție nr. 2 Florești, Sectorul de Poliție

nr.4 Ștefan Vodă, Sectorul de Poliție nr.3 Căușeni) iar altele 26 fiind în proces de renovare.

Realizări privind implementarea Programului de activitate al Guvernului 

Realizări privind implementarea Programului de activitate al Guvernului și Planului de acțiuni al

Guvernului pentru anii 2020-2023



• Cadrul normativ Organizarea și desfășurarea proceselor de analiză funcțională în cadrul
Inspectoratului General de Carabinieri și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră pentru
identificarea dificultăților și lacunelor în activitatea desfășurată și formularea recomandărilor
pentru ajustarea acestora;

• Inițierea proceselor de elaborare a documentelor de politici privind dezvoltarea Poliției și
Carabinierilor;

• Elaborarea și promovarea modificărilor legislative ce țin de transpunerea în legislația Republicii
Moldova a prevederilor Acordului de Asociere RM – UE pentru facilitarea accesului în scop de
muncă pentru anumite categorii din statele UE și statele-parte la Organizația Internațională a
Comerțului, inclusiv transpunerea Directivelor comunitare, corelarea normelor de drept pentru
blocul legislativ ce țin de admisia, șederea, sancționarea și îndepărtarea străinilor în/din
Republica Moldova;

• Ajutarea cadrului normativ cu privire la eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor
Republicii Moldova (HG nr. 25/2020);

• Lansarea Ghidului privind Drepturile Omului și a Procedurilor Standard de Operare, pe acest
domeniu.

Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2020

Realizări privind implementarea Planului de acțiuni al MAI pentru anul 2020



• Consolidarea capacităților profesionale ale angajaților MAI prin organizarea cursurilor de

formare profesională continuă în cadrul Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii,

unde până la etapa actuală au fost instruiți circa 600 de angajați ai MAI;

• Implementarea proiectului pilot „Bodycam” în cadrul Poliției, prin achiziționarea a 100 camere

de corp inclusiv a echipamentelor tehnice pentru asigurarea implementării și asigurării

funcționalității sistemului de supraveghere video portabil.

• Dezvoltarea și operaționalizarea completă a platformei de gestionare a flotei auto a MAI –

„GPS monitoring” prin dotarea automobilelor de intervenție cu 1005 sisteme GPS.

• Dotarea Inspectoratului General al Poliției cu 430 de unități de tehnică de calcul, 50 de

imprimante și 170 de stații de comunicare securizată în standard TETRA;

• Dotarea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției cu 52 de automobile „Dacia Duster” destinate

îmbunătățirii capacității Poliției de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor.

Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2020 

Componenta ordine și securitate publică



• Inițierea și desfășurarea lucrărilor de construcție a sediului pentru trei subdiviziuni operative ale Inspectoratului

Național de Investigații;

• Construcția Laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN);

• Construcția izolatoarelor de detenție provizorie în cadrul Inspectoratelor de Poliție Bălți, Soroca și Comrat;

• Modernizarea a 93 de încăperi (celule de detenție temporară, camere de prezentare spre recunoaștere, întrevedere cu

apărătorul, camere de audiere) în cadrul unităților Poliției pentru îmbunătățirea procesului de urmărire penală prin

asigurarea condițiilor de audiere și întrevedere cu avocații a persoanelor aflate în custodia Poliției;

• Dotarea a 15 inspectorate de poliție cu dispozitive ”Drager” pentru reducerea numărului de accidente rutiere și

sporirea calității documentării conducătorilor de vehicule inclusiv dotarea Inspectoratului National de Securitate

Publică cu 5 dispozitive laser de măsurare și înregistrare a vitezei „TruCam”

• Recepționarea donației de echipamente și programe soft din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova pentru

eficientizarea activității Centrului tehnico-criminalistic și expertiză judiciară;

• Construcția magistralei de comunicații și operaționalizarea Centrului de Cooperare Transfrontalieră Lipcani, raionul

Briceni.

Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2020 

Componenta ordine și securitate publică



• Semnarea, la 27 iunie 2020, a Contractului de grant pentru implementarea proiectului SMURD-2, finanțat de către
Comisia Europeană, în valoare de 5 mln. Euro;

• Demararea procedurilor de achiziționare a lucrărilor de construcție a 3 heliporturi (2 în mun. Chișinău - Spitalul
Republican și Centrul Mamei și Copilului și 1 în mun. Bălți);

• Inițierea lucrărilor de construcție a sediului Unității de Salvatori și Pompieri Ungheni și a Centrului Republican de
Instruire pentru Pompieri și Salvatori, satul Răzeni, raionul Ialoveni;

• Reconstrucția sediilor Punctelor de operare terestră SMURD din Cantemir și Ungheni;

• Darea în exploatare a Unității de Salvatori și Pompieri din Hâncești la data de 18 septembrie 2020;

• Deschiderea în comun cu administrațiile publice locale a unui post teritorial de salvatori și pompieri în satul Bravicea, r-
nul. Călărași (la data de 04.08.2020);

• Dotarea, instruirea și operaționalizarea echipei de căutare-salvare de capacitate medie a IGSU, capabilă să intervină peste
hotarele RM.

• Prevenirea incendiilor în sectorul locativ prin intermediul Campaniei Naționale „O casă protejată, o viață salvată” și
instalarea a 1716 de detectoare optico-electronice autonome de fum.

• Consolidarea capacităților de intervenție a Serviciului Medical de Urgență, Resurcitare și Descarcerare a RM (SMURD),
adaptat la condițiile de transportare și menținere în viață a pacienților infectați COVID-19, viața cărora este în pericol.

Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2020

Componenta situațiilor de urgență și excepționale



• Inițierea lucrărilor de reconstrucție a sediilor Sectoarelor Poliției de Frontieră
„Brînza”, „Stoianovca”, „Toceni” și „Valea Mare” în cadrul Programului
operațional comun România-Republica Moldova pentru anii 2014-2020;

• Reconstrucția sediilor Sectoarelor Poliției de Frontieră Briceni și Soroca;

• Semnarea planurilor de cooperare cu Republica Belarus și Republica Estonia
pentru anii 2020-2021 pe domeniul cooperării frontaliere;

• Dezvoltarea cooperării cu misiunile și organizațiile internaționale (UNICEF,
UNHCR, OIM) în vederea sporirii capacităților instituționale ale Poliției de
Frontieră;

• Asigurarea măsurilor de control și de prevenire a imigrării, șederii și angajării
ilegale a străinilor în câmpul muncii în contextul implementării Acordului de
Asociere RM-UE.

Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2020

Componenta frontierei, migrației și azilului



• Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020;

• Strategia națională în domeniul migrației și azilului pentru anii 2011-2020;

• Strategia națională de ordine și securitate publică pentru anii 2017 – 2020;

• Strategia Națională antidrog pe anii 2020-2027 (document recent aprobat);

• Strategia națională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-

2023;

• Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii

2018-2020;

• Planul de acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării față de

persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017-2020;

• Concepția și Planul de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească

comunitară.

Documente de politici publice atribuite pentru MAI 



• Programul de dezvoltare al Inspectoratului General de Carabinieri

pentru perioada 2021-2024;

• Programul de dezvoltare al Poliției pentru anii 2021-2024;

• Strategia națională privind prevenirea riscurilor în sectorul locativ;

• Strategia națională de reducere a riscurilor dezastrelor;

• Strategia națională în domeniul migrației și azilului și a Planului de

acțiuni pentru implementarea acesteia.

Documente de politici publice în proces de elaborare



• Programul pentru controlul armelor de calibru mic și mijlociu, și prevenirea

proliferării și circulației ilegale a acestora pentru anii 2021-2025 și a Planului

de acțiuni pentru anii 2021-2022 privind implementarea acesteia;

• Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei

naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-

2023;

• Programul de modernizare tehnologică a Sistemului de siguranță publică și

rutieră pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea

acestuia;

• Programul „Polițist pentru localitatea ta” si Planului de acțiuni privind

implementarea acesteia;

• Programul Național privind creșterea siguranței și securității în instituțiile de

învățămînt și adiacentul acestora pentru anii 2021-2025.

Documente de politici publice în proces de elaborare







Prioritățile Ministerului Afacerilor Interne

1) Dezvoltarea, dotarea, îmbunătățirea infrastructurii și capacităților funcționale ale subdiviziunilor MAI

pentru protecția drepturilor și a intereselor legitime ale persoanei și comunității

Delimitarea clară a competențelor Poliției și Carabinierilor în procesul de menținere, asigurare și restabilire a

ordinii publice

Dinamica pozitivă a timpului de reacționare la apelurile cetățenilor, precum și a timpului de documentare a

acestora

Consolidarea capacităților Poliției de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității

cibernetice, violenței, inclusiv infracțiunilor din motive de gen, drogurilor și contrabandei cu armament, precum

și de falsificarea și spălarea banilor, de investigare și urmărire penală

Creșterea nivelului de siguranță a cetățeanului, precum și a nivelului de încredere în Poliție

Dezvoltarea serviciului polițienesc modern, în măsură să răspundă proactiv la nevoile cetățenilor și ale societății

în ansamblu

Instruirea, profesionalizarea integrală, precum și dotarea tehnico-materială a Carabinierilor

Dezvoltarea și menținerea soluțiilor IT și de Comunicații utilizate pentru gestionarea resurselor informaționale în

domeniul ordinii publice



Prioritățile Ministerului Afacerilor Interne

2) Consolidarea capacităților de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de

Urgență

Renovarea graduală a parcului de autospeciale

Majorarea numărului de angajați ai IGSU

Dotarea tehnică cu echipament de comunicație, protecție și intervenție

Majorarea numărului de angajați ai IGSU

Dispeceratul Regional pentru Situații de Urgență Nord și blocul de studii al Centrului Republican de

Instruire din Răzeni date în exploatare

Minim 2 săli de instruire renovate și 2 dispecerate securizate energetic

3 module (poligoane) de instruire construite și amenajate

Instituirea mai multor Posturi de Salvatori și Pompieri voluntare în localități rurale



Prioritățile Ministerului Afacerilor Interne

3) Consolidarea managementului frontierei de stat, inclusiv prin extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei

gestionate în comun cu autoritățile de frontieră ale statelor vecine, controlul comun la frontierele de stat, securizarea

frontierelor și gestionarea eficientă a proceselor migraționale

Instituirea sistemului de telecomunicații pe întreaga lungime a frontierei de stat a Republicii Moldova;

Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu tehnologii moderne de control

Minim 7 sectoare ale Poliției de Frontieră construite/reconstruite

Extinderea controlului comun pe segmentul central (transnistrean) al frontierei de stat moldo-ucrainene controlat

deplin de către Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Dotarea tehnică asigurată

Modernizarea infrastructurii Biroului migrație și azil conform standardelor internaționale și respectarea drepturilor

omului

Implementarea eficientă a politicilor de readmisie și realizarea angajamentelor Republicii Moldova în baza acordurilor

de readmisie cu alte state

Consolidarea capacităților profesionale ale angajaților Biroului migrație și azil, inclusiv ale autorităților naționale în

materie de migrație, azil, apatridie, integrarea străinilor, gestionarea fluxurilor migraționale, situațiilor de risc etc..



Vă mulțumim!


