
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICil MOLDOVA
CONSILIUL DE COORDONARE AL REFORMEI POLITIEI

LlP/rl A'* aJ , o5 I I
PROCES VERBAL nr. J

23 mai20l7 mun. Chiqindu, Sediul central aI MAI
Sala micd a Colegiului, Bloc C, etaj 3

Prezidil: Dorin Purice, vicepreqedintele al Consiliului, viceministrul afacerilor interne

Participi: membrii Consiliului de coordonare a reformei Polifiei
membrii Unitatii de management a Programului pentru implementarea reformei

Invitati:

Poliliei

Marian Tutilescu, consilier de Nivel inalt in domeniul Poliliei (UE)
Daniel Barbu, expert intemalional (PNUD)
Mauro Conte, consilier intemalional (Italia)

A documentat: Olga Calancea, Secretariatul executiv al Unitdlii de management a Programului

ORDINEA DE ZI:

l. Noul Sistem de coordonare unitard a reformei Poliliei, prin prisma managementului de
proiect.

2. Progresul in realizareaPlanului de acliuni pentru implementarea, in anul 2017, a SDP
(2016-2020). Respectarea termenelor de realizare a acliunilor planificate.

3. Rectificarea bugetului. Demararea procedurilor de achizilli publice. Deficienle gi riscuri.
4. Necesarul gi capacitatea de formare a personalului la Centrul integrat de pregdtire pentru

aplicarea legii.

In debutul qedinlei vicepreEedintele Consiliului, dl D. Purice, a salutat participanlii,
men{ionAnd ci qedinfa se desfbqoard in conformitate cu prevederile ordinului MAI nr. 154 din 27
mai20t6 qi a solicitat membrilor Consiliului sI se expund asupra agendei qedinfei.

SUBIECTUL NR. I
Noul Sistem de coordonare unitari a reformei Poli{iei,

prin prisma managementului de proiect

Se ia act prezentarea dl M. Grigoraq, manager de proiect nr. 3: "Centrul integrat de pregdtire
pentru aplicarea legii" (CIPAL) privind coordonarea unitard a reformei Poliliei (se anexeazd).

In cadrul dezbaterilor dl viceministru a menfionat cd echipele de proiect au inregistrat progrese
semnificative in domeniul managementului de proiect, drept urmare a formdrii tematice si a solicitat
continuarea activitdlilor demarate in acelaqi ritm.

Totodatd a informat membrii Consiliului despre intenlia constituirii unui Grup de lucru pentru
achrzigli publice la nivelul MAI, care sd gestioneze problematica achizilionarii de bunuri Ei servicii
pe Suportul bugetar gestionate de cdtre structurile centrale ale MAI.

S-A DECIS:

1. Continuarea formdrii personalului din cadrul Programului privind reforma Poliliei in
domeniul managementului de proiect.

(fermen: Trimestrul III 2017, responsabil: Mihail Grigora;).
2. Organizarea unui curs de instruire privind procedurile de raportare qi identificarea altor

probleme tehnice in activitatea echipelor de proiect.
(fermen: 02.06. 20 I 7, responsabil: Mihail Grigora;).

3. Elaborarea qi aprobarea ordinului ministrului afacerilor interne cu privire la Grupul de lucru
pentru achrzigii publice al MAI.
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V SUBIECTUL NR. II
Progresul in realizarea Planului de acfiuni pentru implementarea, in anul20l7, a SDP

(2016-2020). Respectarea termenelor de realizare a ac{iunilor planificate.

Dna L. Cebirciu, manager de proiect privind managementul resurselor umane, a informat
Consiliul despre rcalizdrile inregistrate, dupd cum urmeazd: transmiterea spre aprobare in adresa
Guvernului a cadrului aferent Legii nr.288 din 16.12.2016 privind funclionarul public cu statut
special din cadrul MAI; aprobarea Viziunii strategice gi Metodologiei privind inversarea piramidei
postului; elaborarea Conceptului privind regionalizarea structurilor de suport din cadrul Poliliei.

in continuare a raportat dna O. Vladica, manager de proiect privind creqterea participdrii
femeilor in Polifie, a comunicat despre situalia privind fondarea Asocialiei femeilor poliliste,
elaborarea unui Memorandum intre asociafiile femeilor polifiste din MAI qi IGP qi definitivarea
Caietului de sarcini cu privire lamediatizarea ofertei profesiei de polilist cu implicarea femeilor.

Dl A. Botnariuc, manager de proiect privind intdrirea capacitilii de prevenire qi combatere a
comportamentului corupt, s-a expus asupra realizdrilor, menliondnd definitivarea Conceptului
privind funclionarea, amplasarea, gestionarea gi stocarea informafiei de pe echipamentele de
supraveghere video, care ufineazd a fi procurate; de asemenea a fost expediat un demers in adresa
IGP, cu privire la selectarea subdiviziunii prioritare gi inilierea procedurii de evaluare a riscurilor de
investigafii qi de urmdrire penald.

Dl Al. Spinu, manager de proiect privind asigurarea unui sistem de comunicafii fiabil Ei
eficient, a comunicat despre realizarca vizitei de studiu de la omologii din Rom6nia, unde au frcut
cunoqtinld cu sistemele de comunicafii folosite, menliondnd cd in continuare se opteazd pentru
sistemul TETRA, pentru a se evita problemele de interconectare.

Dt V. Cioclea, manager de proiect privind consolidarea capacit\ilor de management
operalional, a informat Consiliul despre Eedinfa organizatf, cu privire la analiza riscurilor gi
informafiilor in cadrul MAI, dar ;i despre acfiunile in curs de realizare, qi anume: elaborarea
Caietului de sarcini pentru contractarea consultantului privind realizarea Studiului de fezabilitate
aferent managementului integrat al afacerilor interne; orgarizarea unui Atelier de lucru sub
auspiciul EUBAM in domeniulanalizei informaliilor qi altele.

Dna I. Bogatii, manager de proiect privind dezvoltarca Trupelor de carabinieri, a raportat
despre stadiul negocierilor pe proiectul Matricei de Politici, care se axeazd pe 3 componente de
baz6. Pentru identificarea necesitdlilor de dotare logisticd qi IT a DTC in procesul de reformare
institulionald, a fost demarat procesul de negociere cu colegii din cadrul Armei dei Carabinieri din
Italia. Sdptdm6na viitoare vor fi iniliate vizitele experlilor italieni in Republica Moldova.

Dna C. Lesnic, membru al Grupului de consiliere decizionald al Programului a comunicat
despre acceptanfa partenerilor de dezvoltare in vederea consoliddrii capacitdlilor Poliliei, dar qi a
altor structuri din cadrul MAI de participare la misiuni internalionale, urm6nd a definitiva cadrul
legal qi de reglementare in domeniu.

Dl V. Cazacov, manager de proiect privind implementarea Conceptului de activitate
polilieneascl comunitard (APC), a informat Consiliul cu referire la faptul cd a fost creat Grupul de
lucru cu privire la conceptul de APC; au fost identificali 2 agenli economici pentru demararea
lucrdrilor de proiectare a 20 sedii ale sectoarelor de polifie; a fost elaborat Caietul de sarcini cu
privire la modernizarea sectoarelor de polilie, care presupune dotarea acestora cu mijloace de
transport qi tehnica de calcul. De comun cu Institutul de Politici Publice a fost demaratd procedura
de pilotare a Conceptului de apropiere a cetdfenilor cdtre polifie. in cooperare cu Ambasada Suediei
au fost desfEqurate 2 ateliere de lucru privind conceptul APC.

Dl N. VasiliEin, manager de proiect privind combaterea criminalitalii organizate qi
transfrontaliere a comunicat cd au fost elaborate caietele de sarcini pentru achizifionarea studiilor de
fezabilitate privind capacitdlile expertizei criminalistice qi de consultanld a structurilor de
investigafii. Cu referire la Viziunea de regionalizare a structurilor de investigalii, a fost elaborat un
concept care urmeazd sd fre definitivat qi ulterior semnat prin ordinul MAI. La moment continud
instruirea angaia{ilor, au foqt instrui{i i50 ofiteri de investigatii. A fost demarat procesul de achizitii



Dl V. Ardeleanu, manager de proiect privind reducerea relelor tratamente a persoanelor
aflate in custodia Poliliei, a vorbit despre riscurile legate de achizilionarea mijloacelor de transport
qi reutilarea acestora, care presupune un termen mai indelungat.La fel s-a discutat despre vizitele de

studiu qi instruirile ce vor avea loc la sfdrgitul lunii mai.

Dl A. Bejan, manager de proiect privind consolidarea capacitdlilor Polifiei de reaclie rapidd la
apelurile cetSlenilor, s-a referit la problematica a ceea ce line de termenii de achizilii pentru
pilotarea reacfiei rapide in ChiEindu Ei Balli. Tot aici s-a accentuat transparenla procesului de
achizilir, o altd problemd identificatd in procesul de consolidare a capacitSlilor de specializare este

insuficienla salarizdrri vis-a-vis de atribufiile funcfiei, unde se cautd solulii. Ceea ce line de

sistemele de semnaliri, a fost elaborat un concept gi transmis la avizare colegilor din subordinea
IGP, la moment pentru pilotare este nevoie de spalii de lucru performante care au fost incluse in
caietul de sarcini, s-a lucrat abia prima etapd carc urmeazd sd fie dezvoltatd qi se duc disculii in ceea

ce line de completarea registrelor in sistemul nafional.

Dna N. Lelenco, manager de proiect privind siguranla rutierS, a comunicat despre frnalizarea
raportului pe studiu de fezabilitate privind consolidarea capacitdlilor poliliei in domeniul
siguranlei circulafiei rutiere, riscurile discutate au fost cele legate de promovarea constatdrilor pe
cale amiabilS a accidentelor rutiere, din considerentul receplionirii mai multor avize negative se

preconizeazd o qedinfa de lucru unde s-ar discuta identificarea solufiilor. Pentru luna iunie anul
curent se preconizeazd deschiderea ofertelor de prefuri pentru achizilionarea motocicletelor, pentru
sporirea mobilitalii patrulelor.

Dt A. Cecoltan, manager de proiect privind consolidarea capacitdgilor institulionale ale
Poliliei a punctat acfiuni privind organizarea qi desftgurarea Eedinlelor de informare a tuturor
angajalilor din subdiviziunile teritoriale specializate despre etapa implementdrii pe SDP, suportul
UE pentru reforma Poliliei precum gi beneficiile care le vor avea poli{igtii. Cu privire la crearea
vizibilitalii poliliei, se preconizeazA participarea la T6rgul locurilor de muncd pentru a informa
societatea privitor atractivitdfii profesiei de polilist.

S-A DECIS:

1. Planificarea coerentd a activitililor pentru urm6torii ani pe fiecare proiect din cadrul
Programului privind reforma valorificarea tuturor surselor, in vederea absorbfiei totald a bugetului,
dar gi a calitdlii serviciilor.

Termen: Trimestrul III 2017, responsabili: managerii de proiect).

2. Revizuirea platformei existente pentru conectarea dispozitivelor de inregistrare a camerelor
de supraveghere video, in vederea rentabilitdlii sistemelor de monitorizare cu transmisiune on-line.
Identificarea soluliilor optime qi necostisitoare pentru sistemele de supraveghere video individuale.

Termen: Dupd receplionarea Studiului de fezabilitate, responsabil: Andrei Botnariuc.

3. Organizarea unei qedinle a unitalii de proiect cu structurile de specialitate (INP al IGP,
STI, SDOI ale MAI) in vederea analizdrlt mentenanlei dispozitivelor de supraveghere,
corespunderea normelor tehnice a autoturismelor.

Termen: 26.05.20 I 7, responsabil: Andrei Botnariuc.

4. Identificarea oportunitdlii qi legalitalii cooperdrii directe cu reprezentanlii Companiei
"Motorola" in vederea achiziliondrii sistemelor de comunicafii direct de la producdtor. Solicitarea
de la Grupul de achizilii al IGP, a soluliilor de achizilionare a echipamentelor de comunicalii.

Termen: 09.06. 20 I 7 ; responsabil : Alexandru Spinu

5. Transmiterea unui raport in adresa DAPD, care ar viza problema pdrdsirii spaliilor
inchiriate de cdtre serviciul Pazd de Stat, la IP Singerei,inbaza cdruia sd fie emis ordinul.

Termen: 02.06.20 I 7, responsabil: Wadimir Cazacov

6. Convocarea unei ;edinle cu participarea viceministrului, in vederea anahzdrii proiectelor gi

conceptelor venite din partea experlilor extemi.



SUBIECTUL NR.III
Rectificarea bugetului. Demararea procedurilor de achizi{ii publice. Deficien(e ;i riscuri.
La acest subiect, dl S. lurcanu, qef al DGEF a comunicat despre faptul cd s-au purtat disculii

cu Ministerul Finanfelor referitoare la rectificarea bugetului. la care a survenit propunerea de a
inainta prin Hotdr6re de Guvern propunerile ce lin de rectificare. Astfel a fost elaboratd Ei remisd in
adresa Ministerului Finanlelor o scrisoare cu privire la propunerea redistribuirii din cadrul IGP cdtre
MAI cca 67 mrl, care a fost acceptatd, propun6ndu-se in acest sens inilierea procedurilor de
achizilli, pentru a nu tergiversa acfiunile propuse, ca mai apoi, intre timp va fi semnat qi HotdrArea
de Guvem. In continuare dl lurcanu, a solicitat managerilor de proiect, elaborarea propunerilor
privind achizilionarea serviciilor qi bunurilor pe suportul bugetar.

S-A DECIS:
1. Pdna la rectificarea bugetului, managerii de proiect vor elabora Caiete de sarcini si

propuneri privind achizilionarea de servicii gi bunuri pe suportul bugetar II.
Responsabili : managerii de proiect

SUBIECTUL NR. IV
Necesarul de pregltire gi capacitatea de formare a personalului la Centrul integrat de

pregltire pentru aplicarea legii (CIPAL).

Dl. Grigoras' manager de proiect privind CIPAL, a prezentat Propunerea privind solutia
optimd de ;colarizare, in doud variante, elaboratd in comun cu exper,tii care rcalizeazd Studiul de
fezabilitate. (Prezentarea se anexeazi).

S-a adus la cunoqtinfa membrilor Consiliului faptul ci au fost desftsurate activiteli comune qi
consultdri intre experlii care realizeazd. studiul de fezabilitate ;i reprezentantii MAI. in urma
comparS.rii multicriteriale a opliunilor prezentate, a rez:ultat concluzia comund cd solulia optimd
privind necesarul de gcolarizare este asiguratd prin Varianta aII-a.

Aceasta presupune urmdtoarele :

- qcolarizarea a 25.000 de persoane in 5 ani (5000 cursanfi/an);
- numdrul de persoane pregdtite concomitent - 600 cursanti/elevi;
- pregdtirea iniliald - 400 de elevi/an (300 pentru Politie, 100 Carabinieri, cu durata de 9 luni);
- pregdtirea continud - 4500 cursanti/an (capacitatea pennanentd de qcolarizare - 200 locuri);
- salile de clasd - 25 de locuri pentru cursanfi/elevi (grupe a25 de cursanli).
- capacitatea de cazare - 600 de locuri;
- pentru pregdtirea iniliald, spaliile de cazare sd fie prevSzute cu 4 locuri/camerd;
- pentru pregltirea continud spaliile de cazarc sd fie prevdzute cu 2locurilcamerd,
- capacitatea de hrdnire - 300 persoane/3 mese pe zi in 2 serii, in sistem autoservire.

Dl Grigoraq a adus la cuno;tinla Consiliului argumentele care recomandd Varianta a II-a si a
pr ezentat avantaj el e acesteia :

- asigurd corelarea mai bund a activitAfilor didactice;
- asigurd fluxul optim de formare profesionald;
- condilii de cazare gi hrdnire egale;
- costurile financiare anuale mai mici, la qcolarizare, hrdnire ;i intrefinere.
Cu referire la termenele de receplionare a sub-livrabilelor Studiului de fezabilitate, managerul

de proiect din partea Prestatorului a solicitat extinderea acestora din motive de forfd-majord.,legate
de calamitdlile produse la finele lunii aprilie, precum Ei din cauza sdrbdtorilor de din luna mai, care
au intdr ziat ob i ectiv de sft gurarea activitdtii.

Dl GrigoraE a propus aprobarea de cdtre Consiliu a Variantei aII-aaferentd Propunerii privind
solufia optimd de Ecolarizare, elaborate de Prestator, qi continuarea de cdtre acesta a Studiului de
fezabrhtate conform solutiei continute de aceasta.

S-A DECIS:

1. Aprobarea, de principiu ;i frrd obiec{ii, de cdtre Consiliu, a Variantei a II-a aferentd
Propunerii privind solulia optimd de qcolarizare, elaborate de prestator.



V 2. Amdnarea cu 2 zlle a termenelor de receplionare a urmdtoarelor sub-livrabile, stabilite in
Caietul de sarcini qi Contractul privind achizilionarea serviciilor privind infiinlarea CIPAL:

- Raportul inifial de evaluare a corespunderii tehnice (caracteristicile tehnice gi estimarea
generald a costurilor de construclie pentru locafiile identificate).

- Propunerea privind solulia optimd pentru qcolarizarea la formarea inifiald ;i continud in
cadrul CIPAL.

Termen: 26.05.2017, responsabil: manager / echipa de proiect CIPAL

PRIORITATI:

La finele Eedinfei Consiliului de coordonare viceministrul afacerilor interne Purice a trecut in
revistd principalele subiecte discutate, stabilind anumite prioritSli pentru perioada imediat
urmdtoare:

- valorificarea, la maxim qi in mod de urgen{d a surselor financiare alocate pentru reforma
Poliliei;

- lansarea activitAtilor de mediatizare ;i transparenfd prin toate sursele qi mediile existente qi

accesibile;

- crearea de parteneriate cu societatea civil5 qi mediul de afaceri in vederea promovdrii
imaginii Poliliei in societate prin prisma reformei Poliliei;

- consolidarea capacitdlilor echipelor de proiect prin continuarea formdrii in domeniul
managementului de proiect;

- crearea unei platforme de evidenld a deplas5rilor unde vor fi sistematizate toate notele
informative, rapoarte, materiale ;i alte informalii acumulate in urma deplasdrilor. Asigurarea
accesului la aceastd bazd de date pentru tofi managerii de proiect.

PRE$EDINTELE $EDINIEI:
Vicepreqedintele Consiliului de coordonare
Coordonatorul Programului privind reforma Poli{iei,
viceministru al afacerilor interne

SECRETARUL $EDINTEI:
Secretariatul executiv al
Programului privind reforma Polifiei

Dorin PURICE

Olga CALANCEA


