Anexa nr. 2
la ordinul MAI nr. 82
din „24” martie 2017
PLANUL DE ACŢIUNI
al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2017
Obiectivul nr.1: Cadrul juridic, legislativ şi de politici armonizat cu acquis-ul comunitar specifice MAI
în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere
Responsabil (subdiviziune/
Termen de
Acţiuni
Indicatori de produs/rezultat
funcţionar public)
realizare
1.1.
Elaborarea
cadrului
normativ/departamental
Număr de acte elaborate
2017
DGRU
subsecvent Legii cu privire la funcţionarul public cu statut special
din cadrul MAI
1.2. Ajustarea prevederilor Regulamentului privind
Proiect de HG şi documente
Semestrul I
DGRU
evoluţia în carieră a angajaţilor cu statut special cu prevederile
departamentale elaborate şi
Legii privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI
aprobate
1.3 Completarea regulamentului pentru posturi de
Proiect elaborat şi aprobat
Semestrul I
DGRU
conducere, specificînd modalitatea de evaluare a performanţelor
manageriale
1.4 Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare
Proiect elaborat și aprobat
Trimestrul I
DGAMEP
strategică al MAI pentru anii 2017-2019
Subdiviziunile aparatului
central autoritățile
administrative și instituțiile
din subordinea MAI
1.5 Elaborarea şi aprobarea Strategiei de ordine și Proiecte elaborate și aprobate
Trimestrul I
DGAMEP
securitate publică și a planului de acțiuni aferent acesteia
IGP
DTC
1.6 Elaborarea Strategiei de reformare a carabinierilor şi a
Proiecte elaborate și aprobate
DGAMEP
Trimestrul I
planului de implementare a acesteia
DTC

1.7 Elaborarea proiectului legii cu privire la Trupele de
Carabinieri

Proiect elaborat și înaintat spre
aprobare

Semestrul I

1.8 Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu
privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.133
,,Cu privire la Comisia pentru coordonarea unor activităţi ce ţin
de procesul migraţional”
1.9 Elaborarea proiectului HG pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (Hotărîrea Guvernului nr. 1187
din 22.12.2010 cu privire la implementarea Ghișeului unic de
documentare a străinilor)
1.10 Elaborarea proiectului HG pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (Hotărîrea Guvernului nr. 331
din 05.05.2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini)
1.11 Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 461 din
24.03.2008
1.12 Promovarea proiectului Legii pentru modificarea şi
completarea Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale nr. 93-XVI din 05 aprilie 2007
1.13 Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind
transmiterea unor imobile (privind transmiterea bunurilor
neutilizate de Serviciul PC şi SE către Primăria or. Soroca)
1.14 Elaborarea normelor privind Registrul de evidenţă al
proceselor-verbale cu privire la contravenţii și modul de ținere a
acestuia
1.15 Definitivarea proiectului Legii privind modificarea
Legii nr. 216 din 29.05.2003 „Cu privire la Sistemul
informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a
cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni”
1.16 Modificarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.
1310 din 31.10.2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu
privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea
şi
utilizarea informaţiei dactiloscopice şi a Listei funcţiilor deţinute
de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii”

Proiect elaborat şi aprobat

2017

Proiect elaborat şi aprobat

2017

BMA
DGJ

Proiect elaborat şi aprobat

2017

BMA
DGJ

Proiect de lege promovat

Trimestrul IV

SPCSE
DGJ

Proiect de lege promovat

Trimestrul IV

SPCSE
DGJ

Proiect de lege promovat

Trimestrul IV

SPCSE
DGJ

Proiect de lege elaborat şi
aprobat de Guvern

Trimestrul IV

STI

Proiect de lege elaborat şi
prezentat în Guvern

Semestrul II

STI
IGP
DPF

Proiect elaborat şi aprobat

Trimestru IV

STI
IGP
DPF

DTC
DGAMEP
DGJ
BMA
DGJ

1.17 Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie
2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea
Sistemului
automatizat
de
supraveghere
a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea
Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei
rutiere „Controlul traficului”
1.18 Elaborarea cadrului normativ intern și definirea
procedurilor de lucru privind înregistrarea semnalărilor la poliție,
gestiunea evenimentelor și managementul operațional în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne
1.19 Elaborarea Ordinului MAI privind implementarea
Planului Național de Acțiuni privind realizarea Acordului de
Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019
1.20 Revizuirea cadrului normativ ce vizează activitatea
izolatoarelor de detenție preventivă în scopul ajustării acestuia
structurii actuale și recomandărilor în domeniu
1.21 Elaborarea Strategiei privind activitatea medicală în
MAI, care să stabilească obiectivele domeniului, structura
sistemului medical, locul și rolul componentelor centrale și
teritoriale
1.22 Ajustarea legislaţiei naţionale la prevederile
Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva
exploatării şi abuzurilor sexuale şi a Protocolului adițional la
Convenţie (Lanzarote, 25 octombrie 2007)
1.23 Modificarea prevederilor ordinului MAI nr. 248 din
29.09.1997 „Cu privire la măsurile vizând perfecţionarea în
continuare a inspectărilor frontale şi de verificare în cadrul
comisariatelor de poliţie, serviciilor ramurale din aparatul
ministerului, subdiviziunilor şi instituţiilor de învăţământ ale MAI
al Republicii Moldova”

Proiect de hotărîre elaborat şi
prezentat spre aprobare în
Guvern

Trimestrul II

STI
IGP
DPF

Număr de propuneri privind
ajustarea actelor legislative in
domeniul prestării şi accesării
serviciilor electronice publice
Ordin elaborat și aprobat

2017

STI

Trimestrul I

DGRIIE

Analiza efectuată
Experți identificați și incluși în
grupul de lucru
Cadru normativ elaborat,
consultat și aprobat
Strategie elaborată
şi prezentată spre aprobare

Semestrul I

IGP

Semestrul I

Proiect de lege elaborat și
transmis spre examinare
Guvernului

2017

SM
DGAMEP
Subdiviziunile aparatului
central, autoritățile
administrative și instituțiile
din subordinea MAI
IGP

Ordin modificat şi aprobat

Semestrul I

SDOI

ordin modificat şi aprobat

Semestrul I

proiect elaborat şi aprobat

Semestrul I

2.1 Monitorizarea stilului de viaţă al angajaţilor MAI în
vederea stabilirii corespunderii nivelului de trai cu nivelul
veniturilor legale al acestora şi al persoanelor cu care duc trai
comun

Rapoarte de monitorizare ale
stilului de viaţă

2.2 Dezvoltarea capacităților Serviciului protecție internă
și anticorupție de gestiune a domeniului de competență prin
asigurarea cu personal (inclusiv formatori), mijloace speciale,
informatice și instrumente anticorupție (scenarii de răspuns
public, mecanisme de monitorizare a conduitei profesionale și
integrității; analize și profile de risc; materiale educative și de
informare publică)

capacități dezvoltate
proiecte elaborate, aprobate și
implementate
indicatori specifici de corupție
diminuaţi

Permanent,
cu prezentarea
semestrială a
raportului
Semestrial

1.24 Modificarea ordinului MAI nr. 05 din 07.12.2012
referitor la normele de asigurare cu armament, muniţii şi mijloace
de protecţie individuală şi apărare activă, patrimoniului chimic şi
tehnic-militar
1.25 Elaborarea Strategiei de comunicare a MAI pentru
anii 2017-2019

DAPD, DGJ, IGP, DTC,
DPF, SPCSE

DGAMEP
Subdiviziunile aparatului
central, autoritățile
administrative și instituțiile
din subordinea MAI
1.26 Elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli a MAI proiect elaborat şi prezentat in
DGAMEP
Semestrul I
pentru anii 2018-2020
Ministerul Finanţelor
Subdiviziunile aparatului
central, autoritățile
administrative și instituțiile
din subordinea MAI
1.27 Asigurarea implementării recomandărilor analizei
analiză efectuată,
DGAMEP
2017
funcţionale a Ministerului Afacerilor Interne
număr de acțiuni realizate
Subdiviziunile aparatului
central, autoritățile
administrative și instituțiile
din subordinea MAI
Obiectivul nr. II: Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor de asigurare a protecţiei interne şi integrităţii instituţionale
SPIA

SPIA

2.3 Revizuirea competenţelor şi atribuţiilor Serviciului
protecție internă și anticorupție şi reorganizarea activității astfel,
încît să nu mai efectueze anchete de serviciu, care vor fi
transferate integral structurilor de control ale Ministerului
Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției,
Departamentului Poliției de Frontieră, Serviciului Protecției
Civile și Situațiilor Excepționale şi Departamentului trupelor de
carabinieri
2.4 Desfășurarea campaniilor de sensibilizare a populației
privind corupția și precum pentru utilizarea instrumentelor de
semnalare a cazurilor de corupție

capacități dezvoltate
proiecte elaborate, aprobate și
implementate
indicatori specifici de corupție
diminuaţi

Semestrial

număr de campanii desfăşurate,
Semestrial
număr de persoane sensibilizate
număr de cazuri de corupţie
semnalate
2.5 Asigurarea funcţionării liniilor telefonice specializate Număr de acte de corupţie, acte
Semestrial
anticorupţie
conexe corupției, precum şi
fapte de comportament
corupţional comunicate şi
examinate
2.6 Includerea MAI în sistemul organelor securităţii Cadru legal modificat şi aprobat Trimestrul IV
statului
Obiectivul nr. III: Implementarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat
conform celor mai bune practici ale Uniunii Europene
3.1 Consolidarea capacităților autorităților din sistemul Ședința Consiliului național MIF Trimestrul IV
managementului integrat al frontierei de stat (MIF)
organizată și desfășurată.
Proiect de asistență externă
implementat

SPIA

SPIA

SPIA

SPIA

DPF

3.2 Creșterea potențialului Poliției de Frontieră și sporirea Sistem fix de monitorizare video
capacităților tehnice de control al frontierei de stat pe segmentele
dezvoltat.
terestru, fluvial și aerian
Proiecte de asistență externă
promovate, documentația
necesară întocmită și înaintată în
adresa liderului de proiect.
Mecanism de coordonare a
controlului frontierei de stat
dezvoltat la nivel național.
PSO în domeniu aplicate.
Operațiuni organizate și
desfășurate.
3.3 Perfecționarea capacităților de prevenire și combatere
Dotarea tehnică a structurilor
a migrației ilegale, criminalității transfrontaliere, altor încălcări ce
specializate, capacități
pot fi comise la frontiera de stat
profesionale ale ofițerilor de
urmărire penală și de investigații
speciale dezvoltate.
Propuneri de modificare a
cadrului normativ privind
extinderea competențelor
echipelor mobile ale Poliției de
Frontieră pe întregul teritoriu
național înaintate.
3.4 Dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat,
Proiect de asistență externă
îmbunătățirea capacităților Poliției de Frontieră de asigurare a
promovat
mentenanței echipamentelor și sistemelor gestionate
Condiții optime create pentru
asigurarea tratamentului uman al
solicitanților de azil, persoanelor
reținute
Mentenanța echipamentelor și
sistemelor gestionate de PF
asigurată

2017

DPF

Trimestrul IV

DPF

Trimestrul IV

DPF

3.5 Asigurarea schimbului de informaţii privind
persoanele şi mijloacele de transport cu care traversează frontiera
de stat moldo-ucraineană
3.6 Implementarea Planului de cooperare între Poliţia de
Frontieră şi Agenţia „Frontex” pentru perioada anilor 2015-2017
3.7 Extinderea mandatului Misiunii EUBAM şi
intensificarea procesului de cooperare cu aceasta
3.8 Implementarea Planului de acţiuni EUBAM pentru
faza a 11-a
3.9 Extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei
gestionate în comun cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine

Acord ratificat
Schimb de informaţii asigurat

Trimestrul IV

DPF

Rapoarte de progres anuale
DPF
Trimestrul IV
elaborate şi aprobate
mandat extins,
DPF
Trimestrul IV
Parteneriat consolidat
Număr de acţiuni/activităţi
DPF
Trimestrul IV
comune realizate
număr de puncte de trecere a
DPF
Trimestrul IV
frontierei comun cu autorităţile
de frontieră ale statelor vecine
stabilite şi convenite
Obiectivul nr. IV: Crearea şi implementarea unui sistem propriu, eficient de instruire şi formare
a angajaţilor pentru sistemul afacerilor interne
4.1 Elaborarea unor reguli unice cu privire la actele
Reguli elaborate şi aplicate
DGRU
Semestrul II
preparatorii privind aplicarea procedurilor de personal, cu
digitalizarea acestora
4.2 Elaborarea cadrului metodologic în domeniul
Proiect elaborat şi aprobat
DGRU
Semestrul I
proiectării organizaţionale
4.3 Modificarea/elaborarea cadrului normativ în domeniul
Proiect elaborat și aprobat
DGRU CSC ,,Dinamo”,
Semestrul I
pregătirii fizice a angajaților MAI
IGP, DPF, DTC, SPCSE,
Academia MAI
4.4 Modificarea/elaborarea cadrului normativ în domeniul
Proiect elaborat aprobat
DGRU CSC ,,Dinamo”,
Semestrul I
tragerii cu armamentul din dotare
IGP, DPF, DTC, SPCSE,
Academia MAI
4.5 Crearea Centrului integrat de instruire pentru aplicarea
Proiect elaborat şi aprobat
IGP
Trimestrul I
legii
DGRU
Subdiviziunile aparatului
central, autoritățile
administrative și instituțiile
din subordinea MAI

4.6 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a
Număr de cursuri iniţiate
funcţionarilor de poliţie: de formare iniţială, perfecţionare şi
Număr. De funcţionari de
specializare
poliţie instruiţi
4.7 Instituirea mecanismului prin care lecţiile însuşite din
Mecanism instituit, programe
experienţa internaţională să fie generalizate, evaluate şi, dacă este
de instruire revizuite
potrivit, folosite pentru revizuirea programului de instruire
4.8 Îmbunătățirea calității formării profesionale a ofițerilor Formatori identificați și instruiți
de investigații prin identificarea unui grup de formatori din cadrul
subdiviziunilor subordonate și asigurarea instruirii acestora
conform standardelor internaționale
4.9 Organizarea cursurilor de formare iniţială,
Număr de cursuri iniţiate
perfecţionare/specializare cu efectivul particular de detectiv şi
Număr de persoane instruite
pază
4.10 Instruirea în domeniul protecţiei civile şi apărării
Număr de persoane instruite
împotriva incendiilor
4.11 Instruirea efectivului antrenat la acţiunile de salvare a
Număr de persoane instruite
persoanelor, stingere a incendiilor şi efectuare a lucrărilor de
salvare-deblocare
4.12 Elaborarea propunerilor de programe privind formarea Numărul de programe incluse,
profesionala a angajaţilor MAI in domeniul TIC si securității sesiuni în curriculum anual de
informației
formare profesionala a
angajaţilor MAI
4.13 Dezvoltarea normelor metodologice şi instruirea
Număr de cursuri iniţiate
ofiţerilor de urmărire penală în vederea examinării uniforme şi
Număr de persoane instruite
sub toate aspectele a cazurilor de corupere electorală
4.14 Dezvoltarea aptitudinilor fizice și de foc ale
Ședințe desfășurate
angajaților cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI
Număr de angajați instruiți

2017

DGRU
IGP
Academia MAI
DGRU

2017

IGP

Trimestrial

DGRU
Academia

Trimestrul IV

SPCSE

2017

SPCSE

2017

STI

Trimestrul I

Academia MAI

2017

CSC ,,Dinamo”
IGP
DPF
DTC

trimestrul I

DTC
DGAMEP

Trimestrial

Obiectivul nr. V: Reformarea Trupelor de Carabinieri.
5.1 Elaborarea proiectului Strategiei cu privire la
reformarea carabinierilor

proiect elaborat şi aprobat

5.2 Elaborarea proiectului planului de realizare a Strategiei
cu privire la reformarea carabinierilor
5.3 Elaborarea proiectului de lege cu privire la carabinieri

proiect elaborat şi aprobat

trimestrul I

proiect elaborat şi aprobat

semestrul I

DTC
DGAMEP
DTC
DGAMEP
DTC

5.4 Substituirea proporţională a contingentului de recruţi
Efectiv profesionalizat
2017
în termen, prin angajarea a 10% de efectiv pe bază de contract în
anul 2017
Obiectivul nr. VI: Consolidarea capacităților Carabinierilor în menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice, prevenirea și
combaterea criminalității, a celor de protecție a cetățeanului și statului cu mijloace și metode moderne
6.1 Dezvoltarea capacităţilor operaţionale, instruirea şi
Număr de unităţi procurate
DTC
2017
dotarea cu echipamente moderne a angajaților DTC
Număr de mijloace speciale
procurate
Număr de clădiri reprofilate
6.2 Asigurarea eficientă a cooperării interne a forţelor şi Schimb eficient de informaţii;
DTC
2017-2020
mijloacelor şi interoperabilităţii cu celelalte instituţii abilitate cu
număr de şedinţe comune
STI
competenţe în domeniul ordinii şi securităţii publice
petrecute;
integrarea cu sistemul IT din
MAI realizat
6.3 Elaborarea procedurilor standard operaţionale
PSO elaborate şi aprobate
DTC
2017
Obiectivul nr. VII: Dezvoltarea şi operaţionalizarea sistemului de management operaţional al MAI
7.1 Elaborarea regulamentului de activitate a Direcției
Generale Management Operațional (DGMO) a MAI.
7.2 Elaborarea Planului de înştiinţare/alertare comună al
autorităţilor publice reprezentate în cadrul Centrul Naţional de
Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică, aprobat prin
ordin interdepartamental
7.3 Elaborarea Planului comun de utilizare a forţelor de
ordine, forţelor de sprijin şi forţelor complementare, precum şi a
mijloacelor din dotarea acestora, în situaţiile de criză în domeniul
ordinii publice, aprobat prin ordin interdepartamental

Regulament elaborat şi aprobat

Semestrul I

SDOI

Plan elaborat
ordin interdepartamental
elaborat şi aprobat

Semestrul I

SDOI

Plan elaborat şi aprobat
ordin interdepartamental
elaborat şi aprobat

Semestrul I

SDOI

Obiectivul nr. VIII: Consolidarea capacităţilor operaţionale ale subdiviziunilor de management operaţional, precum şi a funcţiilor de
control în cadrul MAI, conform bunelor practici ale UE
SDOI
8.1 Dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi naţionale de Număr de instruiri desfăşurate
2017
capacităţi
dezvoltate
management integrat al crizelor şi acţiunilor de ordine publică
8.2 Participarea la vizite de studiu, seminare, ateliere de
Număr de angajaţi instruiţi
SDOI
2017
lucru, schimburi de experienţă, conferinţe etc., în vederea
perfecționării capacităților în domeniul gestionării situațiilor de
criză
Obiectivul nr. IX: Reducerea timpului de reacţie la apeluri, precum şi simplificare a procedurilor de soluţionare a solicitărilor cetăţenilor
9.1 Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței
și profesionalismului Poliției
9.2 Desfăşurarea activităţilor menite să asigure creşterea
nivelului de încredere a societăţii în poliţie
9.3 Educarea, comunicarea şi informarea cetăţenilor
Republicii Moldova privind riscurile producerii şi acţiunile în caz
de incendiu şi alte situaţii excepţionale
9.4 Extinderea rețelei remizelor de pompieri și salvatori pe
întreg teritoriul țării, renovarea graduală a parcului de
autospeciale
9.5 Identificarea mijloacelor privind organizarea şi
întreţinerea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri
9.6 Crearea sistemului de înștiințare a populației despre
apariția pericolelor de producere a situațiilor excepționale (în baza
tehnologiei CellBroadcast)

Capacități consolidate

2017

IGP

Număr de activităţi desfăşurate

2017

IGP

Număr de campanii de
comunicare realizate
Număr de persoane
sensibilizate
Număr de posturi teritoriale de
salvatori și pompieri deschise
Număr de automobile de
intervenţie donate
57 posturi active pregătite
pentru acţiuni de intervenţie la
incendii şi alte situaţii
excepţionale
Studiu de fezabilitate
efectuat/propuneri elaborate
Surse financiare identificate
Legislaţie modificată şi
completată
Sistem implementat şi
utilizatori instruiţi

2017

SPCSE

2017

SPCSE

2017

SPCSE

2017

SPCSE

9.7 Implementarea proiectului „Developing a territorial
early warning system for flood emergencies in the Prut river
region (TEAWAS)”

Reducerea impactului de
mediu, economic și social al
dezastrelor naturale și a
riscurilor prin notificarea
oportună și informarea
cetățenilor și a autorităților
publice
Număr de persoane instruite
Posturi SMURD deschise

2017

9.8 Consolidarea intervențiilor integrate ale polițiștilor,
2017
pompierilor și medicilor în situațiile de urgență. Continuarea
implementării serviciului SMURD
Unitate renovată
9.9 Finalizarea proiectului de reconstrucție a Unității
Semestrul I
salvatori şi pompieri Cimișlia
Unitate renovată
9.10 Demararea proiectului de reconstrucție a Unității
Trimestrul III
salvatori şi pompieri Taraclia
Unitate renovată
9.11 Înaintarea fișei de proiect pentru finanțarea
Trimestrul IV
reconstrucției Unității salvatori şi pompieri Hâncești
Obiectivul nr. X Dezvoltarea sistemului de comunicaţii

SPCSE

SPCSE

SPCSE
SPCSE
SPCSE

10.1 Dezvoltarea rețelei instituționale integrate de
Sarcina tehnică aprobată
STI
Trimestrul IV
telefonie IP
10.2 Dezvoltarea si administrarea Rețelei corporative de
Proiect tehnic aprobat
STI
Trimestrul IV
arie largă (WAN) a MAI, asigurarea funcţionalităţii Rețelei în
mod centralizat
10.3 Inițierea procesului de creare/dezvoltare a Rețelei
Regulament de funcţionare şi
STI
Trimestrul IV
LAN în subdiviziunile MAI
administrare aprobat
10.4 Crearea sistemului centralizat de evidenţă a bunurilor
sistem creat şi pus în aplicare
DAPD
Semestrul I
MAI
STI
Obiectivul nr. XI: Dezvoltarea şi consolidarea interoperabilităţii serviciilor din cadrul sistemului afacerilor interne, precum şi cu alte
autorităţi de resort din ţară şi de peste hotare
11.1 Dezvoltarea platformei de interoperabilitate a MAI
Număr de sisteme
STI
2017
informaţionale interconectate
11.2 Asigurarea funcționării și utilizării Sistemului număr de rapoarte elaborate şi
STI
Trimestrial
automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul
aprobate
traficului” pe domeniul de competențe al STI

11.3 Dezvoltarea unui mecanism eficient de monitorizare
a persoanelor reținute prin implementarea Sistemului
informaţional automatizat „Registrul persoanelor reținute, arestate
și condamnate”
11.4 Extinderea segmentelor de traseu național
monitorizate video, ca parte a sistemului de monitorizare video la
nivel național
11.5 Consolidarea în cadrul Procuraturii Generale,
Serviciului de Informații și Securitate și Inspectoratului General
al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne a capacităţilor pentru
prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice și, după caz,
formularea unor propuneri de modificare a cadrului normativ și
crearea unui laborator de testare și expertiză
11.6 Asigurarea interconexiunii sistemului informațional
integrat Migrație și Azil cu sistemul informațional al DPF
11.7 Implementarea sistemului informaţional de gestiune a
fondului de acte departamentale emise de MAI
11.8 Achiziţionarea Sistemului informaţional de evidenţă
prin flux automatizat de lucru la nivelul Ministerului Afacerilor
Interne – WFMS (Work Flow Management System) şi
implementarea „dosarului electronic”
11.9 Crearea unei platforme unice a sistemelor
informaționale automatizate de evidență a evenimentelor publice
pe domeniul de competență al MAI

11.10 Semnarea acordurilor de prestare servicii TIC (SLA)
cu beneficiarii din cadru MAI, cît și cu furnizorii externi de
servicii TIC

Sistem pilotat și implementat în
unitățile teritoriale ale Poliției

2017

STI
IGP

Raport elaborat şi aprobat

Trimestrial

STI

propuneri de modificare a
cadrului normativ elaborate
(după caz)
Capacităţi instituţionale
dezvoltate

2017

IGP

Acord încheiat
interconexiune asigurată
Sistem creat și implementat

Semestrul I
2017

BMA
DPF
STI

Sistem informaţional funcţional
Dosar electronic implementat

Trimestrul IV

STI

Revizuirea sistemului de
asigurare cu informații a
structurilor de ordine și
securitate publică
Sistem informațional
automatizat creat și funcțional
Acorduri semnate

2017

STI

Semestrial

STI

Obiectivul nr XII: Realizarea Proiectului de implementare în cadrul MAI a Sistemului de Management al Securității Informației (Etapa 1)
și definirea modelului operațional al STI conform principiilor de Management al Serviciilor de Tehnologie a Informației (ITSM)
12.1 Efectuarea unui audit cu scopul identificării
vulnerabilităţilor și corespunderii la cerințele minime obligatorii
de securitate cibernetică
12.2 Elaborarea planului de înlăturare a vulnerabilităților
conform recomandărilor auditului și executarea acestuia
12.3 Crearea centrelor de reacţie la incidentele de
securitate cibernetică departamentale
12.4 Elaborarea Strategiei naţionale privind prevenirea şi
combaterea criminalităţii informatice

Audit efectuat
Raport întocmit

2017

STI

Plan elaborat
neajunsuri înlăturate
Centre create

2017

STI

2017

STI

Strategie elaborată şi aprobată

Trimestrul IV

IGP
STI

Obiectivul nr. XIII: Consolidarea capacităţilor de gestionare eficientă a fluxurilor migraţionale pe întreg teritoriul ţării
Sistem informațional
13.1 Modernizarea subsistemului informaţional al BMA
modernizat
prin migrarea fluxurilor pe platforma nouă.
13.2 Implementarea procedurii de recepţionare a Număr de invitaţii în format onsolicitărilor de invitaţii în format on-line, implementarea
line recepţionate
Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay);
13.3 Implementarea procedurilor privind acordarea Numărul străinilor documentați
serviciilor pentru categorii specifice de străini (documentarea la
la domiciliu,
domiciliu a persoanelor cu dezabilităţi, în etate)
numărul persoanelor cu
dezabilităţi și in etate
documentaţi la domiciliu
13.4 Organizarea ședințelor GTL inter-instituțional Număr de şedinţe organizate şi
responsabil de prezentarea datelor și elaborarea PME al RM
desfăşurate
13.5 Organizarea ședințelor GTL responsabil de Număr de şedinţe organizate şi
elaborarea Raportului analitic “Analiza riscurilor în domeniul
desfăşurate
migrației și azilului”

2017

BMA
STI

2017

BMA

2017

BMA

2017

BMA

2017

BMA

13.6 Înființarea şi asigurarea activităţii Grupului de lucru
inter-departamental al MAI în domeniul combaterii șederii ilegale
a străinilor și returnării acestora

Ordin de creare a Grupului de
lucru elaborat și aprobat
Număr de ședințe desfășurate

13.7 Crearea echipelor mixte cu Inspectoratul de Stat al
Număr de operaţiuni comune
Muncii al MMPSF în vederea efectuării controalelor operative
desfăşurate
privind respectarea regulilor de plasare în cîmpul muncii și cu
Inspectoratul General al Poliției al MAI în vederea verificării
legalității șederii străinilor pe teritoriul RM
13.8 Implementarea Curriculei europene de azil prin Numărul persoanelor instruite și
instruirea judecătorilor, avocaților și colaboratorilor SIS de către
modulele parcurse
formatorii naționali din cadrul BMA
13.9 Formarea continuă a reprezentanților autorităților și
Număr de persoane instruite
societății civile implicate în procedura de azil
număr de instruiri desfăşurate
13.10 Ajustarea metodologiilor de colectare a datelor
Metodologie elaborată şi
statistice în domeniul azilului şi apatridiei la cerinţele şi
aprobată
standardele Comisiei de Statistică a Uniunii Europene şi cele
naţionale
13.11 Crearea bazei de date a informaţiei din ţările de
Bază de date creată
origine, stabilirea unui mecanism de colaborare şi utilizare a bazei mecanism de colaborare stabilit
de date a informaţiei din ţările de origine de la autorităţile
competente ale statelor Uniunii Europene
13.12 Gestionarea eficientă a Centrului de cazare
Cadru de reglementare
modificat și aprobat
13.13 Consolidarea instituției apatridiei
Număr de persoane instruite
număr de instruiri desfăşurate
13.14 Implementarea mecanismului de includere a
Mecanism implementat,
străinilor în activități de integrare
numărul străinilor incluși în
activitățile de integrare majorat
cu 15%
13.15 Organizarea instruirilor, mediatizarea informației Număr de instruiri desfăşurate
referitor la integrarea străinilor
13.16 Elaborarea planului bienal de acțiuni de
Plan elaborat și aprobat
reintegrare/integrare

2017

2017

BMA
IGP
DTC
DPF
BMA
IGP

2017

BMA

2017

BMA

Semestrul I

BMA

2017

BMA

2017

BMA

2017

BMA

2017

BMA

2017

BMA

2017

BMA

13.17 Instituirea centrelor de integrare (Nord, Centru, Sud) Proiect de hotărîre a Guvernului
elaborat şi aprobat
13.18 Dezvoltarea modulului Integrare în cadrul SIIA
Modul creat
Migrație și azil, asigurarea interacțiunii informaționale și a
schimb de date asigurat
schimbului de date între sistemele informaționale ale diferitor
autorități la compartimentul integrare
13.19 Simplificarea procedurilor de eliberare şi/sau
Proceduri simplificate
prelungire a permiselor de şedere pentru cetăţenii străini pe
teritoriul Republicii Moldova
13.20 Facilitarea admiterii şi şederii pe teritoriul
Proiecte de modificare a
Republicii Moldovei a angajaţilor investitorilor străini, precum şi cadrului normativ elaborate şi
a persoanelor care gestionează investiţiile străine
aprobate
13.21 Elaborarea instrumentelor de evaluare și coordonare
Instrumente de evaluare și
a acțiunilor autorităților statului în cazul situațiilor de aflux sporit
coordonare elaborate
de migranți

2017

BMA

Semestrul I

BMA

Trimestrul IV

BMA

Trimestrul I

BMA

2017

BMA
DPF
IGP
DTC
SPCSE
SM
Obiectivul nr. XIV: Punerea în aplicare a Conceptului Activității Polițienești comunitare (APC), prin îmbunătățirea accesului fizic și
informațional la serviciile polițienești de calitate și egale în întreaga țară
14.1 Implementarea Conceptului activității polițienești
IGP
Proiect implementat
2017
comunitare, prin extinderea proiectului în alte subdiviziuni Număr de subdiviziuni pilotate
teritoriale ale Poliției
14.2 Renovarea sectoarelor de poliţie şi dotarea
IGP
Echipament procurat
2017
subdiviziunilor poliţieneşti cu mijloace de intervenţie moderne şi
50% din efectivul
euroconforme
subdiviziunilor de intervenţie
dotat cu echipament şi mijloace
speciale moderne
Subdiviziuni tehnicocriminalistice dotate cu
echipament

14.3 Consolidarea capacităților Poliției în domeniul
securității rutiere
14.4 Implementarea campaniilor de control în trafic
orientate spre prevenirea accidentelor rutiere, inclusiv de testare a
conducătorilor auto privind consumul de alcool sau de alte
substanţe cu efecte similare
14.5 Eficientizarea mecanismului de aplicare a legislaţiei
rutiere

Capacități sporite

2017

IGP

Număr de campanii de control
realizate,
număr de abateri documentate

2017

IGP

Sancţiuni pasibile aplicării atît
contravenţional, cît şi penal
Proiect de modificare și
completare elaborat, avizat și
promovat
Număr de verificări efectuate
Număr de punctelor de control
organizate

2017

IGP

14.6 Elaborarea și implementarea unui concept privind
IGP
Semestrul I
constatarea amiabilă a accidentelor rutiere ce nu au produs
victime
14.7 Efectuarea verificărilor inopinate prin sondaj a
IGP
2017
şoferilor la prezenţa aburilor de alcool în aerul expirat şi
organizarea punctelor de control al abstinenţei de băuturi
alcoolice
14.8 Elaborarea, dezvoltarea şi promovarea materialelor Serviciu dezvoltat şi promovat
IGP
2017
de informare şi prevenire în domeniul siguranţei online a copiilor,
STI
prestate prin intermediul unei platforme online (oportunităţi de
raportare a conţinutului cu material de pornografie infantilă,
instruirea părinţilor şi a tutorilor privind securizarea accesului
copiilor la astfel de informaţii)
14.9 Elaborarea şi instituţionalizarea curriculumului Curriculum elaborat şi aprobat
2017
Academia „Ştefan cel
privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu caracter sexual
Mare”
comise împotriva copilului cu utilizarea tehnologiilor
IGP
informaţionale, destinat reprezentanţilor organelor de drept şi
justiţie
Obiectivul nr. XV: Dezvoltarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații (Intelligence-led policing) și Sistemului de
analiză de risc, extinderea acestora pe întreg teritoriul republicii
15.1 Crearea unui sistem informatic integrat al Poliţiei
Concept de activitate
IGP
2017-2019
(SII) în domeniul analizei informaţiei şi analizei de risc dezvoltat,
poliţienească bazat pe
interoperabil şi integrat cu toate sistemele informaţionale şi bazele
informaţii creat şi aprobat,
de date ale poliţiei
plasat pe pagina web a poliţiei;
concept de analiză de risc la
nivel strategic şi tactic aprobat

15.2 Crearea şi dezvoltarea infrastructurii de analiză de
risc şi analiză a informaţiei

studiu de fezabilitate şi proiect
tehnic aprobat;
număr de instruiri organizate şi
desfăşurate;
echipament specializat
procurat;
aplicaţii informaţionale
implementate

2017-2019

IGP

Obiectivul nr. XVI Dezvoltarea cooperării internaționale și regionale în vederea modernizării sistemului afacerilor interne
16.1 Semnarea Acordului între Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în
domeniul aplicării legii
16.2 Participarea activă în cadrul instrumentelor regionale
și internaționale de cooperare (PaE, SELEC, CCP ESE, DCAF,
Europol, PM, GUAM etc.)
16.3 Asigurarea atragerii şi accesării fondurilor externe
eligibile pentru Ministerul Afacerilor Interne
16.4 Îmbunătăţirea cooperării structurilor Ministerului
Afacerilor Interne cu celelalte agenţii de aplicare a legii la nivel
naţional, în vederea creşterii eficienţei activităţii de prevenire şi
combatere a criminalităţii
16.5 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Biroul
coordonator pentru combaterea crimei organizate şi a altor
infracţiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale CSI şi cu
Centrul Antiterorist al CSI, precum şi cu Fondul federal unic de
informaţii al Federației Ruse
16.6 Desfăşurarea vizitelor de studiu în cadrul instituţiilor
internaţionale, beneficierea de cursuri de instruire şi seminare
pentru dezvoltarea capabilităţilor în domeniul menţinerii,
asigurării şi restabilirii ordinii publice, precum şi în vederea
efectuării schimbului de experienţă şi bune practici

Acord semnat

Trimestrul I

DGRIIE

Număr de evenimente
valorificate

Trimestrul IV

DGRIIE

Fonduri accesate

2017

DGRIIE

nivel de cooperare îmbunătăţit
şi asigurat

Trimestrul IV

IGP

Număr de schimb de informaţii
reciproce prezentate

2017

IGP
DGRIIE

Număr de vizite de studiu,
cursuri de instruire,
militari instruiţi

2017

DTC
DGRIIE

16.7 Iniţierea procesului de obţinere de către
Departamentul Trupelor de Carabinieri a statutului de observator
în cadrul
Asociaţiei Jandarmeriilor şi Forţelor de Poliţie
Europene şi Mediteraneene cu statut militar (FIEP).
16.8 Stabilirea relaţiilor de cooperare bilaterale cu
instituţiile omoloage, membre ale UE, în vederea preluării
bunelor practici, efectuarea schimbului de experienţă în domeniul
juridico-poliţienesc
16.9 Participarea la ședințele Înaltului Comitet pentru
Situații de Urgență (SCEPS al NATO)

16.10 Participarea la exercițiile organizate de EADRCC/
NATO

Misiune de evaluare realizată
Proces de dobîndire a statutului
de observator demarat

2017

DTC

Număr de acorduri încheiate

2017

Academia MAI

Cooperarea în domeniul
gestionării situațiilor
excepționale cu structurile de
profil ale NATO fortificată
nivel sporit de pregătire în caz
de urgențe
cooperarea în domeniul
gestionării situațiilor
excepționale cu structurile de
profil ale NATO fortificată
nivel sporit de pregătire în caz
de urgențe

Trimestrul IV

SPCSE

Trimestrul IV

SPCSE

16.11 Lansarea Proiectului de cooperare cu Departamentul
de pompieri al Republicii Cehe „Protecția de inundații prin
tehnologii know-how utilizate în Republica Cehă

SPCSE
proiect lansat
Trimestrul IV
capacități privind
managementul situațiilor
excepționale consolidate
Obiectivul nr. XVII:Analiza, monitorizarea şi evaluarea gradului de executare a documentelor de politici

17.1 Efectuarea analizei şi întocmirea rapoartelor de
monitorizare şi evaluare a gradului de implementare a
documentelor de politici în cadrul MAI

număr de analize efectuate
număr de rapoarte întocmite şi
prezentate conducerii MAI

Trimestrial,
către data de
20
anual către
data de 25

DGAMEP

