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Abrivieri şi acronime
ADM
ADM PPP
ADN
AG Austria
AIEA
APC
APL
ARM
AT
BPDS „Fulger”
BM
BMA
CBTM
CBRN
CDSE
CNA
CRIS
CS
CSC „Dinamo”
CSM
DAPD
DCAF
DGAMEP
DGEF
DGJ
DGRIIE
DGRU
DPF
DRP
DSMEMTRCAPR
DTC
DTRA
EaPCT
EUBAM
EUR
EUROSUR
FRONTEX

Arme de distrugere în masă
Armele de distrugere în masă - Programul de prevenire a
proliferării
Acid dezoxiribonucleic
Banca Austriacă UniCredit Bank Austria
Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică
Administraţia publică centrală
Administraţia publică locală
Agenţia Rezerve Materiale
Asistenţă tehnică
Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”
Banca mondială
Biroul migraţie şi azil
Cadrul bugetar pe termen mediu
Chimie, biologie, radiologie nucleară
Centru de dirijare a situaţilor excepţionale
Centrul Naţional Anticorupţie
Seviciul comunitar pentru refugiaţi şi imigrare
Cancelaria de Stat
Clubul sportiv central „Dinamo”
Consiliul Superior al Magistraturii
Direcţia administrare şi politici de dezvoltare
Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al
Forțelor Armate
Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a
politicilor
Direcţia generală economie şi finanţe
Direcţia generală juridică
Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare
europeană
Direcţia generală resurse umane
Departamentul Poliţiei de Frontieră
Direcţia relaţii cu publicul
Direcţia specializată montare şi exploatare a mijloacelor
tehnice de reglementare a circulaţiei auto a poliţiei rutiere
Departamentul Trupelor de Carabinieri
Agenţia de apărare şi reducere a ameninţărilor
Programul Parteneriatului estic de cooperare teritorială
Misiunea UE de asistenţă la frontieră în Moldova şi
Ucraina
Euro
Sistemul european de supraveghere a frontierei
Agenţia europeană de pază a frontierei şi coastei
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HG
IFPS
ICMPD
ICNUR
IGP
IGPR
MA
MAEIE
MAI
MAIA
MDRC
MEcon
MF
MFC
MIEUX III

MIF
MJ
MM
MMPSF
MS
MSA
MTIC
MTID
OIM
OMV
ONG
ONU
OSCE
PaE
PCC
PDS
PF
PG
PME
PNAAA
PNUD
POC
PPRD East 2

Hotărîre de Guvern
Inspectoratul fiscal principal de stat
Centrul internaţional pentru dezvoltarea politicilor migraţionale
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite Pentru Refugiaţi
Inspectoratul General al Poliţiei
Inspectoratul General al Poliţiei Române
Ministerul Apărării
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Ministerul Economiei
Ministerul Finanţelor
Managmentul financiar şi control
Proiectul Migration EU Expertise (MIEUX III) al Centrului
Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul
Migraţiei
Managmentul integrat al frontierei
Ministerul Justiţiei
Ministerul Mediului
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Sănătăţii
Magazin specializat de arme
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
Organizaţia mondială a vămilor
Organizaţie neguvernamentală
Organizaţia Naţiunilor Unite
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
Parteneriatul Estic
Convenţia pentru cooperare poliţienească în Europa de Sud-Est
Program de dezvoltare strategică
Poliţia de frontieră
Procuratura Generală
Profil migraţional extins
Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Programul Operaţional Comun
Iniţiativa UE privind creşterea capacităţilor de gestionare a
riscului de dezastre în Armenia, Azerbadjian, Belarus, Georgia,
Moldova şi Ukraina din cadrul Programului privind prevenirea
şi reacţia în caz de dezastre naturale şi provocate de om în ţările
parteneriatului Estic
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PSO
PTF
RM
RO
SDOI
SGS Ukraina
SII
SIS
SM
SMURD
SOFT
SPF
SPCSE
SPF
SPIA
SPPS
STI
SUA
SV
SWOT
QIEE
TEAWAS
TETRA
TI
TIC
TIKA
UE
UNDP
UNHCR
UNICEF
UPU
USD

Proceduri operaţionale standart
Punct de trecere a frontierei
Republica Moldova
România
Serviciul dirijare operaţională şi inspectare
Serviciul grăniceresc de stat al Ukrainei
Sistemul informaţional integrat
Serviciul de Informaţii şi Securitate
Serviciul medical
Serviciului Medical de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare
Program pentru calculator incluzînd procedurile de aplicare
Sectorul Poliţiei de Frontieră
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
sector al Poliţiei de Frontieră
Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
Serviciul tehnologii informaţionale
Statele Unite ale Americii
Serviciul Vamal
Metodă de planificare structurată folosită pentru a evalua
punctele forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări
Iniţiativa privind calitatea sistemelor de azil
Sistemul teritorial de avertizare timpurie pentru situații de
urgență în caz de inundații în regiunea rîului Prut
Misiunea soluţiilor în comunicarea de criză
Tehnologii informaţionale
Tehnologii informaţionale de comunicaţii
Agenţia turcească internaţională de cooperare şi dezvoltare
Uniunea Europeană
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Oficiul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru refugiaţi
Fondul pentru copii al Naţiunilor Unite
Unităţi de primire urgenţă
Dolar SUA
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INTRODUCERE
PDS 2017-2019 reprezintă al doilea ciclu de planificare strategică
instituțională pe termen mediu. Primul ciclu de planificare strategică a Ministerului
Afacerilor Interne a fost finalizat cu Raportul de monitorizare a gradului de
realizare a obiectivelor strategice stabilite în Programul de Dezvoltare Strategică a
pe perioada anilor 2014-2016. Pe parcursul perioadei de raport, de către entitățile
MAI a fost asigurată executarea sarcinilor proprii, prin prisma realităților reieșite
din procesul reformei Ministerului Afacerilor Interne, cît și necesităților de
eliminare a unor incertitudini sistemice, relevate în cadrul implementării acesteia.
Astfel, activitatea Ministerului s-a axat pe realizarea cu succes a obiectivelor
Programului de Dezvoltare Strategică.
În acest sens, a fost modificat și îmbunătățit cadrul legal și normativ referitor
la migrație și azil, protecția drepturilor omului, au fost perfecționate sistemele
curente de stabilire a obiectivelor de identificare, evaluare, control, monitorizare și
evaluare a riscurilor.
Totodată, a fost ameliorat cadrul juridic și operațional de combatere a
corupției, torturii și tratamentelor inumane, cît și a altor abateri ale angajaților.
De asemenea, în perioada menționată, angajații MAI au benificiat de instruiri
în domeniile de activitate.
În vederea sporirii siguranței cetățenilor, a fost asigurată implementarea
serviciului SMURD și creat Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor
de Ordine Publică.
Unele acțiuni își au continuitatea și în noul Program de Dezvoltare
Strategică, care a fost elaborat ca urmare a concluziilor trasate în raportul final și a
recomandărilor formulate.
Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de
bază al Ministerului Afacerilor Interne care completează sistemul planificării
strategice la nivelul AAPC, asigurînd prioritizarea diverselor obiective, reflectate
în numeroasele documente de politici, identificînd, totodată lacunele în capacităţile
şi instrumentele/metodele pe care le va utiliza MAI în vederea atingerii
obiectivelor sale.
PDS include şi alte angajamente şi obligaţii ale Ministerului Afacerilor
Interne stipulate în diferite tratate internaţionale, care, la general, constituie
misiunea autorităţii, însă din diferite motive nu se regăsesc în documentele de
politici.
Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei
de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor
administraţiei publice centrale" şi a Ghidului privind elaborarea PDS.
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PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Pentru planificarea operaţională
a activităţii instituţiei se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri
concrete de realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi
evaluare a acestuia.
Pentru alinierea planificării activităţii autorităţii la planificarea bugetară s-a
utilizat clasificaţia bugetară a programelor şi programele din planurile strategice de
cheltuieli sectoriale (CBTM), cu indicarea rolului şi responsabilităţilor autorităţii la
realizarea acestora.
Autorităţile publice din subordinea MAI au elaborat propriile strategii de
dezvoltare pentru aceeaşi perioadă de planificare. Aspectele specifice referitoare la
profilul, funcţiile şi obiectivele autorităţilor din subordine sînt dezvoltate şi
detaliate în documentele strategice proprii ale fiecărei autorităţi.
Obiectivele instituţiilor din subordinea MAI, la fel, sunt reflectate în PDS în
cazul în care autoritatea este responsabilă de realizarea acestora.
Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de identitate a autorităţii,
documentul central de la care derivă toate acţiunile MAI pe parcursul următorilor 3
ani şi ca urmare, reprezintă:
(i)
(ii)
(iii)

instrument de planificare/prioritizare a politicilor la nivelul autorităţii;
instrument de management pentru autoritate;
instrument de comunicare, atît pe interior, cît şi pe exterior.

Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au
implicat toate subdiviziunile şi părţile interesate ale autorităţii.
Pentru coordonarea procesului de elaborare a PDS a fost creat Grupul de
planificare strategică, constituit din şefii subdiviziunilor Aparatului Central al MAI
şi grupul de elaborare a PDS, alcătuit din reprezentanţii aparatului central şi
instituţiilor subordonate.
Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape:
I Etapă (situaţia curentă):
Elaborarea Misiunii, Profilului Autorităţii şi Analiza SWOT;
II Etapă (cadrul de politici publice):
Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, a programelor şi
obiectivelor;
III Etapă (necesarul de capacităţi):
Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi elaborarea recomandărilor pentru
dezvoltarea capacităţilor;
IV Etapă (definitivare):
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Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al autorităţii.
Modificarea PDS se va efectua doar în cazul în care această necesitate va
deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii MAI sau în cazul modificării
substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel naţional. Modificările
respective vor fi argumentate şi coordonate cu Cancelaria de Stat.
I. SITUAŢIA CURENTĂ
1. Misiunea, Viziunea, Valorile
1.1. Misiunea
Ministerul Afacerilor Interne este organul central de specialitate al administraţiei
publice, în subordinea Guvernului, care realizează politicile guvernamentale în
domeniul afacerilor interne, reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare.
Misiunea Ministerului constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale
Guvernului privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului în
domeniile de activitate, după cum urmează:
1) asigurarea legalităţii, menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi
securităţii publice;
2) managmentul integrat al frontierei de stat, gestionarea activităţilor
aferente respectării regimului frontierei de stat;
3) combaterea criminalităţii organizate, inclusiv transfrontaliere;
4) migraţia şi azilul;
5) protecţia civilă, situaţiile excepţionale şi apărarea împotriva incendiilor;
6) asigurarea respectării, în baza atribuţiilor sale, a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii publice şi private;
7) iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea cooperării poliţieneşti internaţionale;
8) realizarea sarcinilor instituţiei privind integrarea europeană, inclusiv în
cadrul unor comisii instituite în acest sens, şi sprijinirea altor autorităţi în vederea
realizării responsabilităţii acestora.
1.2. Viziunea
Asigurarea unui nivel înalt de siguranţă personală şi publică la standarde europene,
atît pentru cetăţenii Republicii Moldova, cît şi cei străini aflaţi în ţară, printr-un
serviciu public de specialitate responsabil, eficient, transparent şi profesionist.
1.3. Valorile
Legalitate şi responsabilitate
Corcetitudine, etică şi integritate profesională
Profesionalism şi eficienţă
Obiectivitate, imparţialitate şi nediscriminare
Transparenţă, accesibilitate şi orientarea spre cetăţean
Oportunitate şi eficacitate
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2. Profilul
Ministerul Afacerilor Interne îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
principiile legalităţii, eficacităţii, respectării personalităţii, umanismului şi echităţii
sociale, ierarhiei instituţionale, colaborării cu comunitatea, cooperării
interinstituţionale, asigurării transparenţei şi respectării normelor de deontologie
profesională.
Ministerul este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii
Moldova, a Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a legilor, a hotărilor
Parlamentului şi Guvernului, a altor acte normative şi a tratatelor internaţionale la
care Republica Moldova este parte .
Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne sunt reglementate prin
Hotărîrea Guvenului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Interne, structurii şi efectivului – limită ale aparatului central al acestuia
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856), cu modificările
şi completările ulterioare.
Ministerul Afacerilor Interne are următoarele atribuţii:
1) în vederea realizării funcţiilor strategice şi de reglementare:
a) elaborează, coordonează, şi monitorizează implementarea strategiilor,
programelor şi planurilor în domeniul propriu de activitate;
b) stabileşte şi propune obiectivele ce urmează a fi incluse în programul de
activitate al Guvernului, în partea ce ţin ede domeniul său de activitate;
c) elaborează şi ţine evidenţa proiectelor de acte normative care vizează activitatea
Ministerului, a utorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine şi participă la
susţinerea acestora în Guvern şi în cadrul comisiilor parlamentare;
d) avizează proiecte de acte normative elaborate de către alte autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi alte autorităţi administrative centrale;
e) asigură armonizarea cadrului normativ cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi
cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte în domeniile sale
de acvtivitate;
f) asigură implemetarea, monitorizarea, evaluarea şi controlează respectarea de
către autorităţile administrative şi instituţiile din subordine a reglementărilor
cuprinse în actele normative proprii şi guvernamentale, precum şi documentelor
de politici sectoriale;
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g) formulează strategia, promovează obiectivele prioritare şi stabileşte direcţiile de
activităţi pe plan extern, în domeniile de activitate a Ministerului, potrivit
programului de activitate al Guvernului şi obligaţiilor ce îi revin din documentele
de politici naţionale şi tratatele internaţionale;
h) asigură implementarea tratatelor internaţionale în domeniile sale de activitate;
i) elaborează cadrul normativ şi creează cadrul instituţional necesar pentru
accesarea surselor de aistenţă externă în domeniul său de activitate şi asigură
dezvoltarea şi implementarea lor;
j) evaluează anual evoluţia situaţiei din domeniile de activitate a Ministerului,
analizează actualitatea şi relevanţa actelor normative, stabileşte măsurile de
adaptare a dispoziţiilor legale în scopul sprijinirii pe plan legislativ a obiectivelor
instituţionale;
2) în calitate de autoritate de stat şi de reprezentare:
a) organizează activitatea de transparenţă decizională, informare publică şi de
relaţii cu presa, întreprinde acţiuni de sondare a opiniei publice pentru cunoaşterea
percepţiei populaţiei şi a societăţii civile despre activitatea Ministerului şi a
personalului acestuia;
b) stabileşte, potrivit legii, strategiile şi politicile misnesteriale pentru fortificarea
autorităţii Ministerului, a protecţiei personalului instituţiei, corelate cu măsurile de
asigurare a ordinii şi securităţii publice, precum şi celelalte competenţe ale
Ministerului;
c) coordonează elaborarea planurilor ministeriale pentru protecţia persoanelor,
bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi asigură coordonarea forţelor în momentul
punerii în aplicare măsurilor de ridicare a capacităţii de acţiune;
d) dispune, la necesitate, punerea în aplicare a planurilor de cooperare între
structrurile Ministerului şi coordonează prin intermediul autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordine acţiunile de importanţă care implică
mai multe categorii de forţe;
e) dispune măsurile necesare pentru aplicarea legislaţiei specifice referitoare la
autorizarea, evidenţa, controlul şi supravegherea privind deţinerea, portul şi
folosirea armelor şi a muniţiilor, precum şi privind operaţiunile cu acestea;
f) dispune ţinerea de către autoritatea administrativă din subordine a evidenţei
centralizate a persoanelor juridice specializate în activităţi de pază, autorizate să
procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţii;
g) elaborează politicile generale în domeniul traficului rutier;
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h) organizează activitatea specială de investigaţii, de expertiză judiciară, de
constatare/examinare a contravenţiilor şi de urmărire penală, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
i) asigură securitatea martorilor şi a altor participanţi în procesul penal, în
condiţiile legii;
j) coordonează elaborarea şi dispune punerea în aplicare a documentelor speciale
privind constituirea, utilizarea, planificarea şi realizarea capacităţii operaţionale a
forţelor Ministerului pe timp pe pace, în stare de urgenţă, de asediu sau de război;
k) creează cadrul general de activitate şi exercită controlul asupra realizării
măsurilor de prevenire a declanşării situaţiilor excepţionale şi de diminuare a
proporţiilor acestora, asigură, prin intermediul instituţiei din subordine specializate,
aplicarea strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii populaţiei şi a
teritoriului pentru situaţi excepţionale, în condiţiile legii;
l) realizează strategia naţională şi coordonarea ministerială generală a problematicii
managmentului integrat al frontierei de stat, celei aferente activităţilor de pervenire
şi combatere a terorismului, a criminalităţii organizate, inclusiv transfrontaliere, a
traficului şi consumului ilicit d edroguri, a traficului de persoane, a migraţiei
ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi
fapte antisociale;
m) elaborează politicile statului şi monitorizează implementarea acestora în
domeniul migraţiei şi azilului, precum şi coordonează procesul de integrare a
străinilor pe teritoriul Republici Moldova;
n) realizează, în cooperare cu instituţiile, autorităţile şi repărezentanţii societăţii
civile, acţiuni de educaţie a populaţiei privind măsurile de prevenire şi combatere a
manifestărilor criminale şi faptelor antisociale;
o) elaborează şi avizează proiecte de tratate internaţionale; participă, în condiţiile
legii, la negocierea tratatelor internaţionale cu alte state şi organizaţii
internaţionale;
p) cooperează cu structurile internaţioanle, precum şi cu autorităţile similare din
alte state; încheie tratate de colaborarecu organele respective ale statelor străine şi
cu organizaţiile internaţionale;
q) monitorizează şi coordonează procesul de integrare europeană pe segmentul de
competenţă şi sprijină structurile de specialitate ale Ministerului pentru
îndeplinirea într-o viziune unitară a sarcinilor în acest domeniu;
r) coordonează activitatea de reprezentare internaţională şi cooperare poliţienească,
recrutarea, selecţia şi pregătirea ofiţerilor de legătură şi ataşaţilor de afaceri interne,
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precum şi a personalului destinat să participe la evenimente internaţionale şi
misiuni de menţinere a păcii;
s) coordonează activitatea de realizare şi gestionare a proiectelor finanţate din surse
externe pentru atragerea de finanţări externe şi pentru dezvoltarea de acţiuni
parteneriale, bilaterale şi multilaterale, în cadrul european şi/sau internaţional;
t) îndeplineşte în domeniul de activitate atribuţii de dialog social, de colaborare şi
parteneriat cu organizaţiile profesionale ale personalului Ministerului, precum şi cu
alte structuri sindicale şi patronale;
3) în vederea realizării funcţiilor de administrare şi management public:
a) stabileşte obiectivele şi direcţiile principale de activitate a Poliţiei, Poliţiei de
Frontieră, Trupelor de Carabinieri, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale şi a celorlalte autorităţi administrative şi instituţii din subordinea sa,
execită controlul asupra activităţii lor;
b) asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului din gestiunea sa;
c) consolidează sructura organizatorică, sistemul atribuţiilor şi competenţelorlegale
ale ministerului şi ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea sa
pentru a sigura continuitatea activităţii,
d) asimilează şi dezvoltă în Minister practicile specifice managementului public,
prin stabilirea accentului pe serviciile publice prestate în beneficiul societăţii;
e) asigură consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a
resurselor Ministerului;
f) fundamentează poziţia Ministerului în procedurile de contencios administrativ în
instanţele de judecată, pentru domeniul său de activitate;
g) coordonează utilizarea resurselor pe baza principiilor bunei guvernări, în cadrul
programelor, operaţiunilor şi/sau sistemelor de management, control şi audit intern,
în vederea utilizării lor raţionale şi eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor
instituţionale;
h) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri referitoare la efectivul-limită şi
finanţarea activităţii aparatului central şi a autorităţilor administrative şi instituţiilor
din subordinea Ministerului;
i) coordonează activitatea instructiv-educativă, protecţia juridică, asistenţa socială
a personalului instituţiei şi relaţia cu partenerii sociali;
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j) realizează, în colaborare cu autorităţile administrative şi instituţiile din
subordinea Ministerului, standardele ocupaţionale ale funcţiilor publice cu statut
special, profilul profesional al absolvenţilor instituţiilor proprii de învăţămînt şi, pe
baza acestora, transmite comanda formativă;
k) organizează şi asigură, prin intermediul instituţiei din subordine specializate,
asistenţa psihologică şi medicală profilactică, curativă şi de recuperare pentru
personalul Ministerului, inclusiv cel pensionat, precum şi a altor categorii de
persoane, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
l) participă la promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării şi elaborează
propuneri referitoare la direcţiile strategice ale acestei activităţi, conform
domeniilor de activitate;
m) asigură, prin intermediul instituţiei din subordine specializate, protecţia internă
a personalului şi informaţiilor clasificate ale Ministerului, monitorizarea, controlul
şi sancţionarea, precum şi protecţia personalului împotriva abuzurilor,
ameninţărilor şi riscurilor aferente profesiei;
n) monitorizează şi controlează respectarea şi aplicarea legislaţiei cu privire la
protecţia informaţiei în interiorul Ministerului şi în ceea ce priveşte dreptul la
informare, protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi liberul
acces al populaţiei la datele de interes public;
o) monitorizează şi planifică asigurarea materială şi financiară, duce evidenţa şi
controlul mijloacelor financiare necesare autorităţilor administrative şi instituţiilor
din subordinea Ministerului în conformitate cu normele stabilite prin hotărîri de
Guvern şi acte normative departamentale;
p) coordonează şi realizează managementul logistic şi de asigurare tehnicomaterială;
q) asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi reprezintă interesele sale
legitime în faţa instanţelor de judecată;
r) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfăşurată
de întreprinderile de stat monitorizate de Minister;
s) elaborează şi monitorizează aplicarea normelor de înzestrare, întrebuinţare,
întreţinere şi reparare pentru armament, transport, tehnică de diferite categorii şi
alte bunuri din dotare, precum şi a normelor de consum pentru muniţii şi alte
materiale;
t) organizează prestarea de către autorităţile administrative şi instituţiile din
subordine a serviciilor cu plată pentru persoanele fizice şi juridice, în corespundere
cu prevederile cadrului normativ în vigoare;
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u) elaborează, în comun cu autorităţile administrative şi instituţiile din subordine,
propuneri privind formarea bugetului de stat pentru anul bugetar respectiv şi
exercită controlul în privinţa utilizării eficiente a mijloacelor bugetului de stat şi a
mijloacelor speciale pentru asigurarea funcţionării eficiente;
v) coordonează activitatea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţionale, al gestionării şi dezvoltării sistemelor informaţionale integrate ale
Ministerului; accesul reglementat al beneficiarilor la date şi informaţii de interes,
unificarea şi dezvoltarea bazelor de date şi a statisticilor departamentale;
w) constituie, utilizează, administrează, dezvoltă şi întreţine sisteme complexe de
comunicaţii şi tehnologia informaţiei atît pentru sprijinirea misiunilor operative
proprii, inclusiv a măsurilor speciale de investigaţii, cît şi pentru asigurarea
necesităţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine şi a altor
beneficiari aprobaţi;
x) ţine registre instituite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
y) coordonează, monitorizează şi controlează respectarea în cadrul autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului a regulilor unice privind
organizarea lucrărilor de secretariat şi a activităţii din domeniul arhivelor;
4) în vederea realizării funcţiilor de dezvoltare instituţională şi control:
a) elaborează normele de înzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare a
armamentului, transportului şi tehnicii militare şi a altor bunuri din dotare, precum
şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale;
b) stabileşte normele privind planificarea materială şi financiară, decontarea,
evidenţa şi controlul mijloacelor necesare autorităţilor administrative şi instituţiilor
din subordine;
c) negociază şi încheie contracte de asistenţă de specialitate pentru realizarea
programelor de reformă în domeniul său de activitate;
d) acordă autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine, precum şi
autorităţilor administraţiei publice centrale şi altor autorităţi administrative suport
metodologic şi didactic în domeniile tangenţiale de activitate, examinează
propunerile, cererile şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
e) asigură realizarea drepturilor şi executarea obligaţiilor Republicii Moldova care
rezultă din prevederile tratatelor internaţionale ce au ca obiect domeniile de
activitate atribuite Ministerului şi urmăreşte executarea acestora de către părţi;
f) asigură gestionarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale integrate ale
Ministerului, accesul direct al organelor abilitate la informaţia privind combaterea
14

activităţilor cu caracter criminogen, unificarea şi dezvoltarea statisticilor
departamentale;
g) întreprinde acţiuni de control, în limitele şi în conformitate cu competenţele
legale;
h) asigură sprijin şi îndrumare în conformitate cu instrucţiunile ministrului
elaborate în acest scop, a căror rezultate sînt consemnate în rapoarte în care se
formulează constatări, concluzii şi recomandări;
5) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2.1. Organigrama Ministerului Afacerilor Interne
Sub aspect structural, Ministerul Afacerilor Interne este constituit din conducerea
acestei autorităţi, cabinetul ministrului, din direcţii generale, direcţii, secţii şi
servicii, dar şi din autorităţi administrative şi instituţii subordonate după cum
urmează: Inspectoratul General al Poliţiei; Departamentul Poliţiei de Frontieră;
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; Departamentul trupelor de
carabinieri; Biroul migraţie şi azil; Serviciul tehnologii informaţionale; Serviciul
protecţie internă şi anticorupţie; Serviciul dirijare operaţională şi inspectare;
Academia „Ştefan cel Mare”; Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne
şi Clubul sportiv central „Dinamo”.
Totodată, Ministerul Afacerilor Interne monitorizează următoarele întreprinderi de
stat: Întreprinderea de Stat „Cartuş”; Întreprinderea de Stat „Pulbere”;
Întreprinderea de Stat „Direcţia specializată montare şi exploatare a mijloacelor
tehnice de reglementare a circulaţiei auto a poliţiei rutiere”; Întreprinderea de Stat
Magazinul specializat de arme „Dinamo-MA”; şi Întreprinderea de Stat „Servicii
pază”.
2.1.1. Structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne:
Conducerea
Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)
Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Direcţia generală resurse umane
Direcţia generală economie şi finanţe
Direcţia audit intern
Direcţia generală juridică
Direcţia relaţii publice
Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană
Direcţia documentare
Direcţia administrare şi politici de dezvoltare
Secţia protecţia datelor cu caracter personal
(vezi organigrama în anexa nr. 1)
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2.2. Structura autorităţilor administrative şi a instituţiilor subordonate
ale MAI
2.2.1. Inspectoratul General al Poliţiei
Conducerea
Direcția finanțe
Direcţia control şi audit intern
Direcţia management operational
Direcţia juridică
Direcţia resurse umane
Direcţia relaţii internaţionale
Secţia relaţii publice
Secţia secretariat
Subdiviziunile specializate ale IGP:
Serviciul poliției judecătorești
Serviciul achiziții și logistică
Centrul cooperare poliţienească internaţională
Centrul Chinologic
Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare
Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”
Inspectoratul național de investigații
Direcția inspectare efectiv
Direcția generală securitate publică
Direcţia generală urmărire penală
Inspectoratul național de patrulare
Subdiviziuni teritoriale
Direcția de poliție a municipiului Chișinău
Inspectoratul de poliție Botanica al DP mun. Chișinău
Inspectoratul de poliție Buiucani al DP mun. Chișinău
Inspectoratul de poliție Centru al DP mun. Chișinău
Inspectoratul de poliție Ciocana al DP mun. Chișinău
Inspectoratul de poliție Rîșcani al DP mun. Chișinău
Direcția de poliție a UTA Găgăuzia
Inspectoratele de poliţie raionale
2.2.2. Departamentul Poliţiei de Frontieră
Conducerea
Direcţia generală control al frontierei
Direcţia generală managment operaţional
Direcţia generală resurse umane
Direcţia urmărire penală
Direcţia investigaţii speciale
Direcţia juridică şi practică contravenţională
Direcţia analiza riscurilor
Direcţia expertiză a documentelor
Direcţia inspecţie efectiv
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Direcţia politici şi proiecte de asistenţă
Direcţia cooperare internaţională
Direcţia managment logistic şi achiziţii
Direcţia economie şi finanţe
Secretariat (cu statut de direcţie)
Secţia audit intern
Secţia relaţii publice
Subdiviziunile din subordinea Departamentului Poliţiei de Frontieră
Direcţia regională Nord
Direcţia regională Vest
Direcţia regională Sud
Direcţia regională Est
Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroportul Internaţional Chişinău
Centrul de aprovizionare tehnico-materială şi intreţinere a imobilelor
Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră
2.2.3. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Conducerea
Direcţia salvatori şi pompieri
Direcţia protecţie civilă
Direcţia resurse umane
Direcţia generală planificare, coordonare şi operaţii
Direcţia juridică
Direcţia cooperare internaţională şi management proiecte
Direcţia prevenire şi relaţii cu publicul
Direcţia economie şi finanţe
Secţia securitate internă
Serviciul audit intern
Subdiviziuni subordonate Aparatului SPCSE:
Centrul automatizat de dirijare operativă
Centrul republican de intervenţie operativă
Secţia „Laboratorul experimental antiincendiar”
Unitatea specială de pompieri
Serviciul „Şcoala securităţii”
Serviciul de administrare a rezervelor de mobilizare
Secţia control staţii de salvare, atestare şi instruire scafandrieri
Secţia „Laboratorul chimic – radiometric”
Serviciul „Punct comandă de rezervă urban şi extraurban”
Direcţia formare profesională
Ansamblul artistic „Plai moldovenesc” al MAI
Centrul operativ de dispecerat republican
Direcţia logistică
Serviciul Administrare Documente
CDIO „Nord”
CDIO „Sud”
Subdiviziuni teritoriale:
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Obiectele speciale 5101,5102
Centrul Republican de Instruire
DSE mun. Chişinău
DSE mun. Bălţi
DSE UTAG
DSE Cahul
DSE Căuşeni
DSE Edineţ
DSE Hînceşti
DSE Orhei
DSE Soroca
DSE Ungheni
Detaşamentul căutare-salvare nr.1
Detaşamentul căutare-salvare nr.2
2.2.4. Departamentul trupelor de carabinieri
Conducerea
Aparatul central:
Direcţia Management Operaţional
Direcţia Management Resurse Umane
Direcţia Logistică
Direcţia Financiară
Direcţia Securitate și Investigaţii
Direcţia Cooperare Internațională, Management Proiecte și Relații Publice
Direcţia Asistenţă Psihologică
Secţia Juridică
Secţia Medicală
Subdiviziuni subordonate DTC
Unitatea Militară 1001
Unitatea Militară 1002
Unitatea Militară 1003
Unitatea Militară 1006
Unitatea Militară 1045
Subdiviziuni pe lîngă DTC:
Centrul Operaţional (secţie)
Orchestra-Model
Corul „Credo”
Echipa Sportivă
2.2.5. Biroul migraţie şi azil
Conducerea
Direcţia legislaţie, coordonare şi gestionare date
Direcţia imigrări
Direcţia refugiaţi
Direcţia combaterea şederii ilegale a străinilor
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Direcţia evidenţă străini
Serviciul finanţe
Serviciul resurse umane
Secretariat
Subdiviziunile teritoriale ale Biroului migraţie şi azil
Serviciul regional Nord de documentare a străinilor
Serviciul regional Sud de documentare a străinilor
Secţia regională Nord de combatere a şederii ilegale a străinilor
Secţia regională Centru de combatere a şederii ilegale a străinilor
Secţia regională Sud de combatere a şederii ilegale a străinilor
Serviciul evidenţă străini nr.1
Serviciul evidenţă străini nr.2
Serviciul evidenţă străini nr.3
Serviciul evidenţă străini nr.4
Serviciul evidenţă străini nr.5
Serviciul evidenţă străini nr.6”.
2.2.6. Serviciul tehnolgii informaţionale
Conducerea
Direcţia generală monitorizare şi control trafic
Centrul de monitorizare şi control trafic
Direcţia asugurare executare
Direcţia radiocomunicaţii
Secţia resurse umane
Direcţia servici publice şi guvernamentale
Secretariat (cu statut de direcţie)
Direcţia continuitate, securitate şi protecţia informaţiei
Serviciul audit intern
Serviciul certificare, omologare şi inregistrare
Direcţia economico-financiară
Direcţia juridică
Direcţia dezvoltare şi e-guvernare
Direcţia managment servicii de tehnologia informaţiei
Direcţia prestări servicii de tehnologia informaţiei
2.2.7. Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
Conducerea
Direcţia securitate internă;
Direcţia combaterea corupţiei;
Direcţia prevenire şi management operaţional;
Direcţia protecţia informaţiilor;
Direcţia asigurare operativă;
Secţia urmărire penală;
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Secţia analitică;
Secţia tehnică specială;
Serviciul relaţii cu publicul;
Secretariat.
2.2.8. Serviciul dirijare operaţională şi inspectare
Direcția dirijare operațională
Direcția inspectare
Secretariat
2.2.9. Academia „Ştefan cel Mare”
Conducerea
Cancelaria
Serviciul juridic
Secţia planificare, economie şi finanţe
Secţia logistică
Departamentul management operaţional
Secţia medico – sanitară
Departamentul ştiinţă, dezvoltare şi proiecte de cooperare
Biblioteca generală
Departamentul dezvoltare profesională şi managerială
Faculatea drept
Facultatea securitate civilă şi ordine publică
Centrul studii şi asigurare a calităţii
Secţia management resurse umane
2.2.10. Serviciul medical
Conducerea
Secţia resurse umane
Secţia economie şi planificare
Secţia finanţe şi evidenţă contabilă
Secţia mangment operaţional, informatică şi statistică medicală
Secţia administrare şi logistică
Farmacia
Spitalul
Policlinica
Comisia medicală centrală
Centrul de sănătate publică
Centrul curativ – profilactic „NORD”
Centrul curativ – profilactic „SUD”
2.2.11. Clubul sportiv central "Dinamo"
Secţia instruire metodică
Secţia sport profesional
Secţia resurse umane şi asistenţă juridică
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Secţia economie şi finanţe
Stadionul „Dinamo”
Centrul pregătire de foc
Centru cultură fizică şi sport
Secţia administrare şi dezvoltare
Secţia medicină sportivă
2.3. Profilul subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor administrative şi
instituţiilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne
2.3.1. Aparatul central al MAI
Denumirea
subdiviziunii
Conducerea

Cabinetul
ministrului

Numărul Rolul/misiunea
de
subdiviziunii
angajaţi
5 (5/5)
Managmentul de nivel
superior

3 (3/3)

24 (17/7)
Direcţia generală
analiză, monitorizare
şi evaluare a
politicilor

Direcţia generală
resurse umane

21 (17/4)

Principale tipuri de produse

Acte normative interne (ordine cu
caracter normativ, dispoziţii, indicaţii,
decizii, ş.a.)
Gestionare internă (financiară, de
personal, de comunicare, de
determinare şi planificare strategică)
Desfăşurarea activităţii
Comunicarea cu partenerii externi şi
de consiliere şi
naţionali în vedrea identificării şi
reprezentare a activităţii dezvoltării proiectelor de interes
conducerii MAI
comun
Recomandări pe marginea proiectelor
de documente interdepartamentale
Materiale informative, proiecte de
documente, etc., în vederea
participării conducerii MAI la diferite
evinemente sau activităţi
Mesaje, alocuţiuni, demersuri, etc
Note informative privind executarea
indicaţiilor primului ministru şi/sau
ministru
Asigurarea elaborării
Proiecte de documente de politici şi
unor documente de
planificare strategică în domeniul
politici calitative în
afacerilor interne
domeniul afacerilor
Rapoarte de mionitorizare a
interne, precum şi
documentelor de politici cu incidenţă
asigurarea implementării, pentru MAI
monitorizării şi evaluării Rapoarte de evaluare a gradului de
şi examinării impactului implementare şi realizare a
acestora de către toate
documentelor de politici
structurile ministerului
Note şi rapoarte de analiză şi impact a
în domeniul său de
priorităţilor de reformă
activitate
Avize la proiecte de acte legislative şi
normative cu incidenţa pentru MAI
Asigurarea unui
Acte departamentale în domeniul
managment eficient al
recrutării, selectării, promovării şi
resurselor umane
formării profesionale a personalului
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Elaborarea, promovarea
şi monitorizarea
implementării politicilor
în domeniul
managmentului
resurselor umane

Direcţia generală
economie şi finanţe

25 (24/1)

Elaborarea, organizarea
şi monitorizarea
implementării politicilor
economico-financiare în
cadrul sistemului MAI
Elaborarea, repartizarea
şi gestionarea bugetului
MAI

Direcţia audit intern

8 (5/3)

Direcţia generală
juridică

18 (15/3)

Asigurarea evaluării
eficacităţii sistemului de
managment financiar şi
control intern al
subdiviziunilor MAI şi
oferirea recomandărilor
pentru îmbunătăţirea lor
Asigurarea realizării
prerogativelor
Ministerului în
elaborarea şi promovarea
proiectelor de acte
normative în domeniul
de competenţă, a
conformităţii actelor
normative din domeniul
de activitate cu
prevederile cadrului
legislativ în vigoare,
reprezentarea intereselor
Ministerului în instanţele
de judecată, organele
autorităţilor publice şi
instituţii/organizaţii
neguvernamentale în
problemele juridice

MAI
Rapoarte, statistici de evidenţă a
datelor şi documentelor referitoare la
personalul MAI
Documente de politici şi acte
normative în domeniul
managmentului resurselor umane
Politici de organizare a
funcţiilor/posturilor
Documente de politici în domeniul
managmentului resurselor financiare
Propuneri pentru elaborarea bugetului
în domeniul afacerilor interne în
cadrul CBTM
Îndrumări metodologice privind
administrarea resurselor financiare
Rapoarte statistice, financiare ale
activităţii economice
Rapoarte şi analize asupra respectării
disciplinei financiare şi economice,
folsiri raţionale şi eficiente a
mijloacelor bugetare şi speciale,
efectuării la timp şi calitative
ainventarierii valorilor materiale de
către instituţiile subordonate
Ministerului.
Rapoarte privind conformitatea
activităţii subdiviziunilor MAI - pe
marginea economicităţii, eficienţei şi
siguranţei resurselor
Rapoarte privind rezultatele misiuni
de audit şi prezentarea acestora
conducerii MAI şi instituţiilor audiate
Documente de expertiză juridică a
proiectelor de acte normative care
urmează a fi expediate Guvernului,
precum şi ale ordinelor şi dispoziţiilor
care urmează a fi semnate de către
Ministru
Proiecte de acte normative în
domeniul de incidenţă
Decizii şi avize urmare examinării
cererilor prealabile adresate conducerii
MAI
Opinii asupra seszărilor înaintate Curţi
Constituţionale
Rapoarte, note informative relevante
Răspunsuri urmare examinării
cererilor prealabile, petiţiilor
cetăţenilor.precum şi denmersurilor
autorităţilor publice adresate
conduceri MAI
Hotărîri ale instaţelor judecătoreşti
pronunţate în favoarea Ministerului
Rapoarte şi note informative
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Direcţia relaţii
publice

6 (4/2)

Direcţia generală
relaţii internaţionale
şi integrare
europeană

18 (13/5)

Direcţia
documentare

11 (10/1)

Facilitarea accesului
cetăţenilor la informaţiile
relevante asupra
activităţii MAI
Asigurarea informării
permanente a publicului
asupra măsurilor luate de
către minister cu privire
la combaterea
infracţionalităţii,
protecţia civilă a
populaţiei
Contribuirea la
gestionarea imaginii
instituţiei
Dirijarea relaţiilor de
colaborare în domeniul
afacerilor interne, de
promovare şi
reprezentare a politicii
MAI în cadrul cooperării
internaţionale cu
organismele
internaţionale
guvernamentale şi neguvernamentale, inclusiv
cu instituţiile similare din
străinătate Consolidarea
cadrului juridic de
cooperare pe linia MAI
prin elaborarea,
negocierea, semnarea şi
intrarea în vigoare a
tratatelor internaţionale
Asigurarea implementării
priorităţilor de integrare
europeană şi gestionarea
proiectelor în domeniul
afacerilor interne

Asigurarea proceselor de
elaborare, promovare şi
implementare a
politicilor şi a actelor
normative privind
managmentul
documentelor şi
procedura de petiţionare,

Conferinţe de presă
Briefing-uri
Declaraţii
Interviuri
Vizite în teren
Mese rotunde
Comunicate de presă
Informaţii plasate pe pagina WEB,
pagini de socializare, etc

Acte departamentale şi interinstituţionale de diferit gen în vederea
asigurării cooperării internaţionale pe
linia afacerilor interne
Documente şi note informative care
ţin de promovarea vectorului de
integrare europeană pe linia afacerilor
interne
Seturi de documente elaborate ca
suport pentru participarea conducerii
MAI în cadrul cooperării
internaţionale pe linia afacerilor
interne
Rapoarte de progres elaborate privind
implementarea priorităţilor de
integrare europeană Rapoarte
pentru/urmare misiunilor de evaluare
pe domenii sectoriale a cadrului
juridic de cooperare a MAI cu
organismele internaţionale
Acorduri negociate şi semnate în
domeniile de activitate MAI
Note şi fişe de proiect de asistenţă
externă elaborate şi înaintate spre
aprobare Proiecte implementate şi
monitorizate
Conferinţe, mese rotunde, ateliere de
lucru organizate cu participarea
reprezentanţilor instituţiilor similare
străine
Lucrări de secretariat
Bază de date electronică
Arhive
Note informative
Ordine, dispoziţii
Rapoarte, note informative privind
managementul documentelor şi
petiţiilor.
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Direcţia
administrare şi
politici de dezvoltare

14 (10/4)

Secţia protecţie a
datelor cu caracter
personal

4 (2/2)

a regulilor unice privind
organizarea activităţii de
secretariat.
Elaborarea şi
promovarea politicilor şi
actelor normative în
vederea asigurării bunei
funcţionări şi dotării
necesare a
subdiviziunilor MAI şi
celor subordonate pentru
exercitarea atribuţiilor
stabilite
Organizarea şi
desfăşurarea procesului
de achiziţii pentru toate
subdiviziunile din
sistemul afacerilor
interne
Supravegherea şi
asigurarea controlului
respectării legislaţiei în
domeniul protecţiei
persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu
caracter personal în
cadrul structurilor
Ministerului Afacerilor
Interne

Proiecte de documente de politici pe
domeniul de activitate sau propuneri
pe marginea lor
Acte departamentale şi interinstituţionale de diferit gen
Rapoarte, note analitice şi statistice pe
domeniul de competenţă
Caiete de sarcini Tender pentru
achiziţionarea bunurilor
Contracte de achziţionare a bunurilor

Acte departamentale în vederea
respectării prevederilor legale în
domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal
Rapoarte de monitorizare a activităţii
subdiviziunilor MAI în domeniul
protecţiei datelor cu caracter personal
Documente aferente procesului de
soluţionare a cazurilor de pretinsă
încălcare a regimului de prelucrare a
datelor cu caracter personal
Rapoarte, note informative relevante

2.3.2. Autorităţi administrative şi şi instituţii subordonate MAI
Inspectoratul General
al Poliţiei
(inclusiv inspectoratele
de poliţie)

Total: 9231
(8198/839)

Apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei prin
activităţi de menţinere, asigurare şi
restabilire a ordinii şi securităţii
publice, de prevenire, investigare şi
de descoperire a infracţiunilor şi
contravenţiilor Asigurarea şi
menţinerea ordinii publice în sediile
şi în instanţele de judecată
Asigurarea securităţii judecătorilor
şi altor participanţi la proces
Promovarea şi implementarea
politicii de prevenire şi combatere a
criminalităţii şi asiguirare a ordinii
şi securităţii publice, prin
asigurarea cooperării internaţionale
în ceea ce priveşte prevenirea şi
combaterea formelor grave de
terorism şi criminalitate
internaţională

Proiecte de acte
normative
Rapoarte, analize şi
prognoze privind
activitatea şi evoluţia
criminalităţii
Cauze penale
Procese
contravenţionale
Campanii şi operaţiuni
speciale de prevenire a
faptelor ilicite
Proiecte de acte
normative interne
vizînd managementul
resurselor umane
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Departamentul
Poliţiei de Frontieră

Total: 3496
(3256/240)

Exercită conducerea, coordonarea
şi
controlul
activităţii
subdiviziunilor din subordine în
domeniul realizării politicii statului
privind managementul integrat al
frontierei de stat, autorizării trecerii
frontierei de stat a Republicii
Moldova, combaterii criminalităţii
transfrontaliere şi migraţiei ilegale.
Asigurarea securităţii statului pe
segmentul realizării şi menţinerii
regimului frontierei de stat şi zonei
de frontieră, implementarea
managementului integrat al
frontierei de stat bazat pe analiza
riscurilor şi ameninţărilor
susceptibile să compromită
siguranţa frontierei de stat, precum
şi în prevenirea şi combaterea, în
limitele competenţei, a
criminalităţii transfrontaliere şi
migraţiei ilegale

Serviciul Protecţiei
Civile şi Situaţiilor
Excepţionale

Total: 2474
(2383/91)

Elaborarea şi realizarea politicii de
stat privind protecţia civilă şi
apărarea împotriva incendiilor,
prevenirea situaţiilor excepţionale
şi lichidarea consecinţelor acestora

Proiecte de acte
normative/legislative
în domeniul de
activitate
Ordine, dispoziţii,
acte normative
departamentale.
Rapoarte analitice,
note informative
privind activitatea
operaţională.
Profiluri de risc.
Softuri şi sisteme
informaţionale, baze
de date electronice.
Certificate,
confirmări.
Dosare penale,
sesizări către
organele ierarhic
superioare.
Procese-verbale de
constatare a
contravenţiilor.
Sesizări către
organele ierarhic
superioare.
Rapoarte de expertiză
şi de constatare
tehnico-ştiinţifică,
pagini de alertă.
Lucrări de secretariat,
arhive.
Servicii publice
prestate cetăţenilor.
Anchete interne.
Acte legislative şi
normative în
domeniul de
competenţă
Sisteme teritoriale
centralizate de
înştiinţare
Rapoarte privind
pericolul sau
declanşarea situaţiilor
excepţionale
Activitatea de
prevenire, intervenţii
la diferite situaţii
excepţionale şi alte
tipuri de intervenţii
Situaţii excepţionale
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Departamentul Trupelor
de Carabinieri

Trupele de Carabinieri (trupele
Total:
interne) asigură, împreună cu
1096
(818/278) poliţia sau independent, ordinea
publică, apărarea drepturilor şi
libertăţilor
fundamentale
ale
cetăţenilor, avutului proprieta-rului,
prevenirea faptelor de încălcare a
legii.

prevenite, persoane şi
bunuri materiale
salvate
Intervenţii comune
interministeriale la
situaţii excepţionale
Aplicaţii/execiţii
naţionale şi
internaţionale
Date operative şi
statistice, informaţii şi
analize
Cursuri de instruire în
domeniul protecţiei
civile
Comunicate de presă,
conferinţe de presă,
brifing-uri, campanii
de informare a
populaţiei, informaţii
plasate pe pagina
WEB
Controale de
specialitate în
domeniul protecţiei
civile şi acţiuni
împotriva încendiilor
Avize, preîntîmpinări,
prescripţii, autorizaţii,
decizii, încheieri pe
cazuri de încendii,
procese-verbale
Acorduri de
colaborare
internaţionale,
proiecte de dezvoltare
durabilă a SPCSE cu
suportul partenerilor
străini
activităţi de menţinere
a ordinii publice;
protecţia misiunilor
diplomatice;
documente de politici;
Note informative;
Planuri de acţiuni;
Rapoarte de
monitorizare;
Proceduri de achiziţii;
Dispoziţii, ordine;
documente de
evidenţă;
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Biroul Migraţie şi Azil

Total:
197
(118/79)

Realizarea prerogativelor ce ţin de
implementarea politicii în domeniul
migraţiei şi azilului
Gestionarea fenomenului migraţiei
prin admisia şi documentarea
străinilor cu acte de identitate
Recunoaşterea statutului de refugiat
şi a statutului de apatrid
Acordarea protecţiei umanitare
Coordonarea procesului de
integrare a străinilor în Republica
Moldova Controlul legalităţii
şederii străinilor pe teritoriul
Republicii Moldova
Custodia publică şi aplicarea
corespunzătoare a măsurilor de
îndepărtare şi a măsurilor restrictive

Serviciul Tehnologii
Informaţionale

120
(91/29)

Elaborarea şi realizarea politicilor
în domeniul informatizării
instituţiilor MAI Crearea şi
administrarea sistemelor
informaţionale departamentale
Crearea şi administrarea sistemelor
informaţionale unice ale organelor
de drept în vederea evidenţei
infracţiunilor, şi cauzelor penale,
precum şi a persoanelor cercetate în
cadrul acestora
Asigurarea protecţiei interne a
Ministerului, supravegherea şi

Serviciul Protecţie Internă 100
(98/2)
şi Anticorupţie

Ordine, dispoziţii acte
normative
departamentale,
Rapoarte de analiză de
risc,
Rapoarte de fenomen,
compedii
statistice,
note
informative
privind
activitatea
operaţională,
Statistici de evidenţă a
datelor şi documentelor cu privire la
personal,
Propuneri
pentru
elaborarea bugetului,
propuneri de acte
legislative şi normative,
Decizii de declarare a
străinului
persoană
indezirabilă,
Decizii de acordare a
regimului tolerării,
Decizii de returnare/
revocare a dreptului
de şedere a străinilor/
de anulare a dreptului
de şedere a străinilor/
de anulare a vizei,
Dosare de expulzare,
Procese-verbale
contravenţionale,
Drept de şedere/
repatriere,
Acte de identitate,
Invitaţii,
Statut de refugiat,
Protecţie umanitară,
Statut de apatrid
Softuri şi sisteme
informaţionale pentru
sistemul
afacerilor
interne
Mentenanţa sistemelor
informaţionale
Rapoarte statistice
Ordine, dispoziţii acte
normative
departamentale
Proiecte de acte
normative
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30 (29/1)
Serviciul Dirijare
Operaţională şi Inspectare

Academia „Ştefan cel
Mare”

400
(364/36)

controlul respectării legislaţiei şi
disciplinei de către personalul
instituţiei Prevenirea şi combaterea
actelor de corupţie şi a celor conexe
corupţiei Asigurarea securităţii,
integrităţii, onoarei, demnităţii,
reputaţiei profesionale, drepturilor
şi intereselor legitime ale
personalului MAI
Realizarea atribuțiilor Ministerului
privind dirijarea, coordonarea,
monitorizarea, evaluarea și
controlul activităților desfășurate în
domeniile de activitate, reieșind din
prevederile legislației în vigoare

Pregătirea cadrelor specializate,
pentru ocuparea funcţiilor în
subdiviziunile MAI
Asigurarea pregătirii iniţiale şi
continue

Ordine, dispoziţii acte
normative
departamentale
Note analitice
Anchete interne
Petiţii examinate
Verificări şi măsuri
de prevenţie
Dirijarea operaţională
integrată cu forţele şi
mijloacele
autorităţilor
administrative şi
instituţiilor din
subordinea MAI
Monitorizarea
evenimentelor și
realizarea
managementului
informației din sfera
de competență a MAI
Asigurarea suportului
decizional conducerii
MAI în procesul de
realizare al
managementului
integrat al crizelor
Coordonarea
acțiunilor
Ministerului cu alte
autorități ale statului
abilitate cu
competențe în
gestionarea crizelor
Evaluarea şi
controlul activităţii
de serviciu ale
autorităţilor
administrative şi
instituţiilor din
subordinea
Ministerului
Ordine, dispoziţii acte
normative
departamentale
Curricule, pograme de
instruire
Planuri de instruire
Cercetări ştiinţifice
Studii analitice
Diplome şi certificate
Rapoarte analitice şi
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Serviciul Medical

400
(362/38)

Asigurarea organizări şi coordonării
controlului activităţii de asistenţă
medicală primară, specializată de
ambulator (inclusiv stomatologică),
spitalicească, de înaltă performanţă,
sanitaro-epidemiologică şi
expertiză medico-militară
Monitorizarea implementării
programelor naţionale de sănătate
în reţeaua medico-sanitară a MAI

Clubul Sportiv Central
„Dinamo”

120
(96/24)

Crearea şi conducerea
organizatorico-metodică şi
implementarea sistemului complex
de pregătire fizică şi de foc a
efectivului subdiviziunilor MAI,
celor subordonate şi desconcentrate

2.4. Bugetul MAI, distribuit pe componente
anul
2013
bugetul total (mln lei)
1689,2
cheltueli de personal (%)
55,9
cheltuieli de menţinere şi operaţionale (%)
14,4

2014
1919,1
56,0
14,0

financiare
Acte departamentale
privind asigurarea
asistenţei medicale şi
expertizei medico –
miltare în cadrul
MAI
Note informative
privind implemetarea
programelor
naţionale de sănătate
în reţeua medicosanitară a MAI
Note informative
privind respectarea
normelor snitaroigienice şi
antiepidemice în
cadrul
subdiviziunilor MAI
Rapoarte statistice
privind indicii de
bază ale activităţii
instituţiilor medicosanitare ale MAI şi
rezultatele
controlului medical
profilactic efectuat
contingentului aflat
la deservire
Adeverinţe şi
Certificate
Decizii medicale
privind rezultatele
expertizei medico –
militare în cadrul
MAI
Ordine, dispoziţii acte
normative
departamentale
Rapoarte analitice şi
financiare
Planuri de instruire
Competiţii sportive
Servicii prestate
cetăţenilor

2015
2173,6
57,9
14,0

2016
2050,3
50,0
13,7

2017
2254,5
73,5
10,1
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reparaţii, investiţii capitale şi procurarea
mijloacelor fixe (%)
transferuri către alte organizaţii (%)
protecţie sociallă (%)
bugetul MAI faţă de bugetul de stat (%)

2,7

6,0

4,8

15,2

14,3

27,0
7,4

24,0
7,0

23,3
6,6

21,1
7,5

0,02
6,1

Distribuirea bugetului MAI pe componente (a. 2017)
Pensii şi alocaţii; 0,02
Cheltuieli de
menţinere şi
operaţionale; 10,1

Reparaţii,
investiţii capitale
şi procurarea
mijloacelor fixe;
14,3

Salarii; 73,5

Cheltuieli repartizate pe compartimente (mln lei)
Compartimentul

2014
Aprobat

2015

Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat

Cheltuieli, total

1919,1

1943,2

Salarii
Alte cheltuieli curente
Reparaţii capitale şi
procurare mijloace
fixe
Investiţii capitale
Aparatul central

1067,8
749,3
82,5

1052,9
754,6
120,8

19,5
36,5
(1,9%)
30,6
4,2
1,7

x

Salarii
Alte cheltuieli curente
Reparaţii capitale şi
procurare mijloace
fixe
Investiţii capitale

2017

2016

2112,9

2550,4

2554,9

2254,5

1257,7
805,5
104,2

1231,9
810,4
63,3

1271,1
306,5
395,3

1257,5
269,2
390,4

1657,0
228,8
323,4

14,9
14,9
(1%)
12,2
1,9
0,8

6,2
29,9
(1,4 %)
13,5
16,4
x

7,3
15,5
(1%)
13,5
2,0
x

19,9
36,5
(1,4%)
17,0
18,5
1,0

19,9
36,9
(1,4%)
16,1
20,0
0,8

42,4
18,3
(0,8%)
15,4
2,0
0,9

x

x

X

x

x
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Poliţia1
(inclusiv reforma)
Salarii
Alte cheltuieli curente
Reparaţii capitale şi
procurare mijloace
fixe
Investiţii capitale
Migraţie şi azil

756,3
(39,4%)

783,1
(40,3%)

813,5
(37,4%)

800,1
(37,9%)

905,4
(35,5%)

916,1
(35,8%)

1202,0
(50%)

570,0
127,1
57,7

578,9
125,4
77,3

670,4
104,7
38,4

662,4
129,3
8,4

672,8
92,2
136,9

672,8
102,9
136,9

903,9
90,6
176,7

1,5
27,4

1,5
27,7

x
28,5

x
20,1

Salarii
Alte cheltuieli curente
Reparaţii capitale şi
procurare mijloace
fixe
Investiţii capitale
Servicii de suport

12,5
7,9
7,0

11,8
7,3
8,6

13,8
8,6
6,1

13,7
5,7
0,7

3,5
38,9
(1,5%)
14,3
5,9
18,7

3,5
38,9
(1,5%)
14,3
5,9
18,7

30,8
23,5
(1,0%)
16,9
5,4
1,2

x
113,7

122,9

x
138,6

X
146,0

57,9
43,9
11,9

59,1
41,4
22,4

70,6
50,4
17,6

73,9
53,0
19,1

x
231,4
(9,0%)
80,1
65,2
74,9

X
229,1
(9,0%)
80,1
65,2
74,9

201,4
(8,9%)
103,2
53,2
45,0

x
81,2

80,9

x
110,6

X
93,8

49,3
28,4
1,2

41,3
31,2
6,1

74,2
28,4
8,0

54,6
33,7
5,5

11,2
119,4
(4,7%)
74,0
14,2
31,2

11,2
107,7
(4,2%)
61,3
14,7
31,7

147,9
(6,5%)
94,6
13,9
33,9

2,3
266,7

2,3
269,6

x
343,1

x
335,6

201,5
53,6
1,9

204,3
51,6
4,0

241,7
62,2
33,0

241,7
58,1
28,5

9,7
174,6

9,7
177,3

6,2
200,7

7,3
199,9

143,4
24,1
1,1

144,0
33,2
1,1

172,1
27,5
1,1

170,5
29,1
0,3

6,0

x

x

x

Salarii
Alte cheltuieli curente
Reparaţii capitale şi
procurare mijloace
fixe
Investiţii capitale
Carabinierii
Salarii
Alte cheltuieli curente
Reparaţii capitale şi
procurare mijloace
fixe
Investiţii capitale
Poliţia de frontieră2
Salarii
Alte cheltuieli curente
Reparaţii capitale şi
procurare mijloace
fixe
Investiţii capitale
Pompierii şi salvatorii
Salarii
Alte cheltuieli curente
Reparaţii capitale şi
procurare mijloace
fixe
Investiţii capitale
1
2

5,5
380,5
376,4
385,0
(14,9%) (14,7%) (17,1%)
240,7
240,7
300,7
29,3
30,4
38,4
106,5
101,3
45,9

4,0
4,0
297,0
299,9
273,5
(11,6%) (11,8%) (12,1%)
172,2
172,5
222,3
36,5
39,3
25,3
87,0
86,2
19,8

1,3

1,3

6,1

Începînd cu 5 martie 2013 Poliţia dispune de linie separată de finanţare.
Pînă la încadrarea în Miulie 2012, Poliția de frontieră a fost instituție separată (Serviciul Grăniceri)
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Obiectele speciale

1,8

1,8

2,0

2,0

Protecţie Socială

459,0

464,7

506,7

498,6

2,2
2,2
2,3
(0,1%) (0,1%) (0,1%)
539,0
545,7
0,4
(21,1%) (21,3%) (0,02%)

Distribuirea bugetului MAI pe compartimente (a. 2017)
Obiecte speciale;
2,3
Pompierii şi
salvatorii: 273,5

Aparatul Central;
18,3
Protecţie socială:
0,4

Poliţia de
Frontieră; 385
Poliţia: 1202

Carabinierii: 147,9

Servicii de suport:
201,4

Migraţie şi azil:
23,5

Analiza alocaţiilor MAI pentru perioada 2014-2016 denotă o creştere cu
24,7 % a alocaţiilor financiare totale redistribuite Ministerului Afacerilor Interne.
Compartimentul procurării mijloacelor fixe, investiţiilor capitale şi
reparaţiilor capitale, alocaţiile s-au majorat, comparativ cu anul 2016, de la 6,0% la
15,2% (pentru anul 2014) şi de la 4,8%-15,2% (pentru anul 2015), iar cheltuielile
de menţinere şi operaţionale menţinîndu-se la acelaşi nivel în jur de 14%,
atribuţiile MAI se diversifică, necesarul cantitativ de materiale şi consumabile e în
continuă creştere, mai ales în partea ce ţine de întreţinerea mijloacelor de transport,
mentenanţa sistemelor informatice, preţurile fiind permanent în creştere.
În rezultatul unei ample analize se demonstrează că, de fapt, în anul 2016
bugetul MAI per-total este mai mare cu 631,3 mln lei faţă de anul 2014, o mare
parte din mijloacele financiare alocate o constituie suportul bugetar (regimul
liberalizat de vize), precum şi proiectele finanţate din surse externe.
Reieşind din cele relatate, majorarea înregistrată nu permite totuşi acoperirea
cheltuielilor necesare pentru dotarea, echiparea, funcţionarea şi dezvoltarea
capacităţilor instituţionale conform standardelor europene de calitate.
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2.4.1. Asistenţa externă
Asistenţa externă continuă să joace un rol important în realizarea obiectivelor
prioritare fixate în documentele strategice.
Totodată, anual, Ministerul Afacerilor Interne elaborează raportul anual cu privire
la asistenţa externă acordată. Ca urmare a analizei datelor, volumul asistenţei
externe debursate în perioada anilor 2014-2016 este:
În anul 2014 – de circa 26 917.40 mii lei;
În anul 2015 – de circa 100 518.80 mii lei;
În anul 2016 – de circa 93 369. 80 mii lei.

2.5. Resursele umane (aparatul central al MAI şi autorităţile subordonate către
data de 31.12.2016)
2.5.1. Aparatul central
Structura personalului pe vîrste
Vîrsta

Personal de
conducere

Personal de
executare

Personal
tehnic

Total

< 25

0

11

2

13

25-40

17

34

5

56

41-56 f / 61 b

9/14

9/0

6/1

24/15 (39)

> 57 f / 62 b

0/0

3/0

3/0

6/0 (6)
114

TOTAL
Structura personalului după vechimea în muncă
Vechimea în muncă
(ani)

Personal de
conducere

Personal de
executare

Personal
tehnic

Total

<5

13

38

6

57

5- 15

8

7

2

17

> 15

19

13

8

40

TOTAL

40

58

16

114

Structura personalului după vechimea în serviciul public
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Vechimea în serviciul
public (ani)

Personal de
conducere

Personal de
executare

Personal
tehnic

Total

< 1 debutanţi

6

10

3

19

1-3 tineri specialişti

5

15

1

21

3-15

10

20

4

34

> 15

19

13

8

40

TOTAL

40

58

16

114

Sex

Personal de
conducere

Personal de
executare

Personal
tehnic

Total

Feminin

17

42

14

73

Masculin

23

16

2

41

TOTAL

40

58

16

114

Structura personalului pe sexe

Structura personalului în dinamică pe ani
Anul

Personal de
conducere

Personal de
executare

Personal
tehnic

Total

2013

49

89

20

158

2012

57

88

13

158

2011

63

82

13

158

2010

63

82

13

158

Inspectoratul General al Poliţiei (total)
Tabel de personal 1
Vîrsta

Personal de
conducere

< 25
25-40
41-56f/61b
> 57f/62b

0
356
15/174
0

F
public
i
1433
0
4743
12
26/963
14/1
0
4
Tabel de personal 2
Personal de
execuţie

Personal
tehnic

Total

14
61
82/18
54/11

1457
5172
137/1156
58/11

34

Vechimea în
muncă

Personal de
conducere

1-5
6- 15
> 15

0
396
149
Personal de
conducere
49
496

Gen
Feminin
Masculin

Personal de
conducere
545

Anul
2016

Personal de
execuţie

F
public
i

2216
6
3437
13
1522
12
Tabel de personal 3
Personal de
F
execuţie
publici
927
30
6274
1
Tabel de personal 4
Personal de
F
execuţie
publici
7175
31

Personal
tehnic

Total

15
156
67

2239
4002
1750

Personal
tehnic
65
175
Personal
tehnic
240

Total
1071
6920
Total
7991

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Vîrsta

Personal de conducere

Personal de executare

Total

< 25

0

181

181

25-40

129

1580

1709

41-56 f / 61 b

10/114

27/214

37/328

> 57 f / 62 b

1

8

9

Total

254

2010

2264

Vîrsta

Personal de conducere

Personal de executare

Total

< 25

0

1

1

25-40

0

11

11

41-56 f / 61 b

2/6

14/15

14/16

> 57 f / 62 b

0

16/12

19/12

Total

8

69

74

(angajaţi civili (F/P +F)

Vîrsta

Departamentul Poliţiei de Frontieră
(nivel central)
< 25

Personal de conducere
-

Personal de executare
9

Total
9

25-40

53

142

195
35

Sex

41-56 f / 61 b

28

9

37

> 57 f / 62 b

-

-

-

Feminin

16

55

71

Masculin

66

104

170

Personal de conducere

Personal de executare

Total

< 25

3

332

335

25-40

179

1772

1951

41-56 f / 61 b

28

182

210

> 57 f / 62 b

0

0

0

Feminin

23

460

483

Masculin

187

1826

2013

Sex

Vîrsta

(subdiviziuni subordonate)

Biroul migraţie şi azil
Funcţionari
publici

Personal tehnic
şi civil

Total

Personal de conducere

18

18

4

40

Personal de executare

100

47

10

157

< 25

9

3

1

13

25-40

88

31

0

119

41-56 f / 61 b

11

9

8

28

> 57 f / 62 b

0

5

5

10

Feminin

8

35

8

51

Masculin

97

7

2

106

Sex

Vîrsta

Personal cu
statut special

Departamentul Trupelor de Carabinieri
Tabel de personal 1
Vîrsta

Personal de conducere

Personal de execuţie

Total

< 25

2

1376

1378
36

25-40

81

367

448

41-55

51

68

119

Total

134

1811

1945

Tabel de personal 2
Vechimea în
muncă

Personal de conducere

Personal de execuţie

Total

1-5

19

1509

1528

6- 15

61

204

265

> 15

54

98

152

Total

134

1811

1945

Tabel de personal 4
Gen

Personal de conducere

Personal de execuţie

Total

Feminin

102

1722

1824

Masculin

32

89

121

Total

134

1811

1945

Tabel de personal 5
Anul

Personal de conducere

Personal de execuţie

Total

2016

165

2093

2258

2017

165

2093

2258

2.6. Analiza SWOT
S (puncte forte)
Resurse umane
 Personal
profesionalizat,
structură
organizatorică optimizată și funcțională
 Personal tînăr cu potenţial de învăţare şi
capacitate sporită de mobilizare
 Competenţă de a iniţia şi elabora propuneri
de acte legislative şi normative, documente
de politici publice, pe domeniul specific de
activitate al subdiviziunilor
 Dinamică pozitivă a capacităţii de absorbţie
pe mai multe categorii de proiecte de
finanţare

W (puncte slabe)
Resurse umane
 Aparatul MAI este demilitarizat, iar
angajaţii nu deţin statut special
 Motivarea scăzută a angajaţilor pentru
creşterea profesională
 Experienţa insuficientă a personalului
nou angajat
 Lipsa unui sistem de indicatori de
performanță instituționali, precum și
absența unui sistem de management al
calității
 Dificultăţi în managementul uniform al
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 Asigurarea creşterii în carieră profesională
prin cursuri de pregătire iniţială,
perfecţionare, specializare
 Instruirea planificată şi sistematică a
personalului
 Riscul redus al ameninţărilor corupţioniste
a angajaţilor din aparatul central
 Sistem de angajare a personalului în bază
de concurs
 Competențe optime de management resurse
umane
















Resurse materiale
 MAI dispune de un sediu cu suficient
spaţiu
pentru
amenajarea
tuturor
facilităţilor necesare bunei funcţionări a
aparatului central
 Majoritatea subdiviziunilor deţin sisteme IT
proprii consolidate, gestionarea bazelor de
date proprii
 Bază tehnico-materială suficientă pentru
procesul de instruire
 Unele subdiviziuni dispun de structuri
operaționale de control și supraveghere,
echipe mobile, inclusiv mixte cu alte
structuri

personalului MAI datorită statutului
diferit al funcţionarilor publici,
personalului cu statut special şi celui
tehnic
Capacitate insuficientă de managment
al proiectelor, în special al celor de
atragere a finanțării externe
Stilul de managment intern păstrează
elemente de cultură poliţienească
neconcordantă cu misiunea actuală a
ministerului
Sistem de managment al resurselor
umane deficient (lipsa unor politici
eficiente de recrutare a personalului,
mecanisme instituţionale ineficiente în
domeniul resurselor umane care ţin de
recrutare, fluxul de personal)
Cunoaşterea insuficientă a limbilor
străine de către angajaţii ministerului şi
ai subdiviziunilor
Lipsa specialiştilor pentru mentenanţa
și dezvoltarea sistemului informaţional
Sistem
insuficient dezvoltat
de
proceduri standard de operare
Sistem
insuficient dezvoltat
de
management al situațiilor de criză
Ofertele de instruire din exterior nu
sînt valorificate eficient
Capacitate redusă de analiză strategică
şi sistematizare la nivelul personalului
Sistem ineficient/lipsă de comunicare
internă (subiecte şi procese care rămîn
necunoscute)
Sistem de evaluare a performanţei
individuale şi de promovare în carieră
lacunar
Deficienţe ale capacităţilor de
planificare strategică, monitorizare şi
evaluare a documentelor de politici

Resurse materiale
 Nivelul
redus
de
remunerare,
caracteristic sectorului bugetar
 Fluctuaţia cadrelor generată de
salarizarea mai mică şi condiţii de
asigurare socială joase
 Finanţare
insuficientă
pentru
dezvoltarea continuă a sistemului
informaţional
şi
asigurarea
interacţiunilor informaţionale cu alte
instituţii
 Condiţii materiale inadecvate pentru
buna funcţionare a MAI (spaţii
multifunţionale de lucru, logistică,
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Cadru regulator
 Cadru legal și normativ aliniat la
standardele UE
 Structură organizaţională bună, structurată
pe unităţi teritoriale
 Programele de instruire şi curriculum–urile
racordate la rigorile europene
 Promovarea transparenţei decizionale
 Sistem descentralizat de prestare a
serviciilor pentru străini
 Viziune clară cu privire la vectorul de
dezvoltare a sectorului afacerilor interne
 Evoluţie
pozitivă
constantă
prin
îndeplinirea condiţionalităţilor pe planul pe
vize
 Evoluţie
progresivă
constantă
prin
îndeplinirea condiţionalităţilor Acordului
de Asociere
 Cadrul normativ al MAI separat de cadrul
normativ al Poliţiei şi al celorlalte autorităţi
din subordine
 Studii de fezabilitate realizate pentru
consolidarea capacităţilor MAI în contextul
reformei
 Independenţă operaţională şi politică

Relaţii cu partenerii
 Pagina
web
asigură
transparenţa
decizională în activitate
 Parteneriate cu autoritaţile adminstraţiei
publice centrale şi locale
 Promovarea unei imagini pozitive a MAI şi
a unei conlucrări deschise cu mass-media şi
societatea civilă
 Cooperarea şi stabilirea parteneriatelor cu
instituţii similare din alte state şi prezenţa
la diferite forumuri şi platforme de
cooperare regionale şi internaţionale
 Sistemul
managerial
simplificat,

consumabile, tehnică de lucru, maşini,
protocol)
Dotare limitată cu mijloace de
comunicații, în special în arealul de
Sud-Est al Republicii Moldova
Extindere limitată a sistemelor
informaționale, ceea ce determină
operativitate redusă şi dificultăți la
nivel regional și local
Capacități reduse de răspuns la apariția
unui flux masiv de migranți în RM
Tehnologii informaţionale insuficient
de dezvoltate pentru managementul
financiar,
logistică
şi
circuitul
documentelor

Cadru regulator
 Cadrul regulator intern necesită a fi
revizuit
 Mecanisme deficiente de comunicare
internă (canale de comunicare depăşite
tehnologic şi metodic, birocratizate
excesiv)
 Lipsa unor mecanisme şi politici bine
conturate de prevenire şi combatere a
corupţiei şi respectarea drepturilor
omului în sistemul afacerilor interne
 Standarde de protecţie a datelor cu
caracter personal respectate insuficient
la nivelul sistemului afacerilor interne
 Lipsa procedurilor standard de operare
 Capacităţi reduse de intervenţii în
raport cu cerinţele şi riscurile actuale,
calitatea slabă a serviciilor prestate
 Lipsa unui program definit de
evaluare a necesităţilor de instruire

Relaţii cu partenerii
 Comunicare externă încă deficientă (cu

publicul şi interinstituţională)
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competențe descentralizate și delegate către
nivelurile regional și local
 Parteneriat deschis cu autorităţi centrale şi
locale,
ONG-uri
şi
organizaţiile
internaţionale

O (oportunităţi)
Resurse umane
 Participarea

angajaţilor la diferite
formări şi cursuri de perfecţionare
internaţionale şi regionale
 Oportunităţi de instruire în diverse
domenii relevante oferite de partenerii
de dezvoltare
 Accesul la diverse programe de
instruire şi perfecţionare profesională în
ţară şi peste hotare
 Elaborarea treningurilor cu participarea
diverșilor experți pentru dezvoltarea
competențelor multilaterale

Resurse materiale
 Noi programe de finanţare determinate
de procesul de integrare europeană
 Monitorizarea
continuă
a
responsabilităţilor de management şi
control
financiar
în
cadrul
subdiviziunilor MAI
 Oportunităţi
de
completare
a
necesarului de echipamnet, mijloace
speciale şi dotări cu suportul
programelor specializate ale partnerilor
de dezvoltare
 Existenţa unui potenţial important de
asistenţă metodologică, tehnică şi
financiară externă, numărul şi volumul
fondurilor accesibile fiind în creştere
 Atragerea
interesului
instituțiilor
internaționale și a donatorilor la
finanțarea obiectivelor strategice din
subordinea ministerului
 Disponibilitatea asistenţei externe
pentru dezvoltare întru realizarea
obiectivelor
prioritare
(proiecte/programe de asistenţă tehnică
şi investiţională)

Cadru regulator
 Voinţa Guvernului de a asigura reforma
organelor de drept şi includerea acestor
priorităţi în documentele de politici
strategice
 Continuitatea acţiunilor de integrare

T (ameninţări)
Resurse umane
 Pierderea cadrelor calificate din cauza
nivelului jos de motivaţie
 Riscul
înalt
asupra
integrităţii
profesionale ale angajaţilor
 Influențe incontrolabile ale factorului
uman şi riscul înalt de corupție
 Atractivitate descendentă vis-a-vis de
profesia militară
 Reducerea în continuare a numărului
de unităţi de personal

Resurse materiale
 Finanţarea
bugetară
insuficientă,
inclusiv pentru acoperirea necesităţilor
de instruire a personalului
 Continuarea migraţiei personalului
înalt calificat spre ţările dezvoltate din
spaţiul UE

Cadru regulator
 Apariţia unor noi obligaţii în procesul
de beneficiere a proiectelor finanţate
 Modificarea
cadrului
legislativnormativ la iniţiativa altor autorităţi,
fără coordonarea cu MAI
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europeană, disponibilitatea în acordarea
de sprijin şi consiliere din partea
statelor UE
Parteneriatele şi colaborarea externă cu
organizaţii internaţionale în vederea
schimbului de bune practici şi
elaborării standardelor de instruire a
poliţiştilor
Perfecționarea strategiilor și tacticilor
de identificare pe etape a riscurilor de
fraudă /corupție
Existența cadrului național / ministerial
de abordare strategică a dezvoltării
instituționale
Sistem de parteneriat deschis şi stabil
cu instituții publice, ONG și
organizațiile internaționale relevante
Programe internaţionale de instruire şi
dezvoltare profesională
Atribuirea prin lege a competenţelor
procesual-penale de investigare a
infracţiunilor de corupţie şi celor
conexe
Includerea MAI în sistemul organelor
securităţii statului

Relaţii cu partenerii
 Colaborarea cu factori guvernamentali
şi non-guvernamentali prin încheierea
de protocoale/acorduri cu parteneri
interni şi externi
 Continuitatea acţiunilor de integrare
europeană, standarde, bunele practici şi
disponibilitatea în acordarea de sprijin
şi consiliere din partea UE
 Creşterea numărului de parteneri
eventuali în cadrul societăţii civile şi
organismelor internaţionale
 Participarea în cadrul grupurilor de
lucru, conferinţelor, seminarelor la
nivel
naţional
şi
internaţional,
facilitându-se astfel schimbul de
experienţă
 Existenţa unui sistem de parteneriat cu
instituţiile publice, ONG-uri, şi
organizaţiile internaţionale în domeniu
 Creşterea nivelului de încredere al
populaţiei în organele afacerilor interne
 Creşterea numărului de parteneri
eventuali în cadrul societăţii civile şi
organismelor internaţionale

 Finanţare bugetară insuficientă, decalaj
dintre necesităţile identificate şi
acoperirea bugetară
 Divergenţe între obiectivele trasate în
documentele de politici şi activităţile
realizate, lipsa interpretării unice a
obiectivelor
 Modificarea
cadrului
legislativnormativ la iniţiativa altor autorităţi,
fără coordonarea cu IGP, ceea ce
periclitează reforma iniţiată şi succesul
altor activităţi
 Finanţarea
bugetară
insuficientă,
absenţa unor mecanisme care să asigure
direcţionarea resurselor financiare în
virtutea principiului eficienţei, păstrarea
decalajului dintre necesităţile financiare
şi acoperirea reală a acestora
 Cadrul legislativ privind achiziţia de
bunuri şi servicii nu permite procurarea
celor mai bune sau calitative
bunuri/servicii (criteriul de bază este
„preţ
minim”),
chiar
dacă
bunurile/serviciile sunt destinate să
protejeze viaţa şi sănătatea oamenilor
 Schimbarea priorităţilor de reformare a
MAI

Relaţii cu partenerii
 Neîndeplinirea
angajamentelor
ce
rezultă din documentele de politici de
către alţi actori implicaţi
 Conflictul militar din Estul Ucrainei
 Sporirea riscurilor şi tensiunulor
religioase şi entice
 Capacităţi reduse cu privire la
respectarea angajamentului de a
contribui la menţinerea păcii şi
securităţii internaţionale
 Globalizarea criminalității, inclusiv a
terorismului internaţional, dezvoltarea și
expansiunea rețelelor crimei organizate
transnaționale (traficului de ființe
umane, droguri, armamente și muniții,
materiale radioactive și explozive etc.)
 Instabilitatea şi incertitudinea politică
atît la nivel central, cît şi la cel local
 Focarul de conflict în regiunea
transnistreană
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 Asistenţa din partea partenerilor de
dezvoltare în fortificarea capacităţilor
MAI privind elaborarea politicilor
 Interesul
sporit
şi
posibilităţile
valorificării beneficiilor mass-media şi
a societăţii civile
 Colaborarea fructuoasă cu partenerii
externi pentru dezvoltare – UE, BM,
PNUD, UNICEF
 Posibilitatea de a beneficia de
experienţa pozitivă a altor state în
procesul de integrare europeană

II. CADRUL DE POLITICI PUBLICE
2.1. Priorităţi de politici pe termen mediu
Priorităţi de politici
Consolidarea şi fortificarea
sistemului de management
operaţional al MAI prin
prisma interoperabilităţii.

Rezultat scontat
1. Sistem integrat, interoperabil și
compatibil de ordine și securitate publică,
echitabil, unitar, echilibrat operațional,
regionalizat, asigurat la nivelul suficienței
funcționale cu resurse de toate
categoriile;
2. Mecanism de coordonare integrată a
acțiunilor de ordine și securitate publică
implimentat și funcțional;
3. Subdiviziuni
de
management
operaţional instituite la nivelul aparatului
central al MAI și în cadrul autorităților
administrative și subdiviziunilor din
subordine conform conceptului de
interoperabilitate;
4. Cadrul normativ de reglementare a
proceselor de interoperabilitate a
managmenntului operaţional elaborat și
aprobat;
5. Ridicarea nivelullui capacității de
reacție a autorităților administrative și
subdiviziunilor din subordinea MAI
privind gestionarea situațiilor specifice;
6. Dezvoltarea sistemului de analiză a
riscurilor în cadrul MAI;
7. Platforma
unică
a
sistemelor
informaționale automatizate de evidență a
evenimentelor publice pe domeniul de
competență
al
MAI
creată
și
operaționalizată;
8. Nivel ridicat de pregătire profesională
a personalului conform angajamentelor
de ajustare la cerințele UE.

Sursa
Programul de activitate al
Guvernului pentru anii 2016 –
2018;
Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016 – 2018;
Legea nr. 212 din 24.06.2004
privind regimul stării de urgenţă,
de asediu şi de război;
Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu
privire la activitatea Poliţiei şi
statutul poliţistului;
Legea nr. 283 din 28.12.2011 cu
privire la Poliţia de Frontieră;
Legea nr. 93 din 05.04.2007 cu
privire la Serviciul Protecţiei
Civile
şi
Situaţiilor
Excepţionale;
HG nr. 1206 din 02.11.2016 „Cu
privire la Centrul Naţional de
Coordonare
Integrată
a
Acţiunilor de Ordine Publică”;
Strategia
naţională
de
managment integrat al frontierei
de stat pentru perioada 20152017
şi
a
Planul
de
implementare a acesteia;
Strategia de dezvoltare a poliției
pentru anii 2016-2020 şi Planul
de Acțiuni aferent;
Ordinul MAI nr. 309 din
05.10.2016 privind aprobarea
Foii
de
parcurs
privind
implementarea recomandărilor
analizei funcționale a MAI.
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Realizarea procesului de
integrare europeană pe linia
afacerilor interne, prin
implementarea angajamentelor prevăzute în Acordul și
Agenda de Asociere RMUE

1. Cadru normativ ajustat;
2. Proiecte comune cu instituțiile UE
realizate,
inclusiv
implementarea
Matricei de politici pentru suportul
bugetar privind liberalizarea regimului de
vize și suportul bugetar privind
reformarea poliției;
3. Acordul și Agenda de Asociere
implementate pe domeniul afacerilor
interne.

Implementarea Conceptului
de poliție comunitară în
cadrul structurilor
Inspectoratului General al
Poliţiei

Serviciu
polițienesc
modern
în
conformitate cu cele mai bune standarde
și practici internaționale, capabil să
răspundă proactiv și în mod egal la
nevoile cetățenilor și ale societății în
ansamblu.

Asigurarea protecţiei interne 1. Capacități funcţionale şi competenţe de
şi a integrităţii instituţionale prevenire, combatere, investigare și
urmărire penală, supraveghere și aplicare
a cadrului normativ pe domeniile de
activitate consolidate;
2. Intoleranţă faţă de incidentele de
integritate;
3. Monitorizări ale stilului de viaţă al
angajaţilor MAI desfăşurate;
4. Instruiri ale agenților publici în
vederea
respectării
cerințelor
de
integritate instituţională
5. Campanii de informare.
Asigurarea managementului 1. Potențial sporit de control al frontierei
integrat al frontierei de stat, pe segmentele terestru, fluvial și aerian;
combaterea eficientă a
2. Mecanism de coordonare a securității
migrației ilegale și a
frontaliere consolidat;
criminalităţii
3. Tehnologii informaționale moderne de
transfrontaliere.
gestionare a situației la frontieră şi

Programul de activitate al
Guvernului pentru anii 20162018;
Acordul şi Agenda de Aso-ciere
a Republicii Moldova cu UE;
HG nr. 526 din 03.07.2014
pentru aprobarea Acordului de
finanţare
dintre
Guvernul
Republicii Moldova şi Uniunea
Europeană privind suportul în
implementarea
Planului
de
acţiuni privind liberalizarea
regimului de vize;
HG nr. 1257 din 16.11.2016 cu
privire la iniţierea negocierilor şi
aprobarea semnării Acordului de
finanţare
dintre
Guvernul
Republicii Moldova şi Uniunea
Europeană privind Programul de
suport bugetar pentru reforma
poliţiei în Republica Moldova
pentru anii 2017-2020
Programul de activitate al
Guvernului pentru anii 20162018;
Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018;
Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu
privire la activitatea Poliţiei şi
statutul poliţistului;
Strategia de dezvoltare a poliției
pentru anii 2016-2020 şi Planul
de Acțiuni aferent, aprobată prin
HG nr. 587 din 12.05.2016
Programul de activitate al
Guvernului Republicii Moldova
pentru anii 2016-2018;
Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018;
Acordul şi Agenda de asociere a
Republicii Moldova cu UE.

Programul de activitate al
Guvernului Republicii Moldova
pentru anii 2016-2018;
Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018;
Strategia
naţională
de
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Asigurarea măsurilor de
protecţie civilă şi apărării
împotriva incendiilor la
prevenirea situaţiilor
excepţionale şi lichidarea
consecinţelor acestora,
inclusiv prin consolidarea
sistemului naţional de
management în situaţii
excepţionale

Continuarea extinderii
proiectului SMURD prin
lansarea proiectului transfrontalier SMURD – 2.

schimb de date dezvoltate;
4. Infrastructura frontierei de stat
îmbunătățită;
5. Capacități consolidate ale autorităților
naționale din sistemul de management
integrat al frontierei.
1.
Încredere sporită a populaţiei în
pompieri şi salvatori;
2.
Localităţi rurale care vor crea
zona de competenţă de pînă la 10-20 km
şi unde va fi instituit postul teritorial de
salvatori şi pompieri, ce va deservi localităţile identificate.
3.
Parteneri străini în vederea dotării
cu automobile de intervenţie a
subunităţilor Serviciului Protecţiei Civile
şi Situaţiilor Excepţionale identificaţi;
4.
Campanii
de
informare
a
populaţiei şi prevenire a situaţiilor
excepţionale,
inclusiv
incendiilor
realizate;
5.
Sistem eficient de management în
situaţii
excepţionale
şi
conform
practicilor europene implementat.
Infrastructură de operare a Serviciului
Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi
Descarcerare (SMURD) şi de pregătire a
personalului de intervenţie în situaţii de
urgenţă în zona transfrontalieră.

Reformarea Trupelor de
Carabinieri prin crearea unei
structuri cu atribuții duale
moderne, conform celor mai
bune practici europene și
internaționale, capabile să
răspundă pro-activ la
nevoile de securitate ale
cetățenilor și societății.

1. Cadru legislativ adoptat;
2. Trupe de Carabinieri transformate întro structură a MAI cu statut militar,
capabilă să realizeze un serviciu public
de calitate în beneficiul comunității.

Asigurarea unui
management eficient al
sistemului de migraţie şi azil
în Republica Moldova

1. Cadrul legislativ şi normativ adoptat;
2. Proces eficient de schimb de date cu
privire la migraţie;
3. Mecanism de admisie a străinilor
aproximat la acquis-ul UE;
3.Sistem de azil şi instituţia apatridie
consolidate;
4. Mecanism viabil de combatere a
şederii ilegale a străinilor şi îndepărtare;
5.Condiţii create pentru integrarea
străinilor.

management
integrat
al
frontierei de stat;
Planul național de acțiuni pentru
implementarea Acordului de
asociere RM-UE
Programul Guvernului pentru
anii 2016-2018;
Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018;
Acordul şi Agenda de Asociere a
Republicii Moldova cu UE.

Programul de activitate al
Guvernului 2016-2018;
Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018
Acordul şi Agenda de Asociere a
Republicii Moldova cu UE.
Programul de activitate al
Guvernului 2016-2018;
Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018;
Concepţia de reformare a MAI şi
a structurilor subordonate şi
desconcentrate ale acestuia;
Strategia de ordine şi securitate
publică pentru anii 2017-2020 şi
a planului de implementare a
acesteia
Programul de activitate al
Guvernului 2016-2018;
Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018;
Strategia naţională în domeniul
migraţiei şi azilului (20112020);
Planul național de acțiuni pentru
implementarea Acordului de
asociere RM-UE
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2.2.Programe bugetare
Denumirea
Programului

Denumirea
Subprogramului

Scopul subprogramului

Rolul
MAI

Partenerii
principali

Afaceri interne

Elaborarea politici
şi management în
domeniul afacerilor
interne

Management şi politici capabile să
reglementeze asigurarea legalităţii,
ordinii publice, protecţiei civile,
managementului integrat al
frontierei de stat, gestionării
eficiente a migraţiei, precum şi a
drepturilor şi libertăţilor omului

Lider

CS, MF

Afaceri interne

Ordine şi siguranţă
publică

Consolidarea capacităţilor în
domeniul prevenirii şi combaterii
criminalităţii şi de reacţionare la
situaţiile care pun în pericol
siguranţa persoanei

Lider

MJ, PG, CNA,
SIS, SV şi IFPS
ale MF

Afaceri interne

Migraţie şi Azil

Management eficient al sistemului
de migraţie şi azil în vederea
asigurării calităţii serviciilor de
admisie, azil şi integrare, precum şi
combaterii şederii ilegale a
străinilor

Lider

MMPSF, MTIC,
MEcon., ME,
MAEIE, DPF,
OIM, ICNUR,
ICMPD

Afaceri interne

Trupe de
carabinieri

Sporirea contribuţiei şi capacităţilor Lider
privind protecţia proprietăţii publice
şi private, participarea la asigurarea
şi restabilirea ordinii publice în caz
de tulburări grave a acesteia, în
misiuni internaţionale sub egida
ONU, UE sau OSCE, la lichidarea
consecinţelor calamităţilor naturale,
asigurarea regimului stării de criză,
asediu sau război.

SPPS, MF,
organizaţiile
particulare de
detectiv şi pază

Afaceri interne

Managementul
frontierei

Sistem eficient de management al
frontierei, care permite libera
circulaţie a persoanelor şi a
mărfurilor, prevenirea criminalităţii
transfrontaliere, respectînd,
totodată, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului

Lider

PG, MJ, MF,
CSM

Afaceri interne

Servicii de suport
în domeniul
afacerilor interne

Suport eficient în domeniul
afacerilor interne în vederea
asigurării condiţiilor optime de
activitate şi a capacităţilor

Lider

MF, ONG,
organisme
internaţionale
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personalului tuturor instituţiilor din
subordine
Protecţie civilă şi
apărare împotriva
incendiilor

Protecţia civilă şi
apărarea împotriva
incendiilor

Protecţia mediului Managmentul
deşeurilor
radioactive

Nivel de pregătire, prevenire şi
reacţionare (intervenţie) în caz de
situaţii excepţionale sporit, precum
şi un sistem eficient de interacţiune
a factorilor responsabili

Lider

MM, ARM,
Agenţia
„Moldsilva”,
MDRC, MAIA,
MTID, ME, MF,
MMPSF, MS,
APL, organisme
internaţionale

Securitatea radiologică a polulaţiei
şi mediului înconjurător asigurată
prin prisma managmentului eficient
al deşeurilor radioactive

Lider

MM, AIEA,
organisme
internaţionale
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2.3. Obiectivele strategice pentru perioada anilor 2017-2019
Notă
privind
finanţarea

Necesarul de capacități

Denumirea
obiectivului

Indicatorii de performanță

Responsabili

Instrumente

1. Cadrul juridic,
legislativ şi de
politici armonizat cu
acquis-ul comunitar
specifice MAI în
conformitate cu
prevederile
Acordului de
Asociere

 Număr de acte legislative şi
normative, precum şi documente
de politici calitative elaborate şi
înaintate în Guvern.
 Număr de Directive UE
transpuse în cadrul legislativ
naţional pe domeniul afacerilor
interne.
 Număr
de
recomandări
implementate în urma evaluărilor
experţilor UE.
 Număr de clauze din Acordul
de
asociere
implementate
integral.

DGJ
DGAMEP
DGRIIE
IGP
DPF
BMA
SPCSE
DTC

 Crearea grupurilor de lucru.
 Elaborarea şi promovarea
proiectelor de acte legislative
şi normative.
 Vizite de studiu.
 Experţi consultaţi.
 Comunicare internă şi
externă.
 Consolidarea
parteneriatelor.
 Instruirea personalului
 Monitorizare şi evaluare

Bugetul de  Abilităţi, cunoştinţe şi
stat,
experienţe necesare în
Asistenţă
domeniu.
externă
 Capacitate de adaptare
rapidă
la
schimbările
legislaţiei UE.
 Mecanisme adecvate de
elaborare şi promovare a
cadrului legislativ şi a
documentelor de politici.

2. Dezvoltarea şi
consolidarea
capacităţilor de
asigurare a
protecţiei interne şi
integrităţii
instituţionale

 Atribuirea prin lege a
competenţelor de combatere,
investigare și urmărire penală,
supraveghere și de aplicare a
cadrului normativ pe domeniile
de activitate.
 Echipament
şi
mijloace
tehnice procurate.
 Număr de instruiri ale
angajaţilor SPIA.
 Plan sectorial anticorupţie
elaborat şi implementat.
 Acorduri încheiate cu ONG-

SPIA
Academia
”Ștefan cel
Mare”
IGP
DPF
DTC
BMA
SPCSE
STI
DAPD

 Grupuri de lucru create.
 Consolidarea parteneriatelor
interinstituţionale.
 Elaborarea actelor normative.
 Instruirea personalului.
 Programe
de
instruire
elaborate.
 Campanii de informare şi
instruiri.
 Experţi consultaţi.
 Operaţiuni speciale organizate şi desfăşurate.

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

 Personal calificat.
 Abilităţi de elaborare a
cadrului
normativ
şi
documentelor de politici în
domeniu.
 Cunoştinţe în scrierea
proiectelor şi atragere a
investiţiilor externe.
 Parteneriate cu ONG-uri,
autorităţi
naţionale
şi
internaţionale în domeniu.
 Abilităţi de utilizare a
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 Monitorizare şi evaluare.

urile, autorităţile naţionale şi
internaţionale în domeniul de
activitate.
 Număr de monitorizări ale
stilului de viaţă efectuat.
 Managementul riscurilor de
corupţie implementat. Registrele
riscurilor de corupţie în cadrul
entităţilor publice instituite.
 Număr de campanii de
informare desfăşurate.
 Număr
de
instruiri,
a
conducătorilor
şi
agenţilor
publici.
 Număr de cazuri de corupţie
şi
infracţiuni
conexe
documentate.
 Număr de cazuri de influenţă
necorespunzătoare denunţate şi
soluţionate.
 Număr de manifestări de
corupţie denunţate de către
agenţii publici.
 Număr
de
cazuri
de
delapidare a fondurilor europene
și internaționale documentate.
3. Implementarea
eficientă
a
managementului
integrat al frontierei
de stat conform
celor
mai
bune
practici ale Uniunii

 Componenta
MFC
consolidată,
sistem
de
management al calității dezvoltat.
 Sistem al MIF la nivel
național fortificat.
 Sistem al de formare elearning aplicat și dezvoltat la

DPF
BMA
DAPD
DGAMEP
STI
DGRU

 Modificarea
cadrului
normativ/legislativ.
 Îmbunătățirea sistemelor de
management.
 Introducerea standardelor şi
managementului calităţii.
 Elaborarea, promovarea şi

tehnologiilor şi echipamentelor moderne.

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

 Abilităţi şi experienţe
pentru
armonizarea
legislaţiei şi elaborarea
politicilor în domeniu.
 Abilităţi şi experienţe
pentru
implementarea
acquis-ului Schengen în
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Europene

nivel central și regional.
 Număr de subdiviziuni ai
Poliţiei de Frontieră construite şi
date în exploatare.
 Proiectul de asistență externă
„Cooperare regională pentru
prevenirea
şi
combaterea
criminalităţii
transfrontaliere
România-Moldova”
promovat,
documentația necesară, inclusiv
studiile de fezabilitate pentru
construcția și amenajarea a 4 SPF
noi întocmită și înaintată în
adresa liderului de proiect.
 Condiții optime create pentru
asigurarea tratamentului uman al
solicitanților de azil, persoanelor
reținute.
 Tehnologii
moderne
de
control
al
frontierei
implementate.
 Număr majorat al punctelor
de trecere a frontierei, conform
Conceptului de control comun al
frontierei.
 Perimetru
majorat
al
frontierei de stat supravegheat
prin intermediul sistemelor fixe
de monitorizare video.
 Mecanism de coordonare al
controlului frontierei de stat
dezvoltat la nivel național.
 Concept de patrulare comună
a
frontierei
moldo-române

SDOI
DGRIIE

implementarea
proiectelor
asistență externă, pregătirea și
înaintarea
documentației
necesare, inclusiv a studiilor de
fezabilitate.
 Anunțarea
licitațiilor,
achiziţionarea
serviciilor,
tehnologiilor informaţionale şi a
echipamentelor.
 Desfășurarea activităților de
instruire și schimbul de
experiență privind necesarul
instituțional.
 Experţi
contractați
și
consultaţi.
 Elaborarea
și
aplicarea
programelor, planurilor de
activitate şi a procedurilor
standarde de operare.
 Dezvoltarea
cadrului
metodologic și normativ de
aplicare a tehnologiilor noi
implementate.
 Continuarea dezvoltării și
valorificării mecanismelor de
cooperare
intra/interinstituţională
şi
internaţională.
 Campanii
publicitare,
sporirea
gradului
de
conştientizare, comunicare.

domeniu.
 Echipamente moderne şi
infrastructura necesară.
 Parteneriate stabile cu
ONG-uri,
autorităţi
naţionale şi internaţionale.
 Capacităţi de atragere a
investiţiilor externe.
 Abilităţi de organizare a
achiziţiilor.
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dezvoltat.
 Schimb de informații la
frontiera
moldo-ucraineană
îmbunătățit.
 Infrastructura IT, precum și
SII al PF dezvoltat.
 Mentenanța echipamentelor și
sistemelor gestionate de PF
asigurată.
 Sisteme
video
de
monitorizare în încăperile de
serviciu ale PF instalate.
 Capacități profesionale ale
personalului perfecționate.
 dotare cu tehnică specială a
subdiviziunii
specializare în
relațiile cu publicul realizată.
4. Reformarea
Trupelor de
Carabinieri

 Cadru legislativ elaborat şi
adoptat
 Trupe
de
Carabinieri
profesionalizate,
capabile
să
realizeze un serviciu public de
calitate în beneficiul comunității.

DTC
DGAMEP
DGRU
DGRIIE
DGJ

 Analiza şi identificarea
cadrului legislativ-normativ cu
incidenţă asupra activităţii
carabinierilor.
 Delimitarea competenţelor
de menţinere, asigurare şi
restabilire a ordinii publice
între Poliţie şi Carabinieri.
 Elaborarea
planului
de
acţiuni pentru implementarea
Acordului de finanţare CRIS:
ENI/2015/038-144
„suport
pentru dezvoltarea Poliţiei” şi
anexei
nr.1
Realizarea
indicatorilor pentru debursare
(Matricea de politici), în limita
surselor financiare alocate

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

 Cadru de reglementare
perfecţionat.
 Standarde europene în
materie îndeplinite.
 Standarde, experienţe şi
bune practici europene
assimilate.
 Suprapuneri, duplicări
şi
paralelisme
de
competenţe în raport cu alte
instituţii excluse.
 Structură adecvată a
resurselor umane destinate
îndeplinirii
misiunii
principale de restabilire a
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5. 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

 Departamentul trupelor de
carabinieri
devine
structură
profesionistă, bine instruită și
dotată, responsabilă și eficientă.
 Capacități consolidate ale
carabinierilor pentru participare la
misiunile
internaționale
și
operațiunile UE de gestionare a
crizelor.

6. Dezvoltarea şi
operaţionalizarea
sistemului de
management
operaţional al MAI

SDOI
 Subdiviziuni de management
operaţional instituite la nivelul Direcţiile
aparatului central al MAI, în management
cadrul autorităților administrative din cadrul
și a subdiviziunilor din subordine autorităţilor
conform
conceptului
de administrative
şi instituţiilor

DTC
DGRU
DGJ
STI

Carabinierilor.
 Stabilirea clară a domeniului
în vederea creării unui sistem
complex pentru asigurarea
suportului decizional, bazat pe
un sistem informaţional integrat
al managementului operaţional.
 Capacităţi consolidate ale
carabinierilor
privind
participarea
la
misiunile
internaţionale şi operaţiunile
Uniunii Europene de gestionare
a situaţiilor de criză.
 Conceptul de activitate a
carabinierilor
bazat
pe
informaţii
(Inteligence-led
policing) dezvoltat şi extins pe
întreg teritoriul republicii.
 Capacităţi de intervenţie
consolidate prin dotarea cu
echipament şi tehnică specială
modern.
 Infrastructură de comunicaţii
consolidată prin implementarea
de tehnologii şi echipamente
moderne.
 Condiţii de pregătire, cazare
şi de muncă îmbunătăţite
 Grupuri de lucru create.
 Instruirea
personalului
privind
utilizarea
noilor
proceduri.
 Elaborarea şi aprobarea
cadrului
normativ
de
reglementare în domeniu.

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

ordinii publice.
 Consolidarea
capacităţilor operaţionale
prin organizarea corespunzătoare a instituţiei la nivel
central şi teritorial.
 Reprezentare teritorială
suficientă, prin acoperire
naţională.
 Efectiv specializat pentru
îndeplinirea misiunii principale.
 Mijloace din dotare,
echipamente,
armament,
mijloace
speciale,
de
mobilitate, de comunicaţii
şi IT adecvate pentru
îndeplinirea
misiunilor,
proiecte
de
finanţare
externă.

 Abilităţi şi experienţe de
elaborare
a
cadrului
normativ intern relevant.
 Cunoştinţe în domeniul
elaborării
cadrului
de
politici privind procedurile
operaţio-nale comune şi
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7. Consolidarea
capacităţilor
operaţionale ale
subdiviziunilor de
management
operaţional, precum
şi a funcţiilor de
control în cadrul

interoperabilitate.
 Cadrul
normativ
de
reglementare a proceselor de
interoperabilitate
a
managementului
operaţional
elaborat și aprobat.
 Sistem de analiză a riscurilor
dezvoltat şi implementat la nivelul
MAI, în cadrul autorităţilor
administrative
şi
instituţiilor
subordonate Ministerului.
 Platforma unică a sistemelor
informaționale automatizate de
evidență a evenimentelor publice
pe domeniul de competență al
MAI creată și operaționalizată.
 Sistem integrat, interoperabil
și compatibil de ordine și
securitate publică, operațional.
 Mecanism de coordonare
integrată a acțiunilor de ordine și
securitate publică implementat și
funcțional

din
subordinea
MAI
DGRU
STI

 Aplicaţii
tactice
de
comandament.
 Vizite de studiu şi formare a
experţilor
consultaţi
în
domeniu.
 Achiziţionarea echipamentelor necesare.
 Monitorizare şi evaluare.

 Nivel ridicat de reacție a
autorităților administrative și
instituţiilor din subordinea MAI în
gestionarea situațiilor specifice.
 Procesul de instruire al
angajaţilor, adaptat la cerințele și
bunele practici reglementate la
nivelul UE.

SDOI
DGRU
DAPD

 Elaborarea metodologiilor şi
algoritmelor de acţiuni, PSO
etc.
 Instruirea personalului
privind utilizarea noilor
proceduri.
 Desfăşurarea antrenamentelor, exerciţiilor tactice şi

introducerea unor sisteme
de management modernizate (raportare, coordonare, comunicare, planificare,
monitorizare
şi
evaluare).
 Capacităţi în utilizarea
tehnologiilor
şi
echipamentelor moderne.
 Cursuri de instruire a
personalului în domeniu,
incluiv peste hotarele ţării
(seminare,
traininguri,
ateliere etc).

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

 Abilităţi şi cunoştinţe în
elaborarea cadrului
normativ şi a
metodologiilor relevante
privind organizarea
operaţiunilor de asigurare şi
restabilire a ordinii publice.
 Cunoştinţe şi abilităţi de
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MAI, conform
bunelor practici ale
UE

 Reglarea proceselor
organizatorice şi funcţionale.
 Asigurarea unei activităţi
eficiente a MAI.
 Grad sporit de coeziune şi
unitate normativă organizatorică şi
funcţională.

8. Reducerea
timpului de reacţie
la apeluri, precum şi
simplificare a
procedurilor de
soluţionare a
solicitărilor
cetăţenilor

 Subunităţile de pompieri şi
salvatori deschise în raza de
intervenţie pînă la 10-20 km în
localităţile rurale, dotate cu
echipament modern şi transport
special.
 Sistemul
TIC
al
dispeceratelor
regionale
de
gestionare a apelurilor pentru
intervenţia subdiviziunilor MAI
dezvoltat.

SPCSE
IGP
STI

 Experţi internaţionali
consultaţi.
 Suport APL la instruirea
pompierilor acordat.
 Instruiri şi aplicaţii practice
desfăşurate

9. Dezvoltarea
sistemului
de
comunicaţii

 Sistem de radio-comunicaţii
standard TETRA integrat cu cel
implementat la nivelul MAI.
 Sisteme securizate şi eficiente
de comunicaţii.
 Echipe de intervenţie dotate

SPCSE
STI

 Achiziţionarea staţiilor radio
standard TETRA pentru dotarea
echipelor de intervenţie.
 Achiziţia de echipament de
telefonie IP şi comunicaţii.
 Crearea infrastructurii pentru

practice de stat major
(simularea situaţiilor de criză).
 Vizite de studiu şi schimb de
experienţă, formarea experţilor.
 Modificarea cadrului
normativ de reglementare în
domeniu.
 Elaborarea programelor,
planurilor de activitate şi
procedurilor standarde de
operare.
Vizite de studiu şi experţi
consultaţi.

analiză şi calcul a forţelor şi
mijloacelor necesare pentru
îndeplinirea misiunilor.
 Capacităţi de instruire
corespunzătoare a personalului.
 Experienţă de activitate
în diverse domenii
 Abilităţi în utilizarea
tehnologiilor şi
echipamentelor moderne.
Cunoştinţe privind
experienţa internaţională în
domeniu.
Bugetul de  Funcţii de intervenţii la
stat,
SE, inclusiv incendii.
Asistenţă
 Tehnică şi echipament
externă
modern de intervenţie.
 Edificii.

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

 Sisteme securizate şi
eficiente de comunicaţii.
 Legătură
radio
cu
subdiviziunile teritoriale şi
echipele de intervenţie.
 Reţea unică de telefonie.
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cu mijloace de radiocomunicaţii
standard TETRA.
 Telefonie IP implementată.
10. Dezvoltarea şi
 Sistemul unic de evidenţă a
consolidarea
informaţiilor criminalistice şi
interoperabilităţii
criminologice accesibil pentru
serviciilor din cadrul toate organele de drept
sistemului afacerilor  Indicatori statistici unici
interne, precum şi cu privind activitatea specială de
alte autorităţi de
investigaţie şi de urmărire penală
resort din ţară şi de elaboraţi pentru toate organele de
peste hotare
drept.
 Număr de acţiuni desfăşurate
în cooperare cu organizaţiile şi
instituţiile
de
profil
internaţionale.

11. Realizarea
Proiectului de
implementare în
cadrul MAI a
Sistemului de
Management al
Securității
Informației (Etapa
1) și definirea
modelului

 Arhitectura TIC curentă.
 Cadrul de management pentru
TIC.
 Preocupări aferente TIC.
 Planul de transformare pentru
domeniul TIC în cadrul MAI.
 Principii pentru arhitectura
TIC.
 Necesități (deficiențe) TIC
specifice

 Costuri reduse pentru
convorbiri telefonice.

IP telefonie.

STI
IGP
DPF
BMA
DTC

 Consolidarea parteneriatelor.
 Comunicare
internă
şi
externă.
 Elaborarea actelor normative
şi regulamentelor comune de
investiţii.
 Achiziţii de echipament şi
infrastructură.
 Experţi consultaţi.
 Vizite de studii.
 Echipamente procurate.
 Instruirea personalului.
 Monitorizare şi evaluare.

STI, DPF,
IGP, BMA,
DTC,
SPCSE,
Dinamo,
SPIA, SM,
Academia
”Ștefan cel
Mare”

 Grupuri de lucru create.
 Comunicare
internă
şi
externă.
 Acte normative elaborate,
regulamente şi metodologii
elaborate şi aprobate.
 Evaluăr complexe a stării
curente pentru domeniul TIC.

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

 Capacităţi pentru gestionarea bazelor de date şi
elaborarea
sistemului
statistic.
 Capacităţi de elaborare şi
implementare a planurilor /
programelor
privind
procedurile operaţionale comune.
 Abilităţi de negociere,
elaborare şi implementare a
acordurilor,
tratatelor,
conven-ţiilor internaţionale,
inclusiv
cu
partenerii
privaţi.
 Capacităţi de identificare
şi atragere a investiţiilor
externe.
 Abilităţi în posedarea şi
utilizarea limbilor străine.
 Experienţă.
 Politici si reglementari
aplicabile in cadrul MAI cu
privire la managementul
serviciilor TIC.
 Structura organizatorica
la nivelul prestatorului de
servicii TIC (STI).
 Roluri si responsabilităţi
aferente serviciilor TIC in
cadrul institutiilor MAI 54

operațional al STI
conform principiilor
de Management al
Serviciilor de
Tehnologie a
Informației (ITSM)
12. Consolidarea
capacităţilor de
gestionare eficientă a
fluxurilor
migraţionale pe
întreg teritoriul ţării

beneficiare de servicii TIC.
 Capabilităţi la nivelul
resurselor de personal.
 Practici si proceduri
aplicate in cadrul STI la
prestarea serviciilor TIC.
 Număr de acte normative
elaborate și înaintate în Guvern.
 Număr
standardelor
operaționale
de
activitate
elaborate.
 Sistem
informaţional
funcţional, interconectat cu alte
servicii de resort.
 Profil Migraţional Extins
actualizat.
 Număr de rapoarte elaborate
privind analiza riscului.
 Sistem
de
prestare
a
serviciilor
pentru
străini
modernizat.
 Număr de străini care au
beneficiat de noile servicii ale
Ghişeului unic de documentare a
străinilor.
 Centru de cazare gestionat
eficient.
 Număr de mecanisme de
evaluare a calității aprobate (azil,
apatridie).
 Centre
de
creație
operaționale.
 Centre
de
integrare

BMA
DGAMEP

 Elaborarea şi promovarea
proiectelor de acte legislative,
acte
normative
şi/sau
interdeparta-mentale.
 Crearea grupurilor de lucru.
 Consolidarea parteneriatelor
cu ONG-uri, autorități naționale
și internaționale în domeniu.
 Investiţii
în
tehnologii
informaţionale şi comunicaţionale (soft-ware şi hard-ware).
 Investiţii în dotări şi
infrastructură.
 Elaborarea
rapoartelor
semestriale, anuale privind
analiza riscului.
 Elaborarea
Profilului
Migraţional Extins, a celui de
bază şi al Compendiului
Statistic
al
Profilului
Migrațional Extins.
 Aplicarea standardelor de
calitate.
 Desfăşurarea campaniei de
informare
în
domeniul
integrării străinilor.
 Actualizarea periodică a

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

 Abilităţi, experienţă şi
capacităţi de extindere a
serviciilor prestate străinilor
(servicii
online,
servicii mobile pentru
persoanele cu dezabilităţi).
 Abilități și cunoștințe
pentru
elaborarea
standardelor operaționale .
 Infrastructură
(spaţii)
necesară.
 Schimbul automatizat de
informaţii cu alte instituţii.
 Programe SOFT.
 Specialişti
pentru
mentenanţa
sistemului
informaţional şi a paginii
web.
 Experiențe şi abilităţi de
gestionare a Centrului de
cazare şi a centrelor de
integrare a străinilor.
 Îmbunătăţirea abilităţilor
personalului corespunzător
iniţiativei abordate.
 Experiență şi cunoştinţe
în materie de comunicare.
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13. Crearea şi
implementarea unui
sistem propriu,
eficient de instruire
şi formare a
angajaţilor pentru
sistemul afacerilor
interne

operaţionale.
statului
de
personal
în
 Numărul
străinilor/
dependenţă de evoluţia fluxului
refugiaţilor/ beneficiarilor de
migraţional.
protecţie
umanitară
care
 Asigurarea
integrităţii
beneficiază de programe de
personalului prin elaborarea de
integrare sau activităţi de
mecanisme
de
motivare
integrare.
materială şi nematerială a
 Sistem eficient de evidenţă a
angajaţilor.
străinilor.
 Dezvoltarea infrastructurii
 Grup
de
lucru
necesare.
interdepartamental al MAI în
 Organizarea
simulării
domeniul combaterii șederii
privind eventualitatea unui
ilegale a străinilor și returnării
aflux sporit de migranţi.
acestora creat.
 Programe de instruire şi
 Metodologii de depistare a
dezvoltare
profesională,
migranţilor ilegali în teritoriu
inclusiv la locul de muncă şi
actualizate.
vizite de studiu.
 Mecanism
național
de
 Instruirea personalului.
gestionare unitară și coerentă a
 Monitorizare şi evaluare.
situației în eventualitatea unui
aflux sporit elaborat.
 Cadru juridic şi de politici
DGRU
 Reformarea funcţională,
modificat şi ajustat la sistemele
organizaţională şi managerială a
Academia
de instruire comunitară.
”Ștefan cel sistemului de instruire.
 Standarde
de
pregătire
 Analiză funcţională.
Mare”
profesională ale ofiţerilor şi CSC „Dinamo”  Elaborarea şi aprobarea,
subofiţerilor
elaborate
şi
cadrului juridic şi de politici,
DPF
implementate.
modificarea celor existente.
IGP
 Curriculum
modernizat
 Dezvoltarea unui mecanism
SPCSE
pentru cursul de formare a
de ajustare anuală a curriculei în
DAPD
subofiţerilor
elaborat
şi
funcţie de necesităţile
implementat.
instituţionale şi performanţa
 Centru comun de instruire a
absolvenţilor.
subofiţerilor
cu
poligoane
 Utilizarea expertizei

 Experiență şi cunoştinţe
în materie de practici
internaţionale în domeniu.

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

 Abilităţi şi experineţe în
vederea elaborării cadrului
juridic şi de politici
funcţional.
 Cunoştinţe
privind
experineţa internaţională şi
bunele practici în domeniu.
 Cursuri de instruire a
personalului manage-rial,
cadrului didactic şi al
formatorilor.
 Infrastructură,
echipament, tehnologii.
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moderne dotat cu echipamente
necesare şi funcţional.
 Programe anuale de instruire
dezvoltate conform necesităţilor
beneficiarilor.
 Echipamente tehnice de
studii în procesul de învăţămînt al
personalului MAI implementate.
 Serviciu psihologic al MAI
consolidat.
 Sistem al posturilor din
corpul subofiţerilor dezvoltat şi
clar definit prin extinderea
atribuţiilor în domeniul asigurării
ordinii publice.
 Număr de persoane angajate
instruite calitativ în cadrul
sistemului propriu de instruire al
MAI.
 Curriculum pentru cursul de
management public conform
bunelor
practici
europene,
elaborat şi implementat.
 Număr de angajaţi instruiţi în
managementul politicilor publice.
 Metode
moderne
de
predare/învăţare
activparticipative şi de evaluare
implementate.
 Cadr
normativ
privind
selectarea
şi
implicarea
specialiştilor calificaţi din cadrul
subdiviziunilor MAI în procesul
de studii (lectori asociaţi)

partenerilor de dezvoltare prin
consolidarea parteneriatelor,
vizite de studii, expertize,
instruire, analiza documentaţiei.
 Revizuirea şi/sau elaborarea
curriculumurilor.
 Implementarea
regulamentului de identificare a
necesităţilor de instruire a
personalului.
 Elaborarea unui plan trianual
de instruire a personalului.
 Dezvoltarea poligoanelor de
instruire şi achiziţionarea de
echipamente.
 Investiţii în tehnologii şi
infrastructură.
 Modificări în statul de
personal.
 Parteneriate publice-private.
 Monitorizare şi evaluare.
 Evaluarea şi consolidarea
sistemului de formare iniţială şi
continuă.

 Aptitudine de elaborare a
curriculelor de instruire
adaptate
la
rigorile
comunitare şi necesităţile
beneficiarului.
 Cunoaşterea
situaţiei
reale
a
problemelor
sistemului educaţional specific, consolidarea normativă.
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14. Punerea în
aplicare a
Conceptului
Activității
Polițienești

elaborat şi implementat.
 Programe de instruire şi
dezvoltare
profesională
în
domeniul metodelor moderne de
investigaţie
elaborate
şi
implementate.
 Curriculum-uri de instruire a
angajaţilor privind implementarea
legislaţiei cu privire la egalitatea
de şanse, violenţă în familie,
drepturile omului elaborate, nr.
angajaţilor instruiţi.
 Nivel sporit de performanţă a
persoanelor angajate instruite în
cadrul MAI.
 Învăţămînt
continuu
la
distanţă pentru efectivul MAI
implementat.
 Sistem de pregătire fizică a
angajaţilor renovat şi ajustat
conform
necesităţilor
instituţionale.
 Sistemul de formare iniţială şi
continuă a personalului MAI
evaluat.
 Sistemul de formare iniţială şi
continuă a personalului MAI
consolidat.
 Viziune de concept privind
IGP,
APC elaborată și dezvoltată în
DAPD,
coordonare cu societatea civilă, Partenerii de
precum și un plan de acțiuni dezvoltare
pentru includerea conceptului

 Viziune de concept, aprobată

de către MAI, plasat pe pagina
web a Poliției.
 Plan de acțiuni aprobat de
către MAI.

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă

Experienţă şi cunoştinţe necesare.

Personal calificat.

Capacităţi de
instruire corespunzătoare
ale persona-lului.
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comunitare (APC),
prin îmbunătățirea
accesului fizic și
informațional la
serviciile polițienești
de calitate și egale în
întreaga țară

APC agreat de către Ministerul
Finanțelor și Delegația UE și
aprobat de către MAI.
 Concept al APC pilotat,
monitorizat și evaluat în 6-8
sectoare de poliție selectate, sub
conducerea unei unități de
coordonare dedicată la nivelul
IGP.
 Personal polițienesc antrenat în
implementarea APC instruit,
campanii
de
mediatizare
organizate și desfășurate.
 Infrastructură
a
sediilor
sectoarelor
de
poliție
și
inspectoratelor
de
poliție
modernizată, conform modelului
standard, atractivitate, acces fizic
și informațional la servicii
polițienești de calitate și egale în
întreaga țară asigurat.

15. Dezvoltarea
Conceptului de
activitate
polițienească bazată
pe informații
(Inteligence-led
policing) și
Sistemului de analiză
de risc, extinderea

 Sistem Informatic Integrat al
IGP,
Poliției (SII) în domeniul analizei
DAPD,
informației și analizei de risc Partenerii de
dezvoltat, interoperabil și integrat
cu toate sistemele informaționale dezvoltare
și bazele de date ale Poliției.
 Infrastructură de analiză de risc
și analiză a informației creată și
dezvoltată.

 Cadru normativ intern

elaborat.
 Sondaje de opinii organizate
și desfășurate.
 2 campanii de mediatizare și
promovare publică a APC în 6-8
sectoare pilotate la nivelul țării
lansate.
 Raport anual privind
progresele implementării
planului de acțiuni, publicat pe
pagina web a Poliției.
 80 de sectoare de politie
reparate capital, dotate cu
echipament necesar.
 60 sectoare de politie reparate
cosmetic, dotate cu echipament
necesar.
 30 IP reparate cosmetic,
dotate cu echipament necesar.
 140 unități de transport
achiziționate.

Concept de activitate
polițienească bazată pe
informații, plasat pe pagina web a
Poliției.

Concept de analiză de
risc la nivel strategic și tactic
aprobat, Centrul de analiză a
Informației reorganizat /
consolidat.

Structura centrală de

Bugetul de  Instruiri de personal

Posturi de muncă
stat,
dotate
cu
echipamente
Asistenţă
necesare.
externă
 Echipament specializat și
aplicații informaționale
dedicate implementate.
 Raportul misiunii de
evaluare privind
consolidarea domeniului de
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acestora pe întreg
teritoriul republicii

16. Dezvoltarea
cooperării
internaționale și
regionale în vederea
modernizării
sistemului afacerilor
interne



 Planul național de realizare a
Acordului de Asociere RM-UE
pentru
anii
2017-2019
implementat.
 Cadru juridic de cooperare
internațională
extins
și
valorificat.
 Coordonarea atragerii și
implementării proiectelor de
asistență externă.
 Număr de personal instruit în
cadrul cursurilor de durată scurtă
(1-5 zile) și medie (1-30 zile).

DGRIIE
DGRU
IGP
DPF
DTC
SPCSE
Academia
MAI

analiză a riscurilor creată,
Cadru de reglementare intern
elaborat și aprobat.
 Proceduri standard
operaționale instituite / aplicate.
 Elaborarea, aprobarea și
implementarea ordinului
MAI de realizare a PNAAA
2017-2019.
 Consolidarea parteneriatelor
internaţionale.
 Negocieri desfășurate.
 Experți consultați.
 Vizite de studii, expertiză,
instruire, analiză a
documentaţiei;

analiză de risc și de analiză a
informației.

Bugetul de
stat,
Asistenţă
externă


Abilităţi, cunoştinţe
şi experienţă profesională
necesară în domeniile
sectoriale de activitate.

Cunoştinţe în
domeniul elaborării cadrului
de cooperare juridic
internațional.
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III. EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR
Evaluarea şi dezvoltarea capacităţilor au fost realizate în baza îndrumărilor
din Ghidul privind elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică.
Au fost examinate capacităţile existente (generalizate în Analiza SWOT) şi
capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor PDS.
Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar
dezvoltarea capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune”.
Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv
în parte, în baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris
în Ghid.
Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi –
organizaţional şi individual – deoarece obiectivele din PDS nu se referă la
capacităţile din exterior, realizarea lor fiind dependentă doar de autoritate însăşi şi
reprezintă doar responsabilitatea acesteia.
Rezultatele evaluării capacităţilor sunt prezentate în capitolul “Obiective”, cît
şi generalizat în tabelul de mai jos, cu descrierea necesarului de capacităţi şi a
soluţiilor preferabile. În tabelul cu obiective necesarul de capacităţi este prezentat
în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabelul cu soluţiile preferabile, necesarul
de capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi.
Necesarul de capacităţi şi soluţii consolidate
Nivel organizaţional
tipul necesarului de
capacităţi

Schimbări la nivel
structural şi funcţional

descrierea necesarului de capacităţi

- Abilităţi şi experineţe în vederea
elaborării cadrului juridic şi de
politici funcţional, corespunzător
rigorilor UE.
- Cunoştinţe privind experineţa
internaţională şi bunele practici în
domeniu.
- Cursuri de instruire a personalului
managerial, cadrului didactic şi al
formatorilor.
Infrastructură,
echipament,
tehnologii.
- Aptitudine de elaborare a curriculelor de instruire adaptate la rigorile
comunitare
şi
necesităţile
beneficiarului.
- Cunoaşterea situaţiei reale a

soluţiile preferabile pentru
suplinirea necesarului de capacităţi

- Reformarea funcţională,
organizaţională şi managerială, inclusiv a sistemului de
instruire.
- Analiză funcţională.
- Elaborarea şi aprobarea,
cadrului juridic şi de politici,
modificarea celor existente.
- Mecanisme de ajustare
anuală a curriculei în funcţie
de necesităţile instituţionale şi
performanţa absolvenţilor.
- Vizite de studii, expertize,
instruire, analiza
documentaţiei.
- Revizuirea şi/sau elaborarea
curriculelor.
- Regulament de identificare a
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problemelor sistemului educaţional
specific, consolidarea normativă.
- Capacităţi de atragere a investiţiilor
externe.
- Abilităţi de organizare a
achiziţiilor. Cadru de reglementare
perfecţionat.

necesităţilor de instruire a
personalului.
- Planuri trianuale de instruire
a personalului.
- poligoane de instruire şi
achiziţionarea de
echipamente.
- Investiţii în tehnologii şi
infrastructură.
- Modificări în statul de
personal.
- Parteneriate publice-private.
- Monitorizare şi evaluare.
- Evaluarea şi consolidarea
sistemului de formare iniţială
şi continuă.
- Parteneriate cu ONG-uri,
autorităţi
naţionale
şi
internaţionale.
- Standarde, experienţe şi
bune practici europene
asimilate.
- Funcţii de intervenţii pentru
serviciul situaţii excepţionale,
inclusiv incendii

Investiţii în tehnologii
informaţionale
şi
comunicaţii

- Roluri si responsabilităţi aferente
serviciilor TIC.
- Capacităţi privind utilizarea
tehnologiilor
şi
echipamentelor
moderne.
- Capabilităţi la nivelul resurselor de
personal.

Consolidarea
capacităţilor
management

- Cadru de politici privind
procedurile operaţionale comune şi
introducerea unor sisteme de
management modernizate (raportare,
coordonare, comunicare, planificare,
monitorizare şi evaluare).
- Cadru normativ şi metodologii
relevante privind organizarea

- Structură organizatorica la
nivelul
prestatorului
de
servicii TIC (STI).
- Practici si proceduri aplicate
in cadrul STI la prestarea
serviciilor TIC.
- Reţea unică de telefonie.
- Costuri reduse pentru
convorbiri telefonice.
- Politici si reglementari
aplicabile cu privire la
managementul
serviciilor
TIC.
Legătură
radio
cu
subdiviziunile teritoriale şi
echipele de intervenţie.
- Sisteme de comunicaţii
securizate şi eficiente.
- echipamente achiziţionate şi
implementate
- Standarde şi management al
calităţii introduse.
- Programe, planuri de
activitate elaborate, proceduri
standarde de operare.
- Vizite de studiu şi experţi
consultaţi.
- Sondaje desfăşurate
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de

operaţiunilor de asigurare şi
restabilire a ordinii publice.
- Metodologii şi algoritmi de acţiuni,
proceduri standarte operaţionale etc.
Consolidarea
parteneriatelor
internaţionale.

- Negocieri desfăşurate
- Campanii de mediatizare
- Rapoarte de progres

Restructurarea
mecanismelor
de
prestare a serviciilor

Competenţe
delimitate
de
menţinere, asigurare şi restabilire a
ordinii publice între Poliţie şi
Carabinieri.
Concept
de
activitate
a
carabinierilor bazat pe informaţii
(Inteligence-led policing) dezvoltat
şi extins pe întreg teritoriul
republicii.
- Infrastructură de comunicaţii
consolidată prin implementarea de
tehnologii şi echipamente moderne.
- Tehnică şi echipament modern de
intervenţie şi edificii.
Capacităţi
consolidate
ale
carabinierilor privind participarea la
misiunile
internaţionale
şi
operaţiunile Uniunii Europene de
gestionare a situaţiilor de criză.

- Cadru de reglementare
perfecţionat;
- Structură a resurselor umane
destinată îndeplinirii misiunii
principale de restabilire a
ordinii publice.
- Standarde, experienţe şi
bune
practici
europene
asimilate şi îndeplinite.

Instruirea
dezvoltarea
profesională

Abilităţi, cunoştinţe şi experienţe
privind:
- adaptarea la schimbările legislaţiei
UE şi transpunerea acestora în cadrul
normativ pe doeniul afacerilor
interne;
- elaborarea proiectelor de acte
normative pe domeniile gestionate de
MAI, conform standardelor UE;
- analiza, elaborarea, monitorizarea,
implementarea
şi
evaluarea
politicilor publice;
- planificarea strategică;
- elaborarea programelor/proiectelor;
- procesul de integrare europeană;
- atragerea investiţiilor şi promovarea
unui mediu racordat la standardele
UE;
- elaborarea strategiilor sectoriale de
cheltuieli;
- evaluarea performanţelor;
- comunicarea şi transparenţa
decizională;
- media şi comunicarea;
utilizarea
tehnologiilor
şi
echpamentelor
informaţionale

Nivel individual
şi

- evaluări ale necesităţilor de
instruire individuale/pe
subdiviziune/autoritate
- planuri de instruire
individuale/pe
subdiviziune/autoritate
- autoinstruiri
- cursuri de instruire în ţară şi
peste hotare
- ateliere
- sesiuni informative
- vizite de studiu
- training-uri şi instruiri
specializate
- experţi contractaţi şi
consultaţi
- operaţiuni comune speciale
- antrenamente, aplicaţii
tactice şi practice de
comandament
- diseminarea informaţiei în
urma instruirii
- diversificarea parteneriatelor.
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moderne.
- Capacităţi de adaptare rapidă la
schimbările legislaţiei UE.
- Suplinirea cunoştinţelor privind
limbile străine (engleza, franceza).
Protecţia datelor cu caracter personal.

Proiectele negociate şi în derulare privind dezvoltarea capacităţilor pentru
anii 2017-2019, a se vedea în Anexa nr. 2.

IV. MONITORIZARE şi EVALUARE
Responsabilă de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii autorităţii
(cu referire la PDS) este Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a
politicilor.
La solicitarea reprezentanţilor acestei direcţii, toate subdiviziunile şi
instituţiile din subordine urmează să prezinte în termenul solicitat informaţia
relevantă privind realizarea obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sînt
responsabili.
Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea
obiectivelor/acţiunilor.
Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse
în Planurile anuale de activitate, care la rindul lor reies din obiectivele PDS.
Rapoarte de monitorizare vor fi elaborate trimestrial în vederea identificării
gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri
corective în perioada care urmează.
Aceste rapoarte sînt rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii
autorităţii şi nu rapoarte adiţionale.
Independent de procedura internă de monitorizare va fi realizată o
monitorizare paralelă a implementării PDS, condusă din afara instituţiei. Cu acest
scop, va fi constituit un organ colegial cu prezenţa unor profesionişti independenţi
de MAI. Componenţa organului colegial şi procesul de monitorizare efectuat de
organul colegial va fi coordonat cu Direcţia generală analiză, monitorizare şi
evaluare a politicilor. Acest organ colegial va stabili propria metodologie de
monitorizare a implelmentării PDS, metodologie care nu va contraveni cadrului
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normativ în vigoare. Organul colegial de monitorizare va prezenta şi publica
rapoarte anuale de monitorizare care vor include constatări şi recomandări
referitoare la implementarea PDS.
În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării a
careva măsuri corective, acestea se includ fie în planul anual al autorităţii pentru
anul următor, fie se propune să se efectueze modificarea Programului de
Dezvoltare Strategică a autorităţii. În cazul în care procesul de monitorizare va
identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi astfel şi a obiectivelor PDS,
derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat în
informaţia pe care subdiviziunea internă/instituţia din subordine o prezintă unităţii
de politici a MAI.
Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care autoritatea o
efectuează anual în baza Planului anual al autorităţii.
Acest proces se va realiza la finele anului şi va rezulta în Raportul anual de
evaluare a activităţii autorităţii.
Raportul anual de evaluare va indica atît realizările cît şi eşecurile privind
implementarea planului anual şi atingerii rezultatelor anuale (indirect a obiectivelor
PDS).
Aceasta este o analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece se
identifică şi cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul realizării în
vederea propunerii măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor.
Totodată, procesul de evaluare identifică aspecte ale obiectivelor realizate
anul precedent şi acele ce urmează să fie planificate pentru anul următor. În acest
sens, raportul de evaluare va prezenta baza pentru planificarea activităţilor pentru
anul viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul an). Raportul la fel poate
indica necesitatea modificării obiectivelor PDS în cazul schimbării
circumstanţelor.
Evaluarea finală a PDS se realizează la finele anului al treilea de
implementare şi serveşte bază pentru elaborarea următorului PDS pentru
următoarea perioadă de planificare.
Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a obiectivelor
PDS, impactul ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-au produs la
compartimentul probleme pe care programele sectoriale urmau să le soluţioneze,
etc.
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Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei generale a autorităţii
la realizarea scopului programului (sectorial) prin realizarea obiectivelor PDS şi
recomandări pentru PDS-ul următor.
Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe
în vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei
evaluări mai obiective şi imparţiale.
La fel pot fi implicaţi şi experţi din exterior pentru a contribui la raportul de
evaluare final.
Per ansamblu, calitatea raportului de evaluare a PDS va determina şi
calitatea Programului de Dezvoltare Strategică pentru perioada ulterioară.
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IV. ANEXE
Anexa nr. 1 Organigrama MAI

Ministru
Viceministru

Viceministru

Viceministru
(Comandant al Trupelor de Carabinieri )

Secretar de stat

Cabinetul ministrului

Aparatul central

Direcţia
generală
analiză,
monitorizare
şi evaluare a
politicilor

Direcţia
generală
resurse
umane

Direcţia
generală
economie şi
finanţe

Direcţia
generală
relaţii
internaţionale
şi integrare
europeană

Direcţia
generală
juridică

Direcţia audit
intern

Direcţia relaţii
publice

Direcţia
documentare

Direcţia
administrare
şi politici de
dezvoltare

Secţia
protecţie a
datelor cu
caracter
personal

Autorităţi administrative şi instituţii din subordinea MAI
Inspectoratu
l general al
poliţiei

Departamen
tul poliţiei de
frontieră

Serviciul
protecţiei
civile şi
situaţiilor
excepţionale

Departame
ntul
trupelor de
carabinieri

Serviciul
protecţie
internă
anticorupţie

Serviciul
dirijare
operaţională
şi inspectare

Academia
„Ştefan cel
Mare”

Biroul
migraţie şi
azil

Serviciul
tehnologii
informaţion
ale

Serviciul
medical

CSC
„Dinamo”

Întreprinderi de stat monitorizate de MAI

Întreprinderea de stat
“Cartuş”

Întreprinderea de stat
“Pulbere”
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Anexa nr. 2 Proiecte de asistenţă privind dezvoltarea capacităţilor MAI

nr. d/o

Denumirea
Bugetul
Perioada de Donator/coordonator
proiectului/progra proiectului/ implementare
de proiect
mului de asistenţă programului

Scopul proiectului

1.

Programul
„Prevenirea,
Pregătirea şi
Reacţionarea la
dezastrele naturale
şi antropogene în
ţările
Parteneriatului
Estic” (PPRD East
2)

5,5 mln EUR

Decembrie
2014 –
Noiembrie
2018

Uniunea Europeană

Consolidarea capacităţilor de management a riscului de dezastre şi
creşterea protecţiei populaţiei de consecinţele negative ale dezastrelor
naturale şi antropogene în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova şi Ucraina.

2.

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

296,607,84
EUR

01.02.201701.05.2018

Programul
Parteneriatului Estic
de cooperare
teritorială (EaPTC)
Moldova-Ucraina al
UE/GIZ

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului de mediu,
economic și social al dezastrelor naturale și a riscurilor prin
notificarea oportună și informarea cetățenilor și a autorităților publice.

RM/HG nr. 202 din
14.03.2013 (credit

Reconstrucţia Unităţilor de Pompieri şi Salvatori regionale

Obiectivul specific constă în proiectarea în format de colaborare a
unui nou sistem de avertizare timpurie în regiunile inundabile ale
râului Prut în Ucraina (UA) și Moldova (MD), care poate fi extinsă la
nivel național.

„Dezvoltarea unui
sistem teritorial de
avertizare timpurie
în caz de inundații
în regiunea râului
Prut”
3.

Programul de
consolidare a

6,005,100

2013-2020
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serviciului de
salvatori şi
pompieri în
localităţile rurale
ale RM
4.

5.

6.

Cooperarea
transfrontalieră
România – Moldova,
o zonă mai sigură
prin îmbunătățirea
infrastructurii de
operare a Serviciului
Mobil de Urgență,
Reanimare și
Descarcerare
(SMURD, creșterea
nivelului de pregătire
și menținerea
capacității
personalului de a
interveni în situații
de urgență
Dezvoltarea
Serviciului Mobil
de Urgenţă,
Reanimare şi
Descarcerare în
Republica
Moldova
(SMURD).
Proiectul ”Armele

export dintre RM şi
Banca Austriacă
UniCreditBank Austria
AG)

EUR

10 000 000
EUR

2017 - 2020

Uniunea
Europeană

Siguranță și protecție sporită a populației prin îmbunătățirea formării
și menținerea capacității de intervenție a serviciilor de urgență
profesioniste (inclusiv SMURD), în zona de frontieră
Îmbunătățirea cadrului operațional transfrontalier comun între
structurile care acționează în situații de urgență prin revizuirea
planului de cooperare în comun și procedurile asociate și prin
efectuarea unor sesiuni de formare comune în poligon.
Dezvoltarea infrastructurii de formare pentru răspuns la urgenţe prin
înființarea unui centru de instruire (poligon).
Îmbunătățirea răspunsului de urgență și a infrastructurii de sănătate
prin dezvoltarea serviciului SMURD, înființarea Unităților de Primiri
Urgenţe și construcţia platformelor de aterizare pentru intervenții
aeriene.

3 500 000
EUR

2017 - 2018

Împrumut
concesional, Banca
Austriei

Pînă în

Anul 2017

Agenţia de Apărare

Crearea şi fortificarea sistemului integrat de asistenţă medicală şi
tehnică de urgenţă prin consolidarea capacităţilor interinstituţionale
responsabile de prim răspuns la situaţii de urgenţă care pun viaţa
persoanelor în pericol imediat.
Dotarea subdiviziunilor de salvatori şi pompieri cu ambulanţe de prim
ajutor şi descarcerare tip B2 şi a Unităţilor de Primire Urgenţă (UPU)
din cadrul Spitalelor raionale cu ambulanţe de terapie intensivă tip
C1;
Fortificarea capacităţilor echipelor CBRN ale subdiviziunii SPCSE la
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de distrugere în
masă- Programul
de prevenire şi
proliferare (ADM
PPP)”

prezent au
fost livrate
SPCSE două
autospeciale
de
intervenție
CBRN cu
echipaments
pecializat în
valoare de
251438, 49 $
(dolari SUA)

7.

Proiectul nr.52
”Furnizarea de
echipament CBRN
specializat pentru
instruirea la prim
răspuns CBRN și
cooperarea
regională în Europa
de Sud-Est,
Caucazul de Sud,
Moldova și
Ucraina”

Pentru toate
8 țări
beneficiare
1 697 563 €
(Euro)

8.

Proiectul de
4.5 mil. USD
pregătire a
proiectului
„Adaptarea la
schimbări climatice
şi silvicultura în

şi Reducere a
Ameninţărilor
(DTRA),
Departamentul
Apărării al SUA

lichidarea incidentelor/accidentelor chimice, biologice, radiologice,
nucleare (CBRN), precum şi la armele de distrugere în masă (ADM).

Anul 2017

Uniunea Europenă

Acest proiect completează acţiunea Proiectului nr. 44 „Consolidarea
capacităților de prim răspuns CBRN și a cooperării regionale în
Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud, Moldova şi Ucraina” în cadrul
iniţiativei Uniunii Europene în domeniul CBRN. Scopul proiectului
este de a furniza echipament CBRN necesar pentru ţările din Vestul
Regiunilor Balcani şi Marea Neagră pentru consolidarea capacităţilor
echipelor
CBRN
de
prim
răspuns
la
lichidarea
incidentelor/accidentelor chimice, biologice. radiologice, nucleare
(CBRN).

Ianuarie
2017 –
Decembrie
2022

Asociaţia
Internaţională pentru
Dezvoltare / Banca
Mondială

Proiectul va cuprinde trei blocuri principale de activități: i)
restabilirea terenurilor degradate și a fîșiilor forestiere de protecție în
comunitățile rurale prin împădurire și restabilirea pășunilor; ii)
Promovarea schemelor de irigație și proiecte pilot de adaptare la
schimbările climatice în domeniul agriculturii; și iii) gestionarea
riscurilor de dezastre.

Programul de dezvoltare strategică al MAI pentru perioada 2017-2019

70

De la începutul anului 2016 pe componenta 3, ce ţine de Serviciul PC
şi SE, au fost realizate activităţi care se axează pe:

Moldova

1.
Elaborarea specificaţiilor tehnice pentru utilaje şi echipamente
de intervenţie la situaţii excepţionale cauzate de efectele schimbărilor
climatice;
2.
Identificarea furnizorilor de utilaje şi echipamente de
intervenţie;
3.
Estimări de costuri pentru utilaje şi echipamente de intervenţie
în conformitate cu cerinţele Băncii Mondiale;
4.
Estimări de costuri pentru lucrări de reparaţie şi reconstrucţie a
clădirilor selectare pentru locaţiile CDSE Nord (Bălţi) şi nod logistic
Rezina;
5.
Actualizarea părţii textuală ce ţine de componenta
managementul dezastrelor, care urmează să fie inclusă în
documentaţia de proiect.
9.

10.

Combaterea
migrației iregulare
și a crimelor
transnaționale prin
consolidarea
capacității
instituționale a
Biroului migrație și
azil în Moldova
Susţinerea
implementării
componentei de
migraţie şi

500 000
USD

septembrie
2015 –
septembrie
2017

Guvernul SUA /
OIM
Moldova

Reducerea costurilor umane aferente migraţiei și a riscurilor asociate
cu migrația ilegală și infracțiunilor conexe.
O atenție deosebită va fi acordată consolidării capacităților de
contracarare a migrației ilegale ca o condiție prealabilă pentru
combaterea criminalității transnaționale, contrabandei în special
umane și traficului de ființe umane, terorismului, amenințărilor,
precum și asigurarea respectării drepturilor migranţilor.

-

aprilie 2015
– 2018

UE/
OIM Moldova

Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a
Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova pentru a minimiza efectele
negative ale migraţiei şi valorifica beneficiile migraţiei pentru
dezvoltare, precum şi extinzând beneficiile Parteneriatului de
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11.

dezvoltare a
Parteneriatului de
Mobilitate UEMoldova şi
valorificarea
beneficiilor
acesteia pentru
rezidenţii regiunii
Transnistriei din
Republica
Moldova
Faza III a Proiectului
privind consolidarea
capacităților
lingvistice

Mobilitate UE-Moldova asupra regiunii Transnistriei a Republicii
Moldova pentru a contribui la măsurile de edificare a încrederii între
malul drept al Moldovei şi teritoriul Transnistriei de pe malul stâng,
prin diminuarea presiunii sociale cauzate de conflictul nesoluţionat
între societăţile date.

50 000 $

2017

Ambasada SUA la
Chișinău

Îmbunătățirea nivelului limbii engleze a angajaților IGP

12.

Programul
operațional comun
România-UcrainaRM privind
combaterea
criminalității
organizate pentru
poliția națională

2, 7 mln Euro

2014-2020

POC

Preluarea bunelor practici privind combaterea criminalității organizate,
conform standadelor și practicilor UE.

13.

Modernizarea și
amenajarea sălii de
sport din cadrul
BPDS ”Fulger”

-

2017

Tika

Consolidarea abilităților și capacităților de intervenție specială a
angajaților BPDS ”Fulger”

14.

Crearea unui birou
de consiliere
psihologică și

13 000 Euro

2017

Guvernul Federal din Acordarea asistenței psihologice profesioniste, predestinată să
Germania
diminueze nivelul de stres acumulat în timpul exercitării atribuțiilor de
serviciu, fapt ce va influența pozitiv calitatea și productivitatea
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psihoterapie în
cadrul BPDS
”Fulger”

profesională a angajaților poliției.

15.

Crearea unui Centru 55 000 Euro
mobil de prevenire și
informare a
populației

2017

Ambasada Germaniei Consolidarea și fortificarea considerabilă
la Chișinău
a capacitățile poliției de a preveni și combate fenomenele și
evenimentele rutiere, inclusivprin educare și informare

16.

Orășelul siguranței
rutiere pentru copii
creat în or. Chișinău

60 000 Euro

2017

Guvernul Federal din Promovarea și formarea deprinderilor practice în rândurile copiilor,
Germania
prin prisma studierii celor mai importante reguli ale siguranței rutiere
care se impun a fi respectate în drum spre școală sau spre casă.

17.

International Child
Sexual Exploitation
Database
Connectivity and
Awareness Raising
Enhancement

11 480
euro
90 % Comisia
Europeană
10 %
Guvernul RM

2016-2017

Comisia Europeană Consolidarea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce
imlică copii în mediul on-line

18.

Îmbunătățirea
capabilităților
manageriale ale
șefilor IP—lor
teritoriale

40 000 Euro

2017

DCAF

19.

Patrularea zonelor de
agrement și parcuri

24 000 $

2017

Ambasada SUA

Consolidarea capacităților de intervenție promptă a poliției în zonele de
agrement și parcuri.

20.

Perfecționarea
aplicației privind
registrul electronic
de evidență a
armelor, faza II

-

2017

SEESAC

Evidența și actualizarea informațiilor privind persoanele ce dețin arme
cu destinație civilă.
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21.

22.

23.

24.

25.

2012-2017

Agenția de apărare și
reducere a
amenințărilor (DTRA)
a Departamentului
Apărării SUA,
Implementator
Raytheon

Îmbunătățirea și consolidarea capacităților Poliției de Frontieră și a
Serviciului Vamal de a descuraja, detecta și interzice trecerea armelor
de distrugere în masă și a materialelor conexe peste frontiera de stat a
RM.

Armele de
Distrugere în masă –
Programul de
Prevenire a
Proliferării (ADMPPP)

23.000.000
dolari SUA

Sporirea
capacităților privind
Managementul
Integrat al Frontierei
de Stat - în contextul
Parteneriatului Estic
Construcția pe
teritoriul Republicii
Moldova a punctului
de trecere a
frontierei „Palanca”,
operat în comun de
autoritățile de
frontieră moldoucrainene
Inițiativa de calitate
în Europa de Est și
Caucazul de Sud
(QIEE)
Continuarea
implementării
conceptului de

-

2014-2017

UE,
Implementator
FRONTEX
OMV, OIM, ICMPD

6.377.550
euro

2015-2018

UE,
Suport în facilitarea comerțului prin construcția pe teritoriul RM a PTF
Implementator UNDP „Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldoucrainene, în conformitate cu standardele europene și principiile de
control comun, care va contribui la stabilizarea și dezvoltarea
sustenabilă a regiunii.

-

Faza II:
2015 - 2017

178.508,42
euro

2017

UE,
Implementator
UNHCR

Asistența se acordă sub formă de echipamente, materiale, tehnologii și
instruiri cu scopul sporirii securității frontierelor în vederea prevenirii,
detectării, descurajării și interzicerii traficului cu arme de distrugere în
masă și materiale și tehnologii aferente prin teritoriul Republicii
Moldova.
Facilitarea circulației persoanelor și a mărfurilor, dar totodată
menținerea siguranței la frontieră prin consolidarea cooperării interinstituționale, dezvoltarea cooperării bilaterale și multilaterale dintre
instituțiile relevante dintre statele membre PaE și UE, precum și alți
actori interesați.

Promovarea protecției refugiaților și a solicitanților de azil în Europa
de Est și Caucazul de Sud în conformitate cu standardele internaționale
și europene, în special pentru a îmbunătăți, printr-o abordare regională

UE,
Evaluarea și continuarea rolului Consiliului Național de management
Implementator IGPF a integrat al frontiere stat. Creșterea capacității instituționale a DPF prin
României
transferul și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării
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26.

27.

management integrat
al frontierei în
Moldova, conform
conceptului
european MIF
modernizat
(Mobility
Partnership Facility)
Creșterea
conștientizării
populației asupra
riscurilor migrației
ilegale la frontieră,
finanțat în cadrul
proiectului
Migration EU
Expertise (MIEUX
III)
Consolidarea
Managementului
integrat al frontierei
prin realizarea în
comun a controlului
de frontieră și
schimbul de
informații la
frontiera moldoucraineană

frontierelor inclusiv prin instruirea la distanță.

-

2017

UE,
Implementator
ICMPD

Îmbunătăţirea capacităților de comunicare externă a polițiștilor de
frontieră în scopul promovării unui dialog constructiv cu populația
pentru combaterea migrației ilegale.

5.750.000
euro

2017-2019

UE,
Implementator
OIM

Implementarea Protocolului între DPF al MAI al RM, SV pe lîngă MF
al RM şi Administraţia SGS al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al
Ucrainei privind organizarea controlului în comun în PTF internaţional
„Pervomaisc-Kuciurgan”, pe teritoriul Ucrainei.
Construcția și echiparea PTF „Giurgiulești - Reni” la frontiera moldoucraineană, pe teritoriul Ucrainei.
Implementarea Acordului între Guvernul RM și Cabinetul de Miniștri
al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind
persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează
frontiera moldo-ucraineană.
Instituirea punctului de contact în PTF „Palanca” la frontiera moldoucraineană.
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28.

Sporirea
managementului
frontierei
albastre/aeriene între
Republica Moldova
și Ucraina

1.940.000
euro

2018-2020

29.

Dezvoltarea
capacităților de
pregătire a
personalului pentru
contracararea
fenomenului
traficului de ființe
umane și a
infracțiunilor conexe

-

2017Urmeaza a fi
lansat
Proces de
dezvoltare

UE,
Implementator
IGP a României

Creșterea securității la frontiera de Est a UE prin sporirea mobilității și
capacității administrative a unităților de poliție și poliție de frontieră,
precum și prin instruirea în comun a polițiștilor și polițiștilor de
frontieră din România și Moldova, în perspectiva realizării
interoperabilității la nivel European.

Implementator OIM Consolidarea capacităților operative și strategice de reacție în
prevenirea și contracararea traficului de persoane și infracțiunilor
conexe și îmbunătățirea nivelului de protecție al victimelor traficanților
și martorilor.
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