Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
ORDIN
” 19 ” februarie 2016

mun.Chişinău

nr.45

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2016

În conformitate cu pct. 49 din Metodologia de elaborare a programelor de
dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011, pct. 12-14 din Regulile de elaborare
şi cerinţe unificate faţă de documentele de politici, aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr. 33 din 11 ianuarie 2007 și pct.11 subpunctul 2) din Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009,

ORDON:
1. Se aprobă Planul de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul
2016, conform anexei.
2. Conducătorii subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea MAI:
1) vor executa toate acţiunile în termenele stabilite de Planul de acțiuni, în
calitatea lor de prim-executori sau co-executori, iar:
a) co-executorii vor prezenta, din oficiu sau la solicitarea prim-executorului
acţiunii, informaţia referitoare la activităţile desfăşurate privind realizarea acţiunii
respective, în vederea elaborării de către prim-executor a raportului de evaluare
primară;
b) prim-executorul acţiunii, în baza activităţilor proprii desfăşurate, precum şi a
informaţiilor privind activităţile desfăşurate de către co-executori, va elabora raportul
de monitorizare şi evaluare primar şi îl va expedia, cu 5 zile pînă la expirarea
termenului de realizare, către Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a
politicilor a MAI (DGAMEP).
2) vor prezenta, din oficiu sau la solicitarea DGAMEP, rapoarte de monitorizare
și evaluare primară, precum și orice fel de informații în vederea monitorizării și
evaluării executării eficiente și calitative a acțiunilor din Planul de acțiuni, precum și
elaborării raportului consolidat de monitorizare și evaluare a implementării
documentului vizat;

3) vor fi responsabili pentru veridicitatea și corectitudinea rapoartelor de
monitorizare și evaluare primară, informațiilor aferente etc.;
4) vor participa/asigura participarea la reuniuni de lucru, convocate de primexecutorul acţiunii ori DGAMEP, cu executarea ulterioară a sarcinilor trasate.
3. Acțiunile, care nu au fost identificate și prevăzute în Planul de acțiuni, dar care
sunt necesare în formă inerentă, vor fi realizate în deplină măsură în conformitate cu
obiectivele specifice propuse.
4. Acțiunile prevăzute în Planul, care ulterior au devenit caduce, vor fi raportate în
DGAMEP, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind planificarea,
elaborarea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice în
cadrul MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 391 din 24 decembrie 2014, pentru a se lua o
decizie finală.
5. DGAMEP, în baza rapoartelor de monitorizare și evaluare primară, semestrial
va elabora raportul de monitorizare și evaluare consolidat privind implementarea
Planului de acțiuni și îl va prezenta spre informare conducerii MAI.
6. Conducătorii subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor administrative și
instituţiilor din subordinea MAI, în termen de 5 zile de la data aprobării prezentului
ordin, în baza Planului de acțiuni, vor elabora și aproba propriile planuri de acțiuni,
avizate în mod obligatoriu cu DGAMEP, în conformitate cu Ordinul MAI nr. 391 din
24 decembrie 2014.
7. Controlul executării prezentului ordin se atribuie domnului Oleg BABIN,
viceministru al afacerilor interne și domnului Oleg GRAUR, șef al DGAMEP a MAI.
8. Prezentul ordin de adus la cunoştinţa subdiviziunilor aparatului central,
autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

Ministru

semnat

Alexandru JIZDAN

