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Misiunea Ministerului Afacerilor Interne este de a realiza prerogativele constituţionale ale
Guvernului privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului, în vederea asigurării
legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinii publice, protecţiei
civile, gestionării situaţiilor excepţionale, fluxurilor migraţionale şi sistemului de azil, managementului integrat al frontierei de stat, precum şi ralierii acestor servicii la standardele europene.

Cuprins

Prezentul document este raportul public anual al Ministerului Afacerilor Interne și subdiviziunilor
acestuia pentru 2014. În acest an s-a renunțat la organizarea informațiilor conform principiului
organizării instituționale și s-a mers pe principiul serviciilor oferite cetățeanului, indiferent de subdiviziunea care le oferă.
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Astfel, în același capitol pot fi raportate activități ale unor subdiviziuni diferite, de exemplu la capitolul „Intervenții în cazuri de urgență” pe lîngă activitățile pompierilor și salvatorilor pot fi menționate și unele campanii ale poliției și carabinierilor, dar și a poliției de frontieră.
Trecerea la noile principii de organizare a informației în raportul anual este dictată de caracterul
public al raportului – audiența acestuia fiind cetățenii Republicii Moldova, care sunt interesați mai
mult de eficiența utilizării taxelor lor și de serviciile pe care le primesc din sistemul afacerilor interne, decît de organizarea internă a instituției.

Cuvîntul ministrului Dorin Recean 4

Ordine și siguranță 15
Intervenții în cazuri de urgență

21

Prevenirea și descoperirea crimelor
Trasparență și încredere

29

37

Securitatea internă și asigurarea integrității 47
Creșterea nivelului profesional

57

Securitatea frontierei și fluxurilor migraționale 73
Circulație fără riscuri

85

Eforturi internaționale în beneficiul Moldovei
Administrare și dezvoltare 101
Priorități pentru 2015

Chișinău, 2015

107

95

Raportul anual al MAI 2014 / pagina 5

Raportul anual al MAI 2014 / pagina 4
Poliția de Frontieră pe lîngă primele sectoare
moderne construite în premieră pe sectoarele
moldo-ucrainene ale frontierei, a primit, în cadrul suportului oferit de Guvernul SUA 5 centre
de deservire tehnică a automobilelor din dotare,
ce dispun de echipamente moderne, care au
costat aproape 1,5 milioane de dolari.
Aceste dotări sunt în primul rînd urmarea aprecierii pozitive pe care o dau partenerii de dezvoltare reformei Ministerului Afacerilor Interne,
dar și o urmare a rolului strategic din ce în ce
mai important pe care îl cîștigă Moldova în context regional și global.
Aceste dotări se transformă în rezultate mai
bune și servicii de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova. Încrederea în poliție continuă
să crească. Conform măsurărilor independente
ale Barometrului Opiniei Publice, aceasta este
cea mai înaltă din istoria măsurărilor. Conform
măsurărilor MAI, încrederea în salvatori și
pompieri este cea mai mare din toate instituțiile
statului.

Anul 2014 este primul an complet în care tot
sistemul afacerilor interne a funcționat în regim
normal, fără schimbări instituționale majore
care au avut loc în 2011, 2012 și 2013 în cadrul
reformei MAI. Putem spune că a fost un prim an
de activitate post-reformă. Toate subdiviziunile
MAI au intrat în perioada de dezvoltare instituțională stabilă ce include dotări tehnice fără
precedent și oportunități extraordinare pentru
dezvoltarea resurselor umane.
Și Inspectoratul General al Poliției și Poliția de
Frontieră și Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale au inaugurat în 2014 multiple sedii și incinte noi atît pentru sectoare, cît și
pentru sediile regionale sau centrale. Toate cele
trei subdiviziuni menționate au primit în dotare
un număr record de automobile și autospeciale.

Atunci cînd în 2013 MAI a achiziționat pentru
poliție 90 de automobile noi, a fost un record istoric pentru Poliția Republicii Moldova. Dar acel
record nu a ținut mult. În 2014 Poliția a primit
deja 194 de automobile noi, toate plecînd spre
inspectoratele teritoriale pentru a fortifica noile
sectoare din zonele rurale.
Pompierii și salvatorii nu au primit doar 5 autospeciale din Marea Britanie sau prima autospecială dotată pentru intervenții la mare
înălțime, dar și un întreg serviciu nou – SMURD
Moldova, replicat după modelul de succes din
România, cu sediu, autospeciale, echipamente,
uniforme, angajați instruiți a fost creat la Bălți
pentru regiunea de nord a țării. Mai mult – SPC
și SE dispune acum în incinta centrală de un
Centru de Comandă ultra-modern.

Ministerul Afacerilor Interne în ultimii 2 ani a
asigurat finanțare bugetară directă din partea
UE pe cîțiva ani înainte. Prima componentă,
de 21 de milioane de euro, deja începe să fie
valorificată, cu toate că cea mai mare parte a
banilor va veni în 2015 și 2016. Alte oportunități
de finanțare europeană urmează să fie negociate și definitivate.
În acest sens nu pot să nu menționez cel mai
important succes al MAI în 2014 și anume
obținerea regimului liberalizat de vize, 70% din
condițiile pentru acesta fiind în gestiunea ministerului. Anume de Poliția de Frontieră, Biroul
Migrație și Azil, de Inspectoratele de Poliție
teritoriale și de IGP a depins crucial rezultatul
procesului de liberalizare. Și colegii mei din
aceste subdiviziuni au luat cea mai înaltă apreciere pentru reformele făcute de la inspectorii
europeni.
Atunci cînd am acceptat portofoliul ministerial
am avut puse în față două sarcini principale

– urgentarea și finalizarea reformei MAI și
creșterea încrederii în poliție. Ambele au fost
realizate. Sunt sigur că se putea mai bine, dar
important este ca angajații MAI, cei care și-au
ales cariera în salvarea vieților și protejarea
drepturilor cetățenilor să-și asume rezultatele
reformei și să continue pașii spre modernizarea
și societății după model european. Politicienii
vin și pleacă și de ei nu depind atît de multe.
Respectul cetățenilor este direct proporțional
cu felul în care fiecare angajat își îndeplinește
munca, cu felul în care se comportă și cu nivelul
de profesionalism.
Și ce aș putea să urez colegilor din MAI și
subdiviziuni, decît să fie priviți cu încredere și
respect de cetățenii pe care îi servesc?
MAI a stabilit în ultimii ani tradiția sancționării
aspre pentru acțiunile de violență fizică sau
verbală față de cetățeni. Cetățenii Republicii
Moldova devin mult mai activi în apărarea drepturilor lor, utilizează noile tehnologii și se implică
activ, uneori emoțional, în cazurile de nedreptate vădită. Schimbările din societate ne impun
și pe noi, cei din sistemul MAI, să ridicăm standardul de profesionalism și conduită. Sancțiunile aplicate sistematic celor care nu-și respectă
profesia trebuie să se transforme într-o cultură
organizațională, într-un set de valori și modele
care să fie aplicate automat și să se transmită
de la angajat la angajat.
Rămîn optimist în capacitatea moldovenilor de
a-și construi un viitor mai bun în Moldova, prin
acțiuni și eforturi ce aduc valoare tuturor, fără a
afecta și fără a lăsa în urmă pe cei din jur. Subdiviziunile MAI au șansa să devină locomotivele
schimbării spre bine a Moldovei. Am cunoscut
în acești trei ani manageri cu viziune și cu disciplină în care am încredere și de la care am mari
așteptări, deja în calitate de simplu cetățean.
Ministrul Afacerilor Interne,
Dorin Recean
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ianuarie-februarie, 2014

februarie-martie, 2014

3 februarie
Prezentarea publică a rezultatelor cercetării sociologice efectuate la solicitarea MAI de către Institutul de Politici Publice și CBS-AXA, cu suport
financiar din partea Ambasadei SUA.
La întrebarea privind încrederea în principalele
instituații, respondenții în continuare au cea mai
mare încredere în Biserică – 81% (față de 85% în
mai 2013), mass-media – 60% (59), armată – 43%
(51), poliție – 42% (34) și organizațiile non-guvernamentale – 35% (37) și alte instituții.
17 ianuarie
Eugen Borodin, militar prin contract al Unității Militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri, fiind în serviciu de pază a unui obiectiv din
preajma podului de pe str. Izmail din capitală, a
observat un bărbat care trecuse peste balustrada podului avînd intenţia de a sări în gol. Carabinierul s-a apropiat în grabă și a reușit să-l prindă
de haină în momentul cînd acesta încerca să se
arunce de pe pod.
Bărbatul a fost predat echipajului 902.Pentru
curajul și fapta sa, carabinierul a fost menționat
cu drepturile comandantului unității militare.

În ceea ce ține de ministere și alte autorități centrale, încrederea în Ministerul Afacerilor Interne a
crescut la 31% (de la 24% în mai).
Din subdiviziunile MAI, cea mai mare încredere
cetățenii o au în Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – 82,5% (față de 77% în mai
2013), alte subdiviziuni înregistrînd următoarele
rezultate:
• Poliția de Frontieră – 45% (45% în mai);
• Poliția de Patrulare – 46% (44%);
• Poliția Criminală – 45% (42%)
• Poliția de sector – 54% (54%)
• Carabinieri – 45% (47%)
• Inspectoratul teritorial de Poliție – 47% (44%)

13 februarie

27 februarie

A avut loc deschiderea oficială a Sectorului de
Poliţie model nr. 1 din raionul Teleneşti. Sectorul
deservește 18.836 de cetăţeni din or. Teleneşti şi
localităţile: Mihălaşa, Mihălaşa Nouă, Bogzeşti,
Budăi, Crăsnăşeni, Ineşti, Băneşti şi Băneştii Noi.

A fost inaugurat primul sector modern al Poliției de
Frontieră din Republica Moldova în orașul Ocnița.

În cadrul sectorului de poliţie activează 7 ofiţeri de
sector, 5 şefi de post şi 2 colaboratori ai serviciului investigaţii. Incinta a fost renovată, conectată
la reţeaua de apă şi termoficare, a fost dotată cu
mobilier, calculatoare, imprimante, conexiune la
Internet şi dotată cu 2 autovehicule pentru facilitarea activităţii poliţiştilor.

Noul sediu al Sectorului Poliției de Frontieră
Ocnița are capacitatea de încadrare a până la 100
de angajați și este dotat cu tehnică și echipament
modern. Această subdiviziune are în responsabilitatea sa mai mult de 50 km de frontieră cu Ucraina
și asigură controlul și autorizarea trecerii frontierei
de stat în punctele de trecere „Ocniţa-Sochireni”,
„Ocniţa-Sochireni” și „Clocuşna-Sochireni”.

12 martie
12 februarie
Ofiţerii Serviciului Protecţie Internă şi Anticorupţie
al MAI au documentat și reținut un cetăţean pentru
tentativa de corupere activă a unui angajat al MAI.
Acesta oferea o sumă de bani pentru muşamalizarea unei cauze contravenţionale iniţiate anterior şi
protecţia activităţii sale ilicite. Dosarul a fost transmis procuraturii.
23 ianuarie
Guvernul Germaniei a donat 5 autoturisme noi,
”Suzuki SX4 ” inspectorilor Biroului Siguranţă
Copii din Inspectoratele teritoriale de poliție.
Automobilele de model Suzuki SX4 inscripţionate cu însemnele instituţiei, au fost distribuite la
Inspectoratele de poliţie Bălţi, Ungheni și Cahul

20 februarie
Ofiţerii SPIA ai Ministerului Afacerilor Interne în
comun cu Centrul Naţional Anticorupţie au reţinut
patru angajaţi ai Inspectoratului de poliţie din Soroca, bănuiţi de extorcarea a 3000 de dolari de la
un localnic. Dosarul a fost transmis procuraturii.

Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean şi Comisarul General al Poliţiei Federale Belgiene
Catherine de Bolle, au semnatat Planul de Acţiuni
Comun de Cooperare dintre Ministerul Afacerilor
Interne şi Poliţia Federală a Belgiei.

14 martie

12 februarie

2 martie

În cadrul şedinţei Guvernului, s-a aprobat mecanismul de plată a creșterii salariale de 30%
pentru polițiști, decisă de Parlament în bugetul
pentru 2014. În acest scop, din bugetul de stat au
fost prevăzute mijloace în sumă de 84307,5 mii
lei, inclusiv 69807,6 mii lei pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne.

La Centrul Expozițional Brâncuși din Chișinău a
fost inaugurată expoziția fotografică „DIN SENIN”,
organizată de MAI. Expoziția de imagini de război
ale fotografului Nicolae Pojoga a fost dedicată împlinirii a 22 de ani de la declanșarea conflictului
armat pentru integritatea teritorială și independența Republicii Moldova.

În cadrul şedinţei Consiliului Uniunii Europene,
statele membre a UE au susţinut propunerea
Comisiei Europene de anulare a vizelor pentru
călătoriile de scurtă durată în spaţiul Schengen,
pentru cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai
paşaportului biometric. 70% din toate condițiile
necesare liberalizării regimului de vize au fost în
responsabilitatea MAI.
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martie-aprilie, 2014

aprilie-mai, 2014

26-29 martie

12 mai

Delegaţia Poliţiei de Frontieră a Georgiei, condusă de şeful instituţiei, Zurab Gamezardaşvili s-a
aflat în vizită de lucru la MAI.

Vizita delegației condusă de fosta Șefă-Comisar
al Poliţiei Suedeze, Ann-Marie-Orler, actualmente
Director al Poliţiei Oficiului Naţiunilor Unite, Oficiul
Statul de Drept şi Securitatea Instituţiilor, Departamentul Operaţiuni de Menţinere a Păcii a ONU.

28 martie

20 martie

Dorin Recean, a efectuat o vizită oficiala în Grecia, la invitația omologului său elen, Nikos Dendias pentru semnarea Protocolului bilateral pentru
implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană, privind readmisia
persoanelor cu şedere ilegală.

Inaugurarea Dispeceratului Regional Nord al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
al MAI.

O echipă a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
Excepționale a adus în țară două persoane traumate într-un accident rutier grav, produs la sfîrșitul
lunii martie în Ucraina. Trei salvatori au asistat pe
parcursul drumului doi bărbați externați din spitalele regiunii Mariupol. Persoanele au primit permisiunea medicilor de a pleca acasă, cu condiția
ca aceștia să fie transportați într-un mijloc auto
echipat special.

La cele 14 pupitre instalate, apelurile sunt recepţionate de operatori din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei, Serviciului Medical de Urgenţă
şi Serviciului Salvatori şi Pompieri. Sistemul respectiv are menirea de a eficientiza activitatea
operaţională de intervenţie pentru 12 raioane din
zona de nord a ţării. MAI a dotat dispeceratul cu
aparataj modern de monitorizare video şi geolocaţie, echipând 4 autospeciale de intervenţie cu
camere de bord şi sistem GIS.
Acum este posibilă coordonarea mai bună a resurselor de intervenţie, ce ţin de poliţie, serviciul
medical dar şi de salvatori şi pompieri.

Deschiderea oficială a Sectorului de Poliţie model
nr. 3 din satul Balatina, raionul Glodeni. Instituţia
a fost renovată şi dotată cu mobilier, calculatoare,
imprimante, conexiune la Internet şi 2 autovehicule pentru facilitarea activităţii poliţiştilor. În
cadrul sectorului de poliţie activează 2 ofiţeri de
sector, 7 şefi de post şi un angajat al serviciului
investigaţii. Sectorul de poliţie deservește 21 de
mii de cetăţeni din Balatina, Camenca, Cuhneşti,
Viişoara şi Cobani.

Militarii Departamentului Trupelor de Carabinieri
ale Ministerului Afacerilor Interne, Andrei Perpeliţă
şi Nicolae Ceban au obţinut medalii de bronz la
Campionatul European la lupte libere şi lupte greco-romane.

Specialiștii de planificare, finanțe și achiziții din
cadrul MAI și al subdiviziunilor au participat la un
Atelier de lucru privind bugetarea în programe
și elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli.
Evenimentul a fost organizat la solicitarea MAI,
de Programul MIAPAC al Delegației Uniunii Europene în parteneriat cu Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” și UNICEF Moldova.

14 mai
MAI lansează o campanie anticorupție ce include
amplasarea camerelor video în vehicule, amplasarea mesajelor informative în incinte și pe automobile, distribuirea unor postere, aplicarea unor
abțibilduri pe automobilele subdiviziunilor cu mesaje de descurajare a actelor de corupție activă și
informare privind riscurile pe care le aduce .

1 aprilie

11 aprilie

7 aprilie

17 aprilie

19 mai

4 mai
Ceremonia oficială de înmânare a 4 autospeciale
de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi descarcerarea victimelor din accidente de circulaţie,
donate de Marea Britanie.
Începând cu data de 5 mai 2014, autospecialele
au fost dislocate pentru instruire în Direcţia Situaţii
Excepţionale mun. Bălţi, Detaşamentul Salvatori
şi Pompieri Comrat, Unitatea Salvatori şi Pompieri Ialoveni şi Centrul Republican de Instruire din
mun. Chişinău.

La invitația MAI, în Moldova cu o vizită de lucru
s-a aflat Procurorul-șef al DNA al României, Laura
Codruța Kövesi. În cadrul vizitei a avut loc o masă
rotundă, cu participarea reprezentanţilor MAI,
Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupţie şi
Centrului Național Anticorupție în care s-a discutat experiența României în domeniul combaterii
corupției.

20 mai
Primele camere de monitorizare video, instalate în
afara Chișinăului - la Măgdăcești, raionul Criuleni, localitate selectată din cauza riscului sporit de
producere a accidentelor.
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mai-iunie, 2014

iulie-septembrie, 2014

21 mai
A avut loc lansarea liniei anticorupție a MAI cu
telefonul scurt 1520, accesibil de la orice rețea, în
orice localitate.

6 iunie
Ministerul Afacerilor Interne a desfășurat exercițiul tactic „Ordine și Siguranță 2014”. Evenimentul
a cuprins zece situații tactice în care au fost implicate toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor
Interne. În cadrul aplicațiilor a participat și subdiviziunea de forță a Departamentului Instituțiilor
Penitenciare al Ministerului Justiției.

24 mai

11 iulie

16 iulie

În toate inspectoratele teritoriale de poliție din țară
a fost organizată Ziua Transparenței: Poliția și
Comunitatea. Evenimentul cu participare liberă a
avut ca scop crearea oportunității de comunicare
informală relaxată între polițiști și comunitatea pe
care o deservesc. Aceasta a inclus miniconcerte,
demonstrații de pregătire fizică și tehnică, dar și
menționarea cu diplome și totlu onorific de „Om
cu literă mare” a 43 de cetățeni care au ajutat în
ultimul an poliția în descoperirea crimelor.

Plutonierul-major al Trupelor de Carabinieri Piotr
Ianulov a obţinut medalia de aur la Campionatul
Mondial de lupte tineret, la categoria 86 kg.

Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, a decorat angajaţii Inspectoratului General al Poliţiei
care au descoperit crima și reţinut suspecţii în
cazul atacului armat de pe 30 mai curent, de la
centrul comercial Metro din capitală.

Ziua Transparenței Poliției, organizată pentru prima oară în toată țara, s-a bucurat de un succes
major și au atras participarea a 50 de mii de persoane în 43 de locații diferite.

23 iunie
La Iași a avut loc întrevederea de lucru a conducătorilor autorităţilor de frontieră ale Republicii
Moldova şi României. În cadrul vizitei de lucru a
fost definitivată procedura de donație din partea
Ministerului Afacerilor Interne din România către
Departamentul Poliției de Frontieră al MAI a două
autovehicule de teren Nissan Terrano și două ambarcațiuni de intervenție, în valoare de aproximativ 125.000 de euro.

Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova
și cu prilejul vizitei delegației guvernamentale a
României, Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean a avut o întrevedere cu viceprim-ministru
pentru securitate națională, Ministrul Afacerilor Interne al României, domnul Gabriel Oprea. Miniștrii
de interne au convenit să continue buna cooperare și să ofere sprijinul reciproc.

Ministrul de Interne a mulţumit poliţiştilor pentru
această operațiune de succes, în rezultatul căreia
au fost reţinuţi cei patru atacatori: “Am demonstrat
că atunci când colaborăm avem rezultate foarte
bune şi foate rapide. Vreau să vă mulțumesc pentru acest succes remarcabil.”
Ofițerii operativi ai IGP au fost avansaţi în grad şi
decoraţi cu distincţiile MAI „Crucea pentru merit”
de clasa I şi II, precum şi insigna MAI „Pentru merite deosebite” şi colaborator eminent.

27 august

13 iunie
188 de cadeți din a 20-a promoţie a Academiei
Ștefan cel Mare a MAI au absolvit instituția și au
devenit ofițeri.

27 august

23 iunie
La Haga, șeful Inspectoratului General al Poliției,
Ion Bodrug, într-o procedură solemnă a semnat
din partea Republicii Moldova Acordul tehnic bilateral privind linia securizată de schimb de informații cu Oficiul European de Poliție.

Ministrul de Interne, Dorin Recean a participat la
inaugurarea sediului pentru angajații echipelor
mobile ale Poliției de Frontieră. După o succesiune de transformări, clădirile au devenit edificii
adaptate la progresul actual, cu infrastructură şi
echipament modern, care vor asigura personalului un climat favorabil performanţei profesionale.

25 septembrie
27 iunie
A fost semnat Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, alături de
Ucraina și Georgia, în prezența a 28 de șefi de
stat și de guvern din țările membre ale UE.

În contextul desfăşurării vizitei oficiale a delegaţiei
Republicii Belarus, condusă de Preşedintele Alexandr Lucaşenco, ministrul Afacerilor Interne, Dorin
Recean a avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Interne al Republicii Belarus, Igor Şunevici.

28 august
Primul centru al Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din Moldova a
fost inaugurat la Bălţi.
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septembrie-octombrie, 2014

octombrie-noiembrie, 2014

27 septembrie
Secretarul General al Organizaţiei Internaţionale
a Poliţiei Criminale Interpol, Ronald Kenneth Noble, a avut o întrevedere bilaterală cu ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean.
Vizita oficială a Secretarului General este organizată în contextul participării la ceremonia de
aniversare a 20 de ani de la crearea Biroul Național Central Interpol Moldova.

25 septembrie
6 octombrie
A avut loc întrevederea ministrului Dorin Recean, cu omologul său din Georgia, Aleksandre
Tchikaidze. În cadrul reuniunii a avut loc şi ceremonia de semnare a Acordului dintre Guvernul
RM şi Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală.

A avut loc ceremonia de inaugurare a 5 centre de
deservire și reparație a mijloacelor de transport și
8 boxe auto pentru Poliţia de Frontieră.
Centrele și personalul instruit vor asigura mentenanța întregului lot de echipament mobil, în special
cele peste 250 unități primite din partea Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii.
Centrele sunt dotate cu echipament modern, care
permit executarea a întregului complex de lucrări,
legate de reparația și întreținerea tehnicii.
Valoarea investiției pentru edificarea Centrelor și
garajelor, asigurată de suport nerambursabil din
partea Guvernului SUA, a constituit circa 1 mln.
451 de mii de dolari.

25 octombrie

5 noiembrie

S-a dat start exerciţiului comun de teren
„Prut2014”. Peste 235 de salvatori şi pompieri
din Moldova şi România au participat în cele mai
de amploare aplicaţii în domeniul serviciilor de
urgenţă, în apropiere de localitatea Zagarancea,
raiounul Ungheni. În aplicaţii au participat echipaje terestre şi aeriene comune, care au avut menirea de a acorda ajutor calificat în timp restrîns. În
activităţi au fost implicate și Inspectoratul General al Poliţiei, Serviciul Vamal, Poliţia de Fronteră,
Ministerul Transportului și Ministerul Sănătăţii din
Republica Moldova.

în Piața Marii Adunări Naționale s-a desfășurat
manifestația de repartizare a 164 de automobile
de serviciu la Sectoarele de poliţie şi Serviciilor de
patrulare din cadrul a 37 Inspectorate de poliţie
teritoriale. Procurarea şi dotarea acestor automobile au fost posibile datorită suportului bugetar
acordat de către Uniunea Europeană Republicii
Moldova, conform tranşei acordate în 2014.

Totodată, vor fi repartizate şi 164 de calculatoare
şi imprimante destinate pentru Sectoarele de
poliţie.
În cadrul altui eveniment au fost distribuite 30 de
automobile noi Dacia Duster pentru grupele operative din inspectoratele teritoriale.

8 octombrie

20 octombrie
A fost lansat Programul Naţional de Mentorat “INSPIR-O!” pentru femeile din sistemul afacerilor
interne.
Participând la acest program, timp de 12 luni,
34 de angajate din sistemul afacerilor interne au
posibilitatea să fie ghidate de un mentor-femeie,
lider cu experiență, care le va încuraja și sprijini
în dezvoltarea lor profesională. Proiectul este realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele
acordate de guvernelor Suediei și SUA.

Membrii Cabinetului de miniştri au aprobat proiectul Hotărîrii Guvernului privind reglementarea organizării forțelor și mijloacelor Serviciului Protecției
Civile și Situațiilor Excepționale. 27 de autospeciale vor fi procurate prin intermediul proiectului
„Consolidarea Serviciului Salvatori şi Pompieri în
localităţile rurale ale Republicii Moldova”.
11 noiembrie
8 octombrie
A avut loc ceremonia de semnare a Acordului de
Co-finanțare între MAE al României și Agenția
Austriacă de Dezvoltare privind lansarea proiectului Asistență oficială pentru dezvoltare „Consolidarea statului de drept și a bunei guvernări în
Sud-Estul Europei”.

Unităţile de transport au fost dotate cu rampe
luminoase, scheme holografice, stingătoare de
flăcări, truse medicale, conuri pentru delimitarea
porţiunii de drum, bandă reflectorizantă, GPS şi
set de anvelope pentru sezonul de iarnă.

A fost inaugurat Centrul Operaţional de Dirijare în
Situaţii Excepţionale, cu scopul de îmbunătăţire a
reacţiei în caz de dezastre şi situaţii excepţionale.
Aici îşi va desfăşura activitatea Comisia Naţională
pentru Situaţii Excepţionale, grupurile de experţi
în cazul unor situaţii de proporţii, iar serviciile de
urgenţă 901, 902, 903 vor conlucra într-un spaţiu
comun.

6 noiembrie
Pentru aportul în reforma MAI, Titlul de Onoare
al MAI a fost acordat Ambasadorului Suediei în
Republica Moldova, Ingrid Tersman, Ambasadorului României, Marius Lazurcă, Ambasadorului
Statelor Unite ale Americii, William Moser, precum
şi Şefului Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola.
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Repere cronologice

noiembrie-decembrie, 2014
24 noiembrie
La Vadul-Raşcov, Şoldăneşti, a fost inaugurat un
nou post de salvatori şi pompieri, în baza “Programului de consolidare a Serviciului Salvatori şi
Pompieri în localităţile rurale”.

15 noiembrie
Un nou Sector de Poliție care corespunde rigorilor
europene a fost inaugurat în localitatea Chiperceni, Orhei. În sector activează un șef de sector, 5
șefi de post și 2 ofiţeri ai Secţiei Investigaţii Infracţiuni a IP Orhei şi deserveşte 6 primării şi 13
sate, avînd o populaţie de 16 mii de locuitori.
9 decembrie
În localităţile Negureni, r. Teleneşti şi Frumuşica,
r. Floreşti, au fost inaugurate două sectoare noi
de Poliție.
În sectorul de Poliție din Negureni activează un
șef de sector, 9 șefi de post și 2 ofiţeri ai Secţiei Investigaţii Infracţiuni a IP Teleneşti, care deservesc
11 localități cu o populaţie de 25 mii de locuitori.
În sectorul de poliție din Frumuşica muncesc un
șef de sector, 4 șefi de post și un ofiţer a Secţiei
Investigaţii Infracţiuni a IP Floreşti, care deservesc
5 localități, cu o populaţie de 8 mii de locuitori.

23 decembrie
16 noiembrie
În Bulboaca, Anenii Noi, a fost inaugurat primul
sediu comun renovat ce include și Sectorul de
Poliție și stația de pompieri. Sectorul de poliţie
nr.4 va deservi 5 localităţi, unde activează 13
polițiști. Sediul a fost renovat, dotat cu mobilier,
calculatoare, imprimante, precum și un automobil
de model „Dacia”.

A fost pornită operațiunea „Revelion sigur”, coordonată de întreaga echipă a Ministerului Afacerilor
Interne: polițiști, polițiști de frontieră, carabinieri,
salvatori și pompieri. Oamenii legii au acţionat în
regim de alertă pentru prevenirea, identificarea şi
combaterea evenimentelor negative generate de
nerespectarea prevederilor legale.

1

Ordine și siguranță
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Doar ajutorul reciproc al cetățenilor și poliției
face posibilă ordinea publică și prevenirea
crimelor.
Paza comunităților și
implicarea cetățenilor
Pentru asigurarea unui mediu social sigur pentru
toți și a sentimentului de încredere în oamenii din
jur, sunt importante atît capacitatea statului de
a reacționa la încălcări, cît și participarea activă
a cetățenilor în menținerea ordinii publice. Doar
ajutorul reciproc al cetățenilor și poliției face
posibilă ordinea publică și prevenirea crimelor.
Subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne în
anul 2014 au depus eforturi pentru consolidarea ambelor componente menționate mai sus. La
nivel instituțional, în asigurarea ordinii publice
au colaborat Inspectoratul General al Poliției,
Trupele de Carabinieri și în zona de responsabilitate – Poliția de Frontieră. La nivelul implicării
cetățenilor în apărarea comunităților lor, succese
remarcabile au fost obținute în programul supravegherii de vecinătate, în menționarea cetățenilor activi la Ziua Transparenței: Poliția și comunitatea, în implicarea voluntarilor din zonele
rurale la activarea Stațiilor de Salvatori și Pompieri din comuna lor.

Menținerea ordinii publice și apărarea comunităților în care locuiesc de riscuri este atît interesul instituțiilor statului, cît și al cetățenilor simpli
cărora nu le este indiferent viitorul Moldovei. Implicarea activă a cetățenilor este elementul esențial pentru succesul politicilor de securitate și
intervenție în caz de urgență.

Menținerea ordinii la evenimente
publice
Angajații Inspectoratului Național de Patrulare, ai
inspectoratelor teritoriale și carabinierii au asigurat în 2014 menținerea ordinii publice în cadrul a 17.507 măsuri în masă – concerte, meciuri
sportive, întruniri religioase, proteste, mitinguri și
alte activități. Participarea totală la aceste evenimente a fost de 8,4 milioane de persoane-eveniment (o persoană poate participa la multiple
evenimente publice pe parcursul unui an).

Tipul măsurilor

Totodată în scopul asigurării ordinii publice și
securității circulației rutiere la evenimentele
menționate a fost organizat scimbul de informații
cu subdiviziunile specializate a INI, SIS, IP terChișinău
Chişinău
Total
Total

Social – politice
Acţiuni de protest, mitinguri, demonstraţii
Cultural - artistice
Sportive
Religioase
Deplasări a conducerii
Au participat persoane
Colaboratori a INP implicaţi la MOP

2013
1110
1192
779
313
25
143
1.784.757
14.859

2014
2427
1357
3604
200
29
99
2314365
11844

2013
1375
1532
1429
808
2738
197
2107367
24890

2014
7847
1503
6112
459
1302
284
8461651
17997

itoriale, SPPS pentru evaluarea riscurilor și determinarea necesarului de forțe și mijloace la
asigurarea ordinii publice și securității circulației
rutiere.

Asigurarea ordinii și legalității în
perioada electorală

La 29 noiembrie 2014 în Republica Moldova
au avut loc alegeri parlamentare. În perioada
01.10 — 28.11, de către angajaţii poliţiei au fost
întreprinse măsuri privind asigurarea ordinii şi
securităţii publice la 1.942 întruniri electorale organizate şi desfăşurate pe teritoriul ţării, la care
au participat cca 328.317 persoane, iar pentru
asigurarea ordinii fiind antrenaţi 6.090 angajaţi.
La 25 noiembrie 2014 în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost desfăşurată şedinţa de instructaj a tuturor forţelor antrenate la asigurarea
ordinii publice pe parcursul desfăşurării alegerilor parlamentare din 30.11.2014, cu participarea
conducerii MAI și CEC, reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale şi observatorilor.
De asemenea a fost elaborată Dispoziția MAI nr.
INP/344 din 28.11.2014 „Cu privire la detașarea angajaților MAI în perioada 29-30 noiembrie
2014, pentru asigurarea securității publice la
secțiile de votare”, conform căreia angajaţii au
fost antrenaţi la asigurarea pazei la cele 1.978
secţii de votare unde s-au păstrat buletinele de
vot pînă în ziua alegerilor şi după ziua alegerilor, precum şi la asigurarea ordinii publice în ziua
alegerilor, pe teritoriul din preajmă, în raza de
100 de metri de la locul votării, cu acordarea
asistenţei preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare la necesitate, fiind antrenaţi în
acest sens 4.664 angajaţi.

Concomitent, efectivul poliţienesc a fost orientat la depistarea şi documentarea încălcărilor electorale, începînd cu perioada electorală (01.10.2014), ziua imediată zilei alegerilor
(29.11.2014 - ziua tăcerii) şi nemijlocit în ziua
alegerilor parlamentare (30.11.2014), fiind constituite în acest sens grupe specializate privind
documentarea cazurilor sesizate şi depistate,
precum şi dublate grupele operative. La fel în
perioada menţionată a fost dublat numărul itinerarelor de patrulare mobilă şi pedestră.
Ca urmare a procesului de monitorizare şi
sistematizare a sesizărilor despre încălcări,
incidente şi alte informaţii privind activitatea
electorală, sa stabilit că, în perioada electorală
01.10–30.11.2014, au fost înregistrate în total
382 informaţii despre încălcări, inclusiv 9 în ziua
alegerilor, despre toate fiind informată Comisia
Electorală Centrală prin 19 demersuri oficiale.

Valoarea adăugată adusă de Inspectoratul Național de Patrulare
În cadrul reformei poliției, începînd cu martie
2013, o serie de subdiviziuni polițienești au fost
lichidate (Poliția Rutieră, Regimentul de patrulă
și santinelă, Poliția în transporturi ș.a.), iar în loc
a fost creată o subdiviziune nouă – Inspectoratul Național de Patrulare. Noua subdiviziune, dotată cu 90 de automobile noi, echipate modern,
activează pe tot teritoriul țării. Pe lîngă atribuția
cea mai vizibilă – securitatea rutieră, INP asigură
ordinea publică, dar și efectuează patrulări și intervenții în caz de infracțiuni.
Astfel, pe parcursul anului 2014, din totalul
crimelor comise, angajații INP au participat nemi-
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Menținerea ordinii publice și apărarea comunităților este atît interesul instituțiilor statului,
cît și al cetățenilor simpli cărora nu le este indiferent viitorul Moldovei.
Rolul trupelor de carabinieri în
asigurarea ordinii publice

Supravegherea de vecinătate este un model
econom şi eficient, bazat pe sentimentul de solidaritate comunitară şi ajutor reciproc, conceput
pentru a spori gradul de securitate şi prevenire a
În 2014 trupele de carabinieri au participat indeinfracţionalităţii la nivel de comunitate. În cadrul
pendent şi împreună cu poliţia la menţinerea şi
acesteia, cetățeni voluntar se alătură unor proceasigurarea ordinii publice în zonele de responsduri și practici ce previn comiterea infracțiunilor,
abilitate a unităţilor, precum şi în localităţile Moldcontribuie la creșterea siguranței în comunitate
ovei care au avut nevoie de suport, conform soși ajută poliția în activitatea sa.
licitărilor inspectoratelor teritoriale de poliţie.
jlocit și contribuit la descoperirea a 12 omoruri,
46 de infracțiuni privind viața sexuală, 97 de cazuri de vătămare intenționată a sănătății, 925 de
infracțiuni contra patrimoniului, 10 tîlhării, 72 de
jafuri, 139 de infracțiuni legate de droguri și alte
infracțiuni.
Patrularea activă pe itinerare alese în baza
gradului de risc de producere a crimei a demonstrat că INP este o subdiviziune ce aduce valoare
adăugată în menținerea ordinii publice și prevenirea și descoperirea crimelor. Vizibilitatea sporită a ofițerilor de patrulare funcționează și ca un
factor de descurajare a infracțiunilor.

Exercițiul tactic
„Ordine și Siguranță 2014”
La 6 iunie 2014 subdiviziunile poliției au participat la exercițiul tactic „Ordine și Siguranță 2014”
desfășurat de MAI. Scopul acestor aplicații a
fost de a perfecționa deprinderile de comandă
și comunicare între subdiviziuni, în caz de intervenție a forțelor de ordine la contracararea
manifestațiilor agresive în masă și la prevenirea
situațiilor de risc. Angajații antrenați au lichidat

incendii, au salavat oameni de sub dărămături,
au contracarat manifestații agresive și de luare a
ostaticilor. Angajații brigăzilor cu destinație specială au extras din mulțime persoane, iar ofițerii
operativi au efectuat măsuri de investigație.
La aceste aplicații au participat aproximativ
1.000 de persoane din cadrul Inspectoratului
General de Poliție, Inspectoratului Național de
Patrulare, Inspectoratului Național de Investigații, Brigada de Poliție cu Destinație Specială
“Fulger”, Departamentul Trupelor de Carabinieri,
Departamentului Poliție de Frontieră, Serviciului
Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și Departamentului Instituțiilor Penitenciare.
În scopul asigurării unui nivel de reacție adecvată a forțelor de ordine publică la evenimentele
care amenință sau afectează direct ordinea și
securitatea publică, s-a desfășurat semestrial
instruirea persoanelor din subordine și desfășurarea aplicațiilor tactice de antrenament privind
asigurarea și restabilirea ordinii în cadrul evenimentelor publice.

Implicarea în serviciul de menţinere a ordinii
publice a constituit 48.195 militari-zile, acoperind
22.272 itinerare de patrulare, dintre care independent – 13.265 itinerare, iar cu poliţia – 9.007
itinerare, fiind reţinute pentru comiterea contravențiilor 1.237 persoane.
În cadrul pazei sediilor misiunilor diplomatice și
obiectelor speciale, carabinierii au intervenit și
efectuat rețineri a 31 de persoane care au comis
contravenții în adiacentul obiectelor păzite.

Programul
supravegherii de vecinătate
Cetățenii Republicii Moldova au creat în ultimii 2 ani 97 de sectoare de supraveghere de
vecinătate, cu suportul unui program finanțat de
Ministerul de Externe al Estoniei și implicarea
poliției, autorităților locale și societății civile.
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Intervenții în cazuri
de urgență
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Numărul situaţiilor excepţionale şi incendiilor pe parcursul anilor 2013 şi 2014
2013
Nr.

Intervențiile de urgență
În caz de urgenţă, în Moldova, puteți forma oricare dintre numerele 901, 902 sau 903, iar la
faţa locului, în funcţie de complexitatea situaţiei,
intervin separat sau simultan salvatori, medici şi
poliţişti. În 2014 MAI a continuat eforturile pentru
a pregăti trecerea la un singur număr de urgență,
conform practicii europene – 112.
Cetățenii din nordul Moldovei deja pot apela la
112 pentru a primi asistența Dispeceratului Comun din Bălți, inaugurat în 2014. În acest dispecerat, dotat cu cele mai noi tehnologii de comunicație, activează alături toate serviciile de
intervenție ale MAI, dar și serviciul medical de
urgență al Ministerului Sănătății.

În situațiile de calamități naturale sau riscuri sezoniere, în prevenirea incidentelor și reducerea
riscurilor în 2014 au fost implicate, pe lîngă Serviciul de Protecției Civile și Situații Excepționale,
Poliția, Poliția de Frontieră și Trupele de Carabinieri.

Protecţia civilă şi
apărarea împotriva incendiilor
Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2014, ne
demonstrează, că numărul lor a rămas stabil în
comparaţie cu anul 2013 (+0,6%, de la 333 în
2013 la 335 în 2014).

În urma intervenției pompierilor, de la incendii au
De asemenea cu sediul la Bălți activează în prefost salvate 976 persoane şi bunuri materiale în
mieră pentru Moldova serviciul SMURD al MAI
sumă de circa 275 mln 272,5 mii lei.
care e format din salvatori-paramedici ce pot
efectua atît acțiuni de salvare, cît și acorda primÎn urma situaţiilor excepţionale şi incendiilor au
ul ajutor medical.
avut de suferit 609 persoane, dintre care 127
persoane au decedat, inclusiv 3 copii. În total,
În incinta Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
numărul decedaţilor în incendii, în comparaţie
Excepționale din Chișinău a fost construit și
cu anul 2013, s-a micşorat cu 7,9 % (de la 138 la
dotat Centrul Operaţional de Dirijare în Situaţii
127 persoane). Paguba materială totală a constiExcepţionale. Aici îşi va desfăşura activitatea
tuit circa 260 mln 255,8 mii lei.
Comisia Naţională pentru Situaţii Excepţionale
și grupurile de experţi în cazul unor urgențe de
proporții mari, iar serviciile de urgenţă 901, 902,
Eforturi pentru reducerea
903 vor conlucra într-un spaţiu comun.
Rețeaua stațiilor de pompieri și salvatori s-a extins în 2014 cu 8 stații noi în localități rurale, pentru a reduce timpul de intervenție în cazuri de
incendii, calamități sau înecuri.

riscurilor în edificii

În aceeaşi perioadă Organele Supravegherii
de Stat a măsurilor contra incendiilor au efectuat controale tehnice de specialitate la 20.462
obiective şi 216.138 case de locuit, pe parcursul

2014

SE cu caracter tehnologic
SE cu caracter natural
SE cu caracter biologico-social

161
166
6

Paguba (mii
lei)
191,9
710008,4
5

În total
Incendii

333
1746

710205,3
34173,7

Nr.

%

215
112
8

P a g u b a Nr.
(mii lei)
3641,7
+ 33,5
190702
- 32,5
+ 33,3

Paguba
(mii lei)
+ 1797,7
- 73,1
- 100

335
1890

194343,7
65912,1

- 72,6
+ 92,8

- 0,6
+ 8,2

Numărul situaţiilor excepţionale şi consecinţele acestora pe parcursul anului 2014
Decedaţi /

Nr.
d/o

Denumirea SE

SE cu caracter tehnologic
1.
Depistarea muniţiilor neexplodate

N-rul

inclusiv copii

Paguba
materială
Traumatizaţi (in- (mii lei)
tern. spit.) / inclusiv copii

7/3
1/8/3

3/1/4/-

206

2.

Depistarea sau pierderea substanţelor 6
explozive, muniţiilor
3.
Accidente pe trasee auto
1
4.
Explozii în edificiile de locuit
2
Total
215
SE cu caracter natural
1.
Trombe (vîrtejuri)
3

220
3421,7
3641,7
405,7

2.

Polei puternic

1

973,3

3.

Îngheţuri

5

1660,6

4.

Grindină mare

29

49177,8

5.

Ploi torenţiale

20

14793,9

6.

Ploi torenţiale cu grindină

35

97183,3

7.

Ploi torenţiale cu vînt puternic

5

4091,5

8.

Ploi torenţiale cu grindină şi vînt puternic 10

22228

9.

Vijelii

3

187,9

10.

Viscole puternice

1

Total

112

190702

SE cu caracter biologico-social
1.
Intoxicarea oamenilor cu produse ali- 7
mentare
2.
Cazuri de molipsire în grup de boli conta- 1
gioase periculoase ale oamenilor
Total
8
ÎN TOTAL

335

415/20
10/425/20
8/3

429/20

194343,7
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Rețeaua stațiilor de pompieri și salvatori s-a
extins în 2014 cu 8 stații noi în localități rurale,
pentru a reduce timpul de intervenție în cazuri
de incendii, calamități sau înecuri.
Instituții verificate și
securizate de SPC și SE
În conformitate cu prevederile Planului calendaristic de pregătire al protecţiei civile pentru
anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
979 din 5 decembrie 2013, au fost desfăşurate
controale complexe ale stării protecţiei civile la:

cărora au fost depistate 153.991 de încălcări
ale normelor şi regulilor de apărare împotriva
incendiilor, dintre care 88.513 au fost înlăturate
recomandărilor angajaților SPC și SE.
Din cauza pericolului sporit de incendiu a fost
interzisă complet sau parţial exploatarea a 11
obiective, a 2.188 de sobe defecte și au fost
deconectate 4.155 de sectoare ale reţelelor
electrice. Asupra contravenienţilor au fost întocmite şi examinate 2.441 de procese-verbale
contravenţionale și aplicate amenzi în sumă de
968.150 lei, dintre care suma de 471.002 lei a
fost achitată în bugetul de stat.
În adresa organelor administraţiei publice centrale şi locale au fost transmise 3.351 de note
informative privind starea de apărare împotriva
incendiilor la obiective şi în localităţi.
În scopul familiarizării populaţiei despre incendiile produse şi consecinţele acestora, prind
intermediul presei au fost publicate și difuzate
2.994 de comunicate.

La compartimentul protecţiei civile, conform
datelor prezentate de subdiviziunile teritoriale,
angajații Inspectoratului de Stat de supraveghere în domeniul protecţiei civile au organizat 99
şedinţe ordinare ale comisiilor pentru situaţii
excepţionale (CSE) la nivelul raional şi municipal, precum şi au participat la 93 şedinţe CSE
extraordinare.
Au fost verificate: 255 primării, 119 servicii
ale protecţiei civile, 610 obiective economice,
315 obiective periculoase din punct de vedere
chimic, 138 obiective periculoase din punct de
vedere radioactiv, 1655 edificii de protecţie, 623
sectoare de alunecări de teren, 928 sectoare
cu pericol de inundaţie.
Au fost expediate în adresa diferitor organe
4923 informaţii (adresări, scrisori), examinate
188 adresări / petiţii, publicate în mass-media
742 informaţii.

• Universitatea de Stat din Comrat (15-16.01.2014);
• Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (2627.02.2014);
• Universitatea de Stat din Tiraspol (05-06.03.2014);
• Instituțiile publice din raionul Drochia (09-11.04.2014);
• Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (07.-08.05.2014);
• Instituțiile publice din raionul Călăraşi (28-30.05.2014);
• Instituțiile publice din raionul Leova (11-13.06.2014);
• Instituțiile publice din raionul Făleşti (02.-04.07.2014);
• Instituțiile publice din raionul Anenii Noi (10.12.09.2014);
• Instituțiile publice din UTA Găgăuzia (15.01.2014);
• Universitatea de Stat din Comrat (06.06.2014);
• Instituțiile publice din raionul Cahul (02.06.2014);
• Agenţia „Moldsilva” (05.06.2014);
• Instituțiile publice din raionul Orhei (04.06.2014);
• Incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
(03.09.2014);
• Universitatea de Stat din Tiraspol (23.09.2014);

Au fost prestate servicii de transportare în
siguranță a surselor radioactive (izotopi medicinali) pentru radioterapie şi radiodiagnostic către
Institutul Oncologic, Centrul Mamei şi Copilului,
Spitalul Clinic Republican şi Centrul Republican
Diagnostic în număr de 65 transportări în cantitate de 108 loturi, autorizate de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice.
În data de 17.04.2014 a avut loc inspecția din
partea AIEA în scopul verificării evidenței și
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Numărul decedaţilor în incendii în comparaţie
cu anul 2013 s-a micşorat cu 7,9 % (de la 138
la 127 persoane).
ilor de salvare pe apă, a grupurilor de manevrare-căutare din municipiile Chişinău, Bălţi şi
raioanelor: Drochia, Criuleni, Cahul, Soroca,
Ungheni, Făleşti, Orhei;

Suport pe perioada cu
temperaturi excesive

păstrării materialelor nucleare păstrate de Instituție. În urma acestei inspecții, au fost înaintate
către ANRANR, fișele de înregistrare a deșeurilor radioactive pentru a fi introduse în Registrul
Național de Evidență al Surselor Radioactive.

Diminuarea riscurilor de înec
În 2014, a fost efectuată verificarea asigurării
măsurilor de securitate şi protecţie a populaţiei
în zonele acvatice, pregătirii staţiilor şi posturilor
de salvare pe apă atît din mun. Chişinău cît şi
din republică către sezonul estival şi perioada
rece a anului, controlului stării tehnice a bărcilor
de salvare, utilajului şi echipamentului scafandrier, colacilor şi vestelor de salvare, mijloacelor
de salvare pentru perioada toamnă-iarnă.
Conform datelor statistice ale Centrului naţional de management în sănătate al Ministerului

Sănătăţii şi sintezei operative a SPC şi SE al
MAI în anul 2014, în republică au fost înregistrate 141 cazuri de înec în diferite circumstanţe.
Lunile cu cel mai mare risc de înec rămîn a fi
mai, iunie, iulie şi august.
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI în perioada estivală a întreprins un
şir de măsuri de prevenire și profilaxie:
• participarea la 32 emisiuni televizate cu genericul „Prevenirea cazurilor de înec în perioada
estivală” şi 4 emisiuni televizate cu genericul
,,Regulile de comportare pe gheaţă şi acordarea primului ajutor persoanelor accidentate pe
gheaţă”;
• efectuarea raziilor pe timp de zi şi noapte la
bazinele acvatice, cu suportul reprezentanţilor
poliţiei şi ai Î.S. ,,Căpitănia Portului Giurgiuleşti”;
• Au fost verificate pregătirea staţiilor şi postur-

Conform procedurilor Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, în colaborare cu
Poliția Republicii Moldova a instalat și în 2014
Corturi de reabilitare pe timp de ger. Acestea
oferă cetățenilor spații încălzite, ceai și pături în
zilele în care temperaturile scăzute cresc riscul
de hipotermie pentru cetățeni, grupurile de risc
sporit fiind cetățenii vîrstnici și oamenii fără
adăpost. Zece astfel de corturi au fost instalate
în ianuarie și decembrie 2014, oferind suport
pentru 2.500 de cetățeni.
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Prevenirea și
descoperirea
crimelor
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Ministrul Dorin Recean a decorat angajații Inspectoratului Național de Investigații care au
descoperit jaful de la Metro cu Crucea pentru
Merit de gradul I și II.
Descoperirea crimelor de
rezonanță

detaliat procedurile și practicile din domeniu.
Atacul a fost planificat minuțios dimp de 6 luni de
cei patru tineri.

Jaful de la centrul comercial Metro din Chișinău:
la 30 mai 2014 un grup de persoane mascate,
înarmate au atacat un automobil de încasare a
banilor în parcarea centrului comercial Metrou
din Chișinău. Atacul a fost efectuat în momentul
în care încasatorii încărcau banii luați din filiala
băncii din incinta centrului comercial. Atacatorii
au tras de 46 de ori dintr-un automat de tip AK,
omorînd șoferul automobilului încasatorilor și
rănind 2 incasatori, au luat din automobil sacii cu
peste 1,5 milioane de lei și au părăsit parcarea.

Descoperirea rapidă a unei crime pregătită
minuțios și profesionist, a demonstrat că poliția
Republicii Moldova are capacitatea de a acționa
rapid și profesionist, într-un mod care să prevină
alți interlopi să gîndească atacuri similare. Pentru dedicația și profesionalismul de care au dat
dovadă în descoperirea acestei crime, angajații
Inspectoratului Național de Investigații au fost
înaintați în grad și decorați de ministrul Afacerilor
Interne Dorin Recean cu Crucea pentru Merit de
gradul I și II.

Cazul, fără precedent în ultimii ani în Moldova,
a stîrnit interesul presei și a alarmat societatea.

Tentativa de contrabandă cu Uraniu: ofițerii Inspectoratului Naţional de Investigaţie au relevat
informaţia cu privire la un grup criminal ce a implementat o schemă de introducere pe teritoriul
Republicii Moldova a unei cantități de substanţe
radioactive - uraniu.

Gradul înalt de pregătire și planificare a operațiunii a dictat implicarea în acest caz a celor mai
buni investigatori ai Inspectoratului Național de
Investigații, care a fost descoperit datorită utilizării celor mai performante tehnologii criminalistice.
La mai puțin de 6 săptămîni după producerea
atacului, în cadrul unei operațiuni speciale,
poliția a reținut 4 persoane bănuite de comiterea
atacului, tineri cu vîrstele cuprinse între 30-44
ani. Din posesia lor au fost confiscate grenade,
explozibil și declanșatoare, 5 mii de cartușe, 6
pistoale, inclusiv un pistol luat de la unul din incasatori în timpul atacului. Toți reținuții aveau
pregătire paramilitară, fiind vizitatori ai tirurilor
din capitală. Unul din ei a fost participant activ
în conflictul armat din estul Ucrainei și ceilalți trei
aveau intenția de a pleca în calitate de mercenari în Ucraina. Doi au avut în trecut experiența
profesională de încasator bancar și cunoșteau

Această substanță face parte din categoria nr.1
de materie primă nucleară. Acest element poate
fi folosit la producerea așa-numitelor bombe
murdare, care au ca efect contaminarea radioactivă a mediului înconjurător şi a organismelor
vii, avînd rezultate cu efect letal.
În cadrul unei cooperări dintre Inspectoratul
Național de Investigații, Procuratura Generală şi
Biroului Federal de Investigaţii al Statelor Unite
ale Americii, au fost identificate 11 persoane implicate direct în activitatea criminală.
Pentru acumularea probelor necesare documentării acţiunilor grupării, în rîndurile acesteia
a fost infiltrat un poliţist sub acoperire. Totodată,

sub control judiciar şi cu aportul Biroului Federal
de Investigaţii al SUA, s-a achiziţionat o mostră
de material radioactiv de 5 grame, contra unui
avans de 15 000 de dolari SUA, inițial fiind solicitat de către suspecți suma de 30 000 de euro.
În ziua de 3 decembrie 2014 în municipiul
Chişinău poliția a reținut unul dintre membrii
grupării, în momentul transportării a circa 200
grame de material radioactiv. Pentru comercializarea acestei cantitați, suspecții au solicitat 1,6
milioane euro (8 000 de euro per gram).
Concomitent, ofițerii Inspectoratului Naţional de
Investigaţie, a Procuraturii Generale, cu suportul angajaţilor BPDS „Fulger” şi agenţilor Biroului
Federal de Investigaţii al SUA au descins la un
şir de adrese, fiind efectuate percheziţii ale unor
imobile şi unităţi de transport.
În urma reținerilor și perchezițiilor efectuate au
fost arestate 7 persoane implicate în schemă și
ridicate:
- 200 grame de material radioactiv „Uranium
238” care este cel mai greu dintre izotopii naturali, perioada de înjumătăţire fiind de 4 468 milioane ani;
- un kilogram de „Mercur” – substanţă toxică cu
un efect puternic otrăvitor, care se află în circulaţie restricţionată;
- un kilogram de material solid de origine neorganică, nestabilit pînă la moment, care emană
emisii radioactive;
Succesul acestei operațiuni internaționale a
demonstrat capacitatea Poliției Republicii Moldova de a contribui la securitatea regională și
globală.

Omorul la comandă din Cahul: La 10 iunie la
poarta Spitalului Raional Cahul a fost depistat
cadavrul unui bărbat, cu semne de moarte violentă. Imediat, la fața locului, s-a deplasat grupa
operativă, care a stabilit identitatea bărbatului.
Expertiza medico-legală a demonstrat că acesta
a decedat în urma unor lovituri puternice în regiunea capului și a gîtului. După un șir de investigații de specialitate, ofițerii Direcției combaterea
crimelor grave a Inspectoratului Național de Investigații al IGP au stabilit că în ziua respectivă,
în jurul orei 17:30, victima se afla într-un cazinou
din orașul Cahul. La un moment dat în local a
intrat un grup de persoane care, din motive necunoscute, i-au aplicat lovituri cu pumnii şi picioarele victimei, după care contrar voinţei sale l-au
răpit. În cadrul desfășurării documentării cazului,
polițiștii au stabilit, că omorul a fost comandat de
către un bărbat de 45 de ani, care îşi ispăşeşte
pedeapsa pe viaţă în Penitenciarul Rezina. „Comanditarul” a solicitat prietenilor săi, care se află
în libertate, să pedepsească persoana care i-a
maltratat fiul de 26 de ani.
La 10 decembrie, curent, în orașul Chișinău,
ofițerii INI au reținut principalii suspecți. Este
vorba despre 5 bărbați, cu vîrstele cuprinse între
34 și 43 de ani, originari din Cahul și municipiul
Chișinău. Suspecții au fost anterior condamnați
pentru furt, jaf și tîlhărie. Unul din ei fost condamnat în Ucraina, altul este dat în căutare internațională de către Poliția din Franța.
Omorul dublu din satul Hagimus: în noaptea de
25 ianuarie 2014 în satul Hagimus din raionul
Căușeni au fost omorîte prin înjunghiere două
femei, de 17, respectiv 63 de ani, la două adrese
diferite. La acest caz au lucrat non-stop timp de 6
zile echipe mixte de investigatori ai Inspectoratu-
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Succesul operațiunii internaționale contra
grupului criminal care comercializa uraniu a
demonstrat capacitatea poliției moldovenești de
a contribui la securitatea regională și globală.
- „16 zile de acțiuni împotriva violenţei în bază
de gen”, prevenirea şi combaterea violenţei,
prin sensibilizare, asigurarea protecţiei victimei
şi dezrădăcinarea acestui flagel, în perioada
25 noiembrie – 10 decembrie. În acest sens, în
cadrul IP, au fost organizate şi desfăşurate zilele
Uşilor deschise, unde 2 356 vizitatori adolescenţi
şi maturi au avut posibilitatea să afle de la angajaţii Poliţiei despre semnele caracteristice ale
violenţei în familie, tipurile şi formele de manifestare a acesteia, precum şi modalităţile de sesizare a cazurilor de violenţă atunci, cînd cunoaştem
despre astfel de situaţii.
lui Național de Investigații și din Inspectoratul de
Poliție Căușeni. În urma acțiunilor de investigație
și căutare a fost reținut suspectul – un tînăr de
20 de ani asupra căruia au fost găsite mai multe
obiecte de aur care au aparținut victimelor.

Campanii de informare și
schimbare de comportament

- ”Ordonanța te poate proteja de violență în familie”, informarea şi conştientizarea populaţiei cu
privire la posibilitatea obţinerii unor măsuri de
Crima din gelozie din Ungheni: în noaptea de 6
protecţie a victimelor violenţei în familie. Au fost
spre 7 aprilie, în scara unui bloc din Ungheni, a
distribuite peste 10 mii de flyere şi plasate posfost depistat cadavrul unei tinere de 22 de ani,
tere în fiecare Inspectorat şi Sector de Poliţie. În
cu semne de moarte violentă. Fata a fost înjungparteneriat cu Asociaţia obştească „Promo-LEX”,
hiată de 6 ori în spate. În decurs de 24 de ore,
au fost difuzate 9 filme de scurt metraj cu mesape urme fierbinți, poliția a descoperit crima și a
jul „Conştientizează, reacţionează, opreşte vioreținut suspectul - colegul de serviciu al tinerei,
lenţa!”.
un bărbat de 33 de ani, locuitor al satului Pîrliţa,
raionul Ungheni. Interogat de poliție, suspectul a
Campania dată a fost demarată în contextul
recunoscut și a povestit în detalii cum a săvîrșit
celebrării Zilei Internaţionale a Familiei, alături
crima. Acesta a declarat, că a planificat din timp
de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Famomorul, ca răzbunare pentru refuzul fetei de a
iliei. Obiectivele principale ale acestor măsuri au
avea cu el relații intime.
fost axate la evidenţierea importanţei familiilor
în cadrul societăţii, promovarea valorilor majore
ale familiei, precum şi drepturile copilului şi mecanismele de recepţionare a plîngerilor din partea copiilor.

Totodată, au fost organizate 161 de întruniri cu
cetăţenii la care au participat 3 485 persoane,
203 sesiuni de informare cu participarea a 5 034
de elevi din cadrul instituţiilor de învăţămînt şi 26
mese rotunde unde a fost abordată manifestarea fenomenului de violenţă în familie şi faţă de
semeni.
- ”Un copil informat - un copil protejat” reducerea
comportamentului delicvent şi a riscului de victimizare, sensibilizarea şi responsabilizarea
copiilor privind consecinţele negative a consumului de droguri, alcool, tutun, sporirea nivelului
de autoprotecţie în diverse situaţii, amplificarea sentimentului de siguranţă în rîndul copiilor,
crearea mediului prietenos şi predispunerea lor
la o comunicare mai eficientă, atragerea copiilor
în activităţi de voluntariat şi dezvoltarea iniţiativei de informare pentru extinderea mesajelor la
un număr cît mai mare de copii. Desfășurarea
campaniei a presupus 3 etape: pregătirea către
vacanță, ”În vacanță aleg singurnața”, „Siguranţa copiilor în noul an şcolar”. În cadrul campaniei, 583.988 copii din cadrul instituţiilor de în-

văţământ preuniversitar au fost instruiți.
- ”Păstrează-mi lumea!” adresată părinţilor care
intenţionează să emigreze și realizată în parteneriat cu alte autorități și ONG;
- Campania Naţională de Comunicare „Ştii cum
să eviţi pericolele străzii?” prevenirea accidentelor produse în condiţii casnice la copii cu vârsta
de 0-5 ani şi a accidentelor rutiere la copii. În
colaborare cu Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”, a fost montat spectacolul „Tronca-ponca,
vîj”, lecţie interactivă de educaţie rutieră. Spectacolul a fost jucat de 6 ori în prezenţa a peste
1 800 de copii din capitală. Începînd cu ianuarie
2015, spectacolul va fi jucat pe scenele mici ale
tuturor centrelor raionale din ţara.
- „Cuplează-te cu VIAŢA”, monitorizarea
condiţiilor de siguranţa în care copiii sunt transportaţi la grădiniţă, prin patrularea în adiacentul
instituţiilor preşcolare din toată ţara.

Investigarea infracțiunilor și
combaterea crimei organizate
Pe parcursul a anului 2014, pe teritoriul Republicii Moldova, de către autoritățile abilitate ale
Ministerului Afacerilor Interne au fost înregistrate
38.755 infracțiuni, cu 3.529 de infracţiuni mai
mult decît în anul 2013, ce constituie o creştere
cu 10,02 %. Din acestea, Inspectoratul General al Poliției și subdiviziunile sale au investigat
38.205 infracțiuni, iar 550 de infracțiuni au fost
înregistrate de Poliția de Frontieră.
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În anul 2014 s-au înregistrat 157 de omoruri,
ceea ce reprezintă o diminuare de -19,5% și
119 tîlhării, în scădere de -10,5% față de anul
trecut.
Intensificarea activităților subdiviziunilor Poliției
pentru menținerea sub control a fenomenului
infracțional a dus la o scădere în anul 2014, a
omorurilor și tîlhăriilor, infracțiuni considerate
cele mai grave, care presupun, pe lîngă prejudiciul material creat și suferințe fizice cauzate
victimelor.

tivității orientate pe statistică”, în care neînregistrarea plîngerilor era o practică foarte atractivă
pentru sistem în general și pentru fiecare angajat în parte. În toate subdiviziunile polițienești s-a
trecut la înregistrarea infracțiunilor într-un sistem
electronic ce exclude posibilitatea ascunderii sau
modificării ulterioare a numărului de infracțiuni.

Astfel, în anul 2014, polițiștii au înregistrat: 157
de omoruri, ceea ce reprezintă o diminuare de
-19,5%; și 119 tîlhării, în scădere de -10,5% față
de anul trecut.

În 2014, cea mai mare pondere în creşterea
generală a numărului de infracțiuni înregistrate
este datorată infracțiunilor contra patrimoniului,
fiind înregistrate în total 21.515 infracțiuni, sau
cu +1.486 infracțiuni mai mult, faţă de anul 2013.
O altă sursă majoră de creștere a cifrei totale de
infracțiuni vine din încadrarea acțiunilor violente
în familie în categoria infracțiunilor, și eforturilor
active ale poliției de a convinge cetățenii săp nu
tolereze, ci să informeze poliția în cazurile de violență în familie. La acest capitol s-a constatat o
creștere esențială a numărului de sesizări vizînd
infracţiunile contra familiei şi minorilor, fiind înregistrate 2.377 infracțiuni (+950, față de 2013).

Tendința de scădere a acestor genuri de infracțiuni se menține al doilea an consecutiv, în 2013
fiind înregistrate cu 1,04% mai puține omoruri și
cu 11,3% mai puține tîlhării decât în anul 2012.

Cum să interpretăm statistica
Statistica pe infracțiuni este una din informațiile
care foarte des sunt interpretate greșit. Asta se
datorează practicii de a simplifica cît mai mult lucrurile și a lipsei de timp pentru o înțelegere profundă a fenomenului. În numărul total de crime
sunt puse la un loc și au aceeași valoare de „o
infracțiune” atît omorul premeditat, cît și accidentul rutier sau furtul unei găini. La fel, statistica
pe multe categorii de infracțiuni este direct dependentă de eforturile poliției de a le descoperi,
un exemplu tipic fiind condusul în stare de ebrietate – cu cît mai bine lucrează poliția, cu atît
mai multe cazuri sunt înregistrate și cu atît „mai
rea” este statistica.
Ministerul Afacerilor Interne în ultimii ani a depus
mari eforturi pentru a combate fenomenul „ac-

La fel a continuat tendința de creștere a numărului de infracțiuni înregistrate în domeniul transportului, ca urmare a eforturilor poliției de a face
drumurile mai sigure, de la 5.229 în anul 2013
la 5.962 în anul 2014, sau cu 733 cazuri. Analiza generală a fenomenului infracțional denotă
că creșterea criminalității, care este frecvent
enunțată în ultima perioadă în mijloacele de informare în masă, se bazează pe date statistice,
care este alimentată la general de 3 grupuri:
- infracțiuni în domeniul transporturilor 5962 infracțiuni (+14,02%), (a.p. 5229), sau +733 infracțiuni. Totodată, 58 % din ele revin infracțiunilor legate de conducerea unităților de transport

în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat
sau în stare de ebrietate produsă de substanțe
narcotice, psihotrope și/sau de alte substanțe cu
efecte similare. Creșterea se datorează multiplelor acţiuni specializate de profilaxie a încălcărilor Regulamentului circulaţiei rutiere, cu
genericul “Cu mintea trează”, „Viteza”, ,,Nopţi
albe”, etc.

Creșterea cazurilor de furturi

- infracțiuni contra contra familiei și minorilor de
la 1427 în 2013 la 2377 infracțiuni în anul curent
(+66,57%), sau cu 950 mai multe, urmare a campaniilor de informare privind importanţa sesizării
cazurilor de violenţă în familie;

Astfel, atît pe site-ul IGP, cît și în mass-media,
Poliția în permanență oferă recomandării cetățenilor privind măsurile de precauție ce urmează a fi
realizate pentru a preveni sustragerea bunurilor.
Totodată, în perioadele cînd cetățenii pleacă o
perioadă îndelungată de la domiciliu sau există
riscul comiterii unor furturi cu caracter sezonier,
cum ar fi vacanța de iarnă, de Sfintele Paști, în
perioada estivală, în perioada strîngerii roadei.

- infracțiuni economice de la 673 în 2013 la 815
infracțiuni în anul curent (+21,1%), organele
de drept intensificîndu-și eforturile pentru fixarea încălcărilor legate de infracțiuni economice
în special a evaziunii fiscale, toate cazurile depistate fiind înregistrate şi făcute publice, fără
încercarea de a le ascunde pentru îmbunătăţirea
indicatorilor.
Statisticile acestor 3 grupuri reprezintă 24 % din
toate infracțiunile înregistrate și anume acestea au influențat creșterea, fapt ce ne permite
să afirmăm că creșterea a fost condiționată de
intensificarea activității Poliției întru relevarea
crimelor latente, care nu se sesizează de cetățeni sau instituții, dar pentru relevarea cărora este
necesar a realiza activități speciale de investigații și operațiuni speciale. În această categorie, pe lîngă cele 3 categorii menționate deja,
se înscriu infracțiunile legate cu traficul de ființe
umane, proxenetism, circuitul ilegal al armelor
și drogurilor.

Din categoriile de infracțiuni cu dinamică negativă reală, este creșterea numărului de cazuri
de furt cu 8,9%, de la 15.113 cazuri în 2013 la
16.458 în anul curent. Această categorie de infracțiuni, menține tendința de creștere în pofida
activităților de prevenire desfășurate de Poliție.

Efectuînd o analiză asupra nivelului și dinamicii
stării infracționale, privind stabilirea factorilor, atît
de ordin obiectiv, cît și subiectiv, care pot fi determinați ca factori ce au condiționat creșterea
la general a nivelului stării infracționale, putem
enunța:
- instabilitatea sau schimbările permanente ce
au loc în societate, mai cu seamă în relațiile de
ordin economic, social, cultural, juridic, etc. care
direct se răsfrîng asupra anumitor categorii de
persoane creînd dificultăți în adaptarea la noile
realități;
- aflarea în afara cîmpului muncii a persoanelor
apte de muncă și imposibilitatea obținerii surselor
suficiente pentru întreținere;
- lăsarea fără pedeapsă din partea organelor
de drept a persoanelor-făptașe pentru cazurile
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În perioadele cînd cetățenii pleacă o perioadă
îndelungată de la domiciliu, cum ar fi vacanța de
iarnă, de Sfintele Paști sau în perioada strîngerii roadei crește riscul comiterii unor furturi.
comise cu recidivă, posibilitatea împăcării părților
care determină absolvirea făptașul de răspundere, cum ar fi în cazurile de pungășie și huliganism, la care se atestă o ascendență substanțială;

În acest sens este de remarcat faptul că de către
IGP a fost instituit cu începere din 20 mai 2013
un program specializat de introducere imediată
(în regim on-line) în BCD a informaţiilor despre
sesizări şi alte informaţii cu privire la infracţiuni
- lipsa supravegherii din partea părinților, tu- şi incidente, fapt care a îmbunătăţit calitatea intorilor asupra minorilor, motive care direct troducerii informaţiei, asigurarea unui control
condiționează comiterea faptelor culpabile de în acest sens, precum şi ascendenţa volumului
către aceștia, inclusiv lipsa continuității în pro- înregistrărilor tuturor informaţiilor parvenite în
cesul educațional din partea familiei, instituțiilor adresa organelor de drept comparativ cu anii
școlare, altor autorități abilitate cu atare funcții;
precedenţi.
- numărul relativ mare a persoanelor dependente
de alcool, substanțe stupefiante, care recurg la
comiterea faptelor culpabile pentru satisfacerea
dorinței de consum, precum și apariția ostilităților
și conflictelor spontane între aceste persoane;
- lipsa pîrghiilor legale de influență și control
în atribuțiile Poliției a comportamentului persoanelor predispuse la comiterea infracțiunilor
sau faptelor cu caracter anti-social, a persoanelor
eliberate din locurile de detenție, precum și activitatea insuficientă la acest capitol a autorităților
cu atribuții directe pe linia dată de activitate;
- creșterea numărului de sesizări și denunțuri cu
privire la săvîrșirea infracțiunilor ca rezultat al
sporirii încrederii populației în activitatea poliției.

4

Trasparență
și încredere
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Barometrul Opiniei Publice arată în octombrie
2014 un nivel de încredere în poliție de 39%,
cel mai înalt de cînd se efectuează măsurările.
Abordarea sistemică a încrederii
în instituție

modelul de comportament atît a polițistului, cît
și a cetățenilor față de poliție. Este des întîlnită opinia că polițiștii, în virtutea domeniului în
care activează, comunicînd mult cu infractori și
trecînd de nenumărate ori prin situații de stres
și de risc pentru viață au tendința să privească
orice cetățean ca pe un potențial infractor. Majoritatea polițiștilor sunt instruiți și consiliați să conștientizeze această problemă și să o depășească.

În 2014 Ministerul Afacerilor Interne a efectuat al
doilea val de măsurări sociologice aprofundate.
Obiectivul acestor măsurări a fost să măsoare
încrederea în minister și subdiviziuni, dar și să
aprofundeze cunoștințele despre așteptările,
necesitățile și percepțiile cetățenilor despre securitatea comunității lor și a statului. Rezultatele
Foarte puțin se discută însă de o altă deprindere,
acestor măsurări au fost analizate și puse la
la fel de riscantă, pe care o pot căpăta cetățenii
baza multor decizii strategice de dezvoltare inîn relația cu poliția – anume asocierea acesstituțională, instruiri, dotări și comunicare.
teia cu trăirile negative, cu nenorocirea. În mod
tradițional, cetățeanul intră în contact cu poliția în
Cu trecerea timpului, societatea se schimbă,
două situații-tip – fie atunci cînd a făcut o încălaccesul la informație și tehnologie transformă
care și este oprit sau reținut de poliție; fie atunfelul în care cetățenii își văd rolul în societate.
ci cînd este victima unui infractor și apelează la
Ministerul Afacerilor Interne trebuie să se adappoliție pentru ajutor. Ambele cazuri oferă contexteze acestor schimbări și să răspundă pozitiv
te negative de comunicare cu polițistul, ambele
așteptărilor mai mari a cetățenilor. Relațiile pubcazuri sunt situații în care nimeni dintre noi nu
lice nu mai pot fi delegate separat unei direcții
dorește să nimerim. De aceea putem spune că
pentru că fiecare angajat care intră în contact
și cetățenii au o anumită deviere de percepție,
cu publicul devine un comunicator și un purtător
care ne-a adus pe unii la situația absurdă cînd
de cuvînt al MAI și al instituțiilor statului. Prin inpărinții își disciplinează copiii amenințîndu-i că
termediul filmărilor cu mobilul, mulți polițiști au
vor chema polițistul.
devenit vedete la televiziuni și în internet, atît în
cazurile cînd comportamentul lor a lăsat de dorit,
Pentru a scoate ambele părți ale comunicării
dar și în cazurile în care s-au manifestat pozicetățean-poliție din scenariul „victimă sau infractiv. Ministerul Afacerilor Interne și managementul
tor”, Ministerul Afacerilor Interne a continuat în
subdiviziunilor MAI au reacționat în majoritatea
2014 politica de generare a oportunităților de
cazurilor documentate de cetățeni privind comcomunicare fără stres între cetățeni și poliție. În
portamentul inadecvat al angajaților și a decis
2014 a continuat campania „Cunoaște-ți polițisaplicarea sancțiunilor acolo unde încălcările s-au
tul tău”, în cadrul căreia polițiști din toată țara au
confirmat.
vizitat deja 262.000 de familii pentru a se prezenta și pentru a discuta despre felul în care văd
Sistemul Afacerilor Interne a trecut la o abordare
securitatea și viitorul comunității.
activă a relațiilor publice, trecînd de la reacții
la organizarea unor acțiuni menite să schimbe

O inovație majoră a anului a reprezentat Ziua
Transparenței: Poliția și Comunitatea, organizată la 24 mai 2014 în 44 de locații în toată Moldova, de fiecare inspectorat teritorial de poliție.
La eveniment au fost invitați toți doritorii din
raionul deservit de inspectorat. Conform unui
titlu jurnalistic inspirat, polițiștii au lăsat epoleții
și au pus șorțuri, gătind pentru invitați frigărui,
discutînd despre problemele comunității într-un
context plăcut și informal, prezentînd elemente
de pregătire profesională și premiind cetățenii
care în anul precedent evenimentului au ajutat
poliția la soluționarea crimelor.
Cu toate că a fost un eveniment în premieră, el
s-a bucurat de o participare largă a cetățenilor și
a avut o relatare pozitivă în presă, în special în
presa locală.
Conform tuturor cercetărilor sociologice publice,
în 2014 încrederea în poliție a atins cel mai înalt nivel. Barometrul Opiniei Publice, efectuat de
două ori pe an de IPP, arată în octombrie 2014
un nivel de încredere în poliție de 39%, cel mai
înalt de cînd se efectuează măsurările în Moldova. La fel se atestă o creștere a activității cetățenilor în ceea ce privește adresarea la poliție în
cazurile unor infracțiuni specifice, cum ar fi micile furturi, violența în familie sau mărturia unor
încălcări minore în circulație – parcări ilegale sau
crearea situațiilor de accident. Aceste infracțiuni
sunt specifice deoarece au un grad scăzut de
raportare atunci cînd încrederea în poliție este
mică. Creșterea procentului de adresări la poliție
pe astfel de cazuri confirmă tendința identificată
de cercetările sociologice.
Raportul cetățean-poliție este un raport simetric

– în cazul unei relații pozitive, au de cîștigat ambele părți, iar în cazul unor experiențe negative
au de pierdut ambele părți. MAI va continua să
lucreze la crearea oportunităților unei comunicări
pozitive între cetățeni și poliție.

Rezultatele cercetării sociologice
efectuate la comanda MAI
În 2013 și 2014 MAI a solicitat de la Ambasada SUA efectuarea unei cercetări independente aprofundate asupra relației dintre cetățean
și instituțiile statului în ceea ce ține de încredere, așteptări, percepții, satisfacția de serviciile
oferite. Cercetarea urma să stea la baza deciziilor ulterioare ale MAI în ceea ce ține de eforturi
și priorități în activități, operațiuni și campanii de
informare.
Cele două valuri de măsurări au fost efectuate în
mai 2013 și decembrie 2013, datele ultimei fiind
obținute și publicate parțial în ianuarie 2014.
Comparativ cu sondajul din luna mai 2013 nivelul de încredere în Poliție a înregistrat o creştere
importantă de la 33.5% la 42.4%. Astfel, din mai
2013, Poliția a urcat două trepte într-un posibil
clasament al instituțiilor statului conform nivelului
de încredere situându-se pe locul 5 din cele 13
instituţii incluse în sondaj, după Biserică (cu 80%
de încredere), Mass-media (59.6%), Primărie
(48.7%) şi Armată (43.0%).
Privind nivelul de încredere în diferite subdiviziunile MAI, de cel mai înalt nivel de încredere, 82.5%, se bucură pompierii/salvatorii (77%
în mai 2013), urmează poliţia de sector cu circa
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Jumătate din respondenţii cercetării MAI sunt
destul de îngrijoraţi sau foarte îngrijoraţi de
situaţia infracţională din localitatea lor.
53.5% (53.7% în mai 2013), celelalte subdiviziuni ale poliţiei plasându-se la un nivel similar
(inspectoratul de poliţie – 46.6%, poliţia de patrulare – 46.0%, poliţia criminală – 44.9%, poliţia
de frontieră – 44.6%, carabinierii – 44.7% ). Procentul non-răspunsurilor variază în limitele 13%
- 20%, deci importantă parte din respondenţi nu
este familiarizată cu activitatea acestor subdiviziuni.
Comparativ cu alte instituţii ale administraţiei
publice centrale, după sondajul precedent efectuat în luna mai 2013, Ministerul Afacerilor a
avansat în prima jumătate a instituţiilor ordonate
după nivelul de satisfacţie a cetăţeanului, circa
31.3% din respondenţi fiind satisfăcuţi de activitatea MAI (24% în mai 2013), iar puţin peste
58% fiind nesatisfăcuţi de activitatea acestuia
(63% în mai 2013).
Activitatea poliţiei rămîne să satisfacă mai puţin
populaţia la nivel de comunitate, deşi nivelul de
satisfacţie a populaţiei faţă de activitatea poliţiei
din localitate a înregistrat o creştere comparativ
cu nivelul înregistrat în mai 2013. Astfel, (50.0%)
de respondenţi şi-au declarat satisfacţia de activitatea poliţiei la nivel de comunitate (46.2% în mai
2013) şi, respectiv, au exprimat nemulţumirea
faţă de activitatea acesteia 43.0% din respondenţi (46.1% în mai 2013).
Majoritatea instituţiilor principale ale statului sunt
percepute ca fiind corupte sau foarte corupte;
Parlamentul este perceput astfel de către 75.5%
de respondenţi, Guvernul de către 74.6%,
Justiţia de către 71.7%%, partidele politice de
către 68.0%, poliţia de către 63.6%. Biserica este
percepută drept cea mai puţin coruptă instituţie

în stat, peste 73% din respondenţi consideră că
biserica este puţin coruptă sau deloc coruptă, şi
doar puţin peste 17% cred că această instituţie
este coruptă sau foarte coruptă.
Instituţiile locale sunt percepute ca fiind mult mai
puţin corupte decât cele centrale; totuşi puțin
peste 50% din respondenți percep poliția ca o
instituție puțin sau deloc coruptă, pe când circa 42% o consideră coruptă sau foarte coruptă;
comparativ cu celelalte instituţii comunitare
poliţia este percepută ca fiind cea mai coruptă
instituţie.
Peste 72% din respondenți consideră că profesia de polițist este prestigioasă sau foarte prestigioasă, pe când 25% nu o consideră astfel;
profesia de polițist, în percepția respondenților,
este mai prestigioasă decât profesia de inginer,
profesor, asistent social, constructor sau șofer,
dar mai puţin prestigioasă decât om de afaceri,
medic, jurist, economist, contabil.

Percepția securității şi siguranţei
În general, în percepţia populaţiei nivelul criminalităţii la nivel naţional este mai mare decât
nivelul criminalităţii din raion (municipiu) şi substanţial mai mare decât nivelul criminalităţii din
localitate (sector). Această percepţie este identică cu cea înregistrată în sondajul din mai 2013.
Ca şi în cadrul sondajului din mai 2013, populaţia a fost mai puţin sigură să-și spună părerea
despre nivelul criminalităţii în raion/municipiu
(11.9% răspunsuri NŞ/NR) şi nivelul de criminalitate la locul de trai (7.7% răspunsuri NŞ/NR

pentru localitate/sector), decât despre nivelul
de criminalitate la nivel naţional (6.8% răspunsuri NŞ/NR). Diferenţele dintre incapacitatea de
a estima nivelul de criminalitate pot fi explicate
printr-un şir de factori, printre care gradul şi calitatea de informare privind situaţia infracţională la
diferite nivele şi rolul diferitor surse (locale/centrale) de informare despre situaţia infracţională.
Populaţia are cel mai înalt sentiment de siguranţă la domiciliu pe timp de zi (90.2%), iar cel
mai jos nivel de siguranţă – într-un loc public pe
timp de noapte (54.2%). Pe de altă parte, fiecare
al zecelea respondent (9.3%) nu se simte în siguranţă deplină nici pe timp de zi la domiciliul propriu, iar într-un loc public pe timp de noapte sentimentul de nesiguranţă este caracteristic pentru
43.2% din respondenţi.
Jumătate din toţi respondenţii – 49.5% - au indicat că sunt destul de îngrijoraţi sau foarte îngrijoraţi de situaţia infracţională din localitatea lor.
Nivelul de preocupare față de situaţia infracţională este mai mare printre respondenţii din mediul urban, 59.4% dintre care au declarat că sunt
destul de îngrijoraţi sau foarte îngrijoraţi de situaţia localitate (raion), în comparaţie cu respondenţii din mediul rural (40.8%). Această diferenţă
este similară cu cea înregistrată în sondajul din
mai 2013.
Vorbitorii de limba rusă au fost într-o măsură mai
mare destul de îngrijoraţi sau foarte îngrijoraţi de
nivelul de criminalitate din localitatea lor (61.8%)
în comparaţie cu vorbitorii de limba română/
moldovenească (44.8%).
Din rezultatele sondajului reiese că, în ceea ce
priveşte fenomenele negative care constituie o

problemă pentru localitate, cea mai mare îngrijorare pentru populaţie sunt persoanele în stare
de ebrietate. Astfel, 51.2% din respondenţi au
indicat că acest fenomen în mare măsură sau în
foarte mare măsură constituie o problemă pentru localitatea în care trăiesc.
Din rezultatele sondajului reiese că cea mai mare
îngrijorare pentru populaţie o prezintă încălcarea
regulilor de circulaţie, conducătorii auto în stare
de ebrietate, abuzul verbal, numărul mare de dependenţi de alcool şi jafurile din locuinţe.
Din infracţiunile care au fost considerate ca fiind
cele mai larg răspândite şi care ar putea influenţa
sentimentul de siguranţă şi situaţia infracţională
din localitate, cea mai mare îngrijorare pentru
populaţie o prezintă încălcarea regulilor de circulaţie (1), conducătorii auto în stare de ebrietate
(2), abuzul verbal (3), numărul mare de dependenţi de alcool (4) şi jafurile din locuinţe (5).

Toleranţa publicului faţă de infracţiuni
În cadrul sondajului de opinie publică s-a constatat un grad îngrijorător de toleranţă a populaţiei faţă de crime/infracţiuni care se manifestă
prin acceptarea neraportării infracţiunilor de către
victime, acceptarea neraportării infracţiunilor de
către martori, acceptarea încălcării regulilor de
circulaţie şi oferirea mitei din iniţiativă proprie.
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În cadrul Campaniei “Cunoaşte poliţistul tău”,
au fost vizitate 262.253 familii de la care au
fost preluate 16.699 petiţii.
774 întrevederi tematice cu autorităţile publice
locale, ONG-urile şi societatea civilă.
De către angajaţii Poliţiei, au fost distribuite
cetăţenilor 351.766 pliante cu datele de contact
ale ofiţerilor de sector, sectoarelor de poliţie, dispeceratelor etc.

Ziua Transparenței: Poliția și Comunitatea
La 24 mai 2014 Moldova au avut loc 44 de evenimente publice organizate de inspectoratele
teritoriale ale poliției din toate raioanele țării și
cele cinci sectoare ale municipiului Chișinău.
Evenimentele au inclus comunicări informale
ale poliției și comunității, premierea persoanelor
care au ajutat poliția și diferite activități: la Briceni, polițiștii au pregătit pentru localnici exerciții comune cu colegii din România, la Taraclia
polițiștii au curățat parcul din localitate, la Orhei
angajații inspectoratului au desfășurat mai multe
concursuri cu premii pentru școala-internat din
localitate, la Cimișlia au fost organizate competiții sportive pentru copii. În mai multe raioane
au avut loc demonstrații de forță a BPDS Fulger
și demonstrații de stingere a incendiilor de către
pompieri. Aproximativ 50 de mii de oameni ai
participat, astăzi, la evenimentele organizate de
poliție în toată țara.
Obiectivul evenimenului a fost să contribuie la
deschiderea inspectoratelor de poliție către comunitățile pe care le deservesc, să creeze opor-

tunități de comunicare informală între cetățeni și
polițiști, să contribuie la transparența poliției și la
implicarea cetățenilor în securitatea comunității.

Cunoaște-ți polițistul tău
Au continuat acțiunile desfășurate în contextul
campaniei naționale de informare cu genericul
„Cunoaşte poliţistul tău”, lansate în 2013 pentru
perioada 2013-2015, care are drept scop sensibilizarea societăţii civile despre activitatea Poliţiei,
referitor la prevenirea şi combaterea fenomenului antisocial, conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile obşteşti şi societatea civilă, în vederea apropierii către cetăţeni
şi cunoaşterii problemelor cu care se confruntă
societatea.
În cadrul Campaniei “Cunoaşte poliţistul tău”, au
fost vizitate 262.253 familii, de la care au fost
preluate 16.699 petiţii. Au fost organizate şi desfăşurate 17.226 întruniri, dintre care 8.320 cu
cetăţenii, 3.755 în colectivele de muncă, 1.095 în
colectivele de profesori şi 4.707 cu tineretul studios, în cadrul cărora au participat 448.499 persoane. La fel au fost organizate şi desfăşurate

În cadrul campaniei au fost desfășurate acțiuni
de informare și sensibilizare a opiniei publice, cu
genericul ”Vizibilitatea poliției în comunitate”:
- activităţi de prevenire a furturilor din automobile şi accesorii. Ca rezultat, au fost distribuite
în stradă, piețe și în locurile de odihnă a cetățenilor circa 9.000 de pliante, cu date de contact
ale Poliției și recomandări privind prevenirea cazurilor de victimizare (jafuri, furturi, pungășii);
- activităţi care au avut drept obiectiv prioritar
implementarea acqis-ului poliţienesc comunitar
definit prin „activitatea poliţienească în parteneriat” şi „activitatea poliţienească bazată pe comunitate”.
De asemenea, în cadrul Inspectoratelor teritoriale de poliție, a fost desfășurată Ziua ușilor deschise, pentru toți cei care au dorit să cunoască
mai îndeaproape viața și munca oamenilor legii.
Persoanele au fost familiarizate cu activitatea
polițiștilor, competențele poliției în intervenția și
soluționarea diferitor situații de conflict apărute
între cetățeni, modalitățile de sesizare a poliției,
precum și importanța, beneficiile și rezultatele
colaborării oamenilor legii cu societatea civilă.
Vizitatorii au avut posibilitatea șă-și exprime
așteptările în legătură cu activitatea poliției,
acordînd mai multe întrebări oamenilor legii.

Partenerii sociali ai poliției
Pentru realizarea eficientă a atribuţiilor funcţionale, subdiviziunile IGP desfăşoară activitatea în
baza interacţiunii practice cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciului Protecţie şi Pază
de Stat, Departamentul Instituţiilor Penitenciare
al Ministerului Justiţiei, Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului Apărării, Serviciului Vamal,
instituţii, care sunt subiecţi ale activităţii speciale
de investigaţii şi/sau cu funcţii de drept, precum
şi cu alte autorităţi publice cu funcţii de supraveghere şi control, după cum urmează: Procuratura Generală, Comisia Naţională a Pieţii Financiare, Inspectoratul Principal Fiscal de Stat,
Inspecţia de Stat în Construcţii, Consiliul Concurenţei, Biroul Naţional de Statistica, Agenţia
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenţia
Pentru Protecţia Consumatorilor, Camera de Stat
pentru Supravegherea Marcării, Instituţii Financiare, Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii
Concomitent, pe domenii specifice de activitate,
s-a conlucrat cu Ministerul educaţiei, Ministerul
muncii, protecţiei sociale şi familiei, Ministerul
sănătăţii, MTIC, BNM, Dispensarului narcologic
republican, Centrului Naţional de sănătate publică, Centrului Republican de diagnostică veterinară, Inspectoratului Principal de Stat pentru
supravegherea pieţei, metrologie şi protecţia
consumatorului, Agenţia de Transplant a Ministerului Sănătăţii, Inspectoratul de Stat al Muncii
din subordinea MMPSF, etc.
Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire,
s-a pus accentul pe identificarea unor parteneri
viabili, în vederea realizării unor parteneriate active şi eficiente, încheindu-se sau reactualizându-se cu aceştia acorduri de colaborare, prin
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Conform tribuna.md, Inspectoratul General al
Poliției a înregistrat în 2014 un record la capitolul comunicare, postînd pe pagina oficială a
instituției peste 450 comunicate de presă.
care au fost stabilite scopurile, obiectivele şi activităţile care urmează a fi desfăşurate în acest
sens, cu următoarele instituţii:
- Inspectoratul
Ecologic de Stat și Centrului Naţional de Mediu,
care are la bază sesizarea faptului existenţei
unor pericole asupra mediului ambiant şi importanţa cooperării dintre autorităţile publice şi societatea civilă pentru asigurarea ordinii publice şi
securităţii ecologice, de protecţie a acestuia;
- Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă
de Copii, consolidarea eforturilor de promovare
şi protecţie a drepturilor copiilor la nivel naţional şi local. Semnarea Acordului de colaborare
reprezintă un efort comun de a identifica cele
mai eficiente modele şi mijloace de cooperare,
în scopul creării unei societăţi libere şi sigure;

- Fundaţia Soros-Moldova, susţinerea reformării calitative a sistemului justiţiei penale din Republica Moldova şi elaborarea de politici instituţionale referitoare la sporirea responsabilităţii
şi transparenţei activităţii poliţiei la etapa urmăririi penale, precum şi ralierea mecanismelor
şi practicilor utilizate de poliţie în cadrul etapei
pre-judiciare la standardele şi practicile internaţionale privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- Oficiul Central de Probaţiune - efort comun al
părţilor de a identifica cele mai eficiente metode
şi mijloace de cooperare, în scopul prevenirii
săvîrșirii de noi infracțiuni şi reintegrării sociale
a persoanelor aflate în conflict cu legea penală.

- Asociaţia Obştească ”Proiecte inovatoare în
- Întreprinderea de Stat “Centrul pentru Tele- Penitenciare” cu denumirea ”Fortificarea capaccomunicaţii Speciale” schimbul de informaţii în ităţilor Poliţiei în răspunsul naţional la HIV şi anscopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor, con- tidrog în RM prin prisma respectării drepturilor
travenţiilor din domeniul informatic, precum şi persoanelor din grupurile de risc sporit de infecasigurarea securităţii spaţiului cibernetic;
tare cu HIV”;
- Banca Naţională a Moldovei, realizarea schimbului de informaţii cu privire la fraude, infracţiuni
informatice şi contravenţii în domeniul comunicaţiilor aferente activităţii desfăşurate de către
prestatorii serviciilor de plată, precum şi cele
aferente utilizării instrumentelor de plată fără numerar;
- Asociația Obștească “Help Age International”,
realizarea şi implementarea activităţilor comune
în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor în etate, în general, precum şi prevenirii violenței și abuzului față de vârstnici, în
particular;

Probabil cel mai căutat comunicator din Moldova - căpitanul Adrian JOVMIR, șeful serviciului de presă al DP Chișinău

nată participarea factorilor de decizie din cadrul Justiţiei pentru 2011-2016 și asigurarea vizibilMinisterului Afacerilor Interne la 26 de emisiuni ității contribuției UE în acest proces.
radiofonice şi televizate, în cadrul cărora au fost
abordate subiecte ce au reflectat activitatea Min- Managementul comunicării
isterului Afacerilor Interne.

la nivelul IGP

Direcția relații publice a MAI a organizat pe parcursul anului 16 conferinţe de presă, cu participarea persoanelor cu funcţii de răspundere din
cadrul aparatului central.

Pe parcursul anului, Direcţia a avut mai multe
consultaţii cu Asociaţia Presei Independente
asupra Instrucţiunilor privind modul de comunicare a informaţiilor ce se referă la copii, care ulterior a fost aprobat, iar urmare acestui document,
comunicatorii din cadrul Aparatului central MAI şi
subdiviziunilor subordonate, precum şi comunicatorii din cadrul Inspectoratelor de poliţie teritoriale, au beneficiat de 2 training-uri în perioada
22-23 decembrie curent, unde s-au pus în discuţii modul de comunicare cu jurnaliștii, cazuri
din presă, în care copiii apar în situații cu conotație negativă, protejarea identității, prezumția
nevinovăției, protecția împotriva discriminării, respectarea interesului superior al copilului.

Pe site-ul MAI, la rubrica „ştirile ministerului”
au fost plasate 319 de comunicate, distribuite
presei. Au fost oferite declarații înregistrate și
în scris la solicitări venite de la 12 posturi TV și
peste 20 de medii scrise și online. A fost coordo-

Direcţia a participat şi contribuit în cadrul reuniunilor cu comunicatorii din instituţiile de stat
care au fost vizate, la implementarea Planului În cadrul conferinţelor de presă și a briefing-uri
de comunicare pentru promovarea rezultatelor cu participarea reprezentanților Inspectoratureformei a Strategiei de Reformare în Sectorul lui General al Poliției, au fost oferite explicaţii

Managementul comunicării
la nivelul ministerului

Activitatea de informare şi relaţii publice, la nivelul Poliţiei, este adaptată la realităţile şi schimbările din societate, fiind guvernată de transparenţă şi echidistanţă.
Pe parcursul anului 2014, au fost organizate 28
de conferinţe de presă și briefing-uri, cu participarea persoanelor cu funcţii de răspundere din
cadrul organului de conducere al Inspectoratului General al Poliției. Pe pagina oficială a IGP,
www.igp.gov.md, la rubricile „Știri” și “Poliția în
acțiune” au fost plasate 1050 de comunicate.
Totodată, au fost oferite peste 1087 de interviuri
pe diferite tematici, cu angajații Poliției, au fost
realizate 120 de reportaje tematice. De asemenea, au fost organizate 70 de participări la emisiuni.
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La sfîrșitul anului 2014 pagina facebook a
Ministerului Afacerilor Interne avea cei mai
mulți participanți din toate ministerele - 13.400.
şi comentarii mijloacelor mass-media în scopul
oglindirii, cît mai veridice, a activităţii subdiviziunilor IGP.

lice, care a fost realizat în perioada 26 octombrie - 13 noiembrie, în 84 localități din țară, pe un
eșantion reprezentativ de 1109 persoane.

Activitatea pe domeniul relațiilor cu publicul a
fost apreciată pozitiv de către portalul de știri
“Tribuna” care realizează la fiecare sfîrșit de an
un sondaj în rîndul Serviciilor de comunicare și
relații cu presa cu privire la comunicarea cu mijloacele mass-media. Astfel, conform „Tribuna”,
Inspectoratul General al Poliției, pe parcursul anului 2014, a înregistrat un record absolut la capitolul comunicare și a postat pe pe pagina oficială
a instituției peste 450 comunicate de presă.

Cu referire la așteptările cetățenilor vis-a-vis
de calitatea serviciilor prestate de către Poliție
constatăm că în 2014 au parvenit 84 scrisori de
mulţumire din partea cetăţenilor, pentru atitudinea conştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, reacţionare promptă la solicitările cetăţenilor a angajaţilor Poliţiei, pe numele
conducerii IGP, MAI şi IP teritoriale.

În februarie și noiembrie 2014, de către serviciile resurse umane din cadrul a 39 subdiviziuni
Cu prilejul aniversării a 24-a de la înființarea teritoriale ale IGP, au fost desfășurate sondajul
Poliției Naționale, pentru reflectarea obiectivă, de opinie cu societatea civilă, unde au fost chesechidistantă și operativă a activității IGP în tionate 5137 și respectiv 7600 de persoane,
mass-media au fost decernați cu diplome în jur Rezultatele finale generalizate obținute la cele
de 40 de reprezentanți din partea mass-media două sondaje de opinie, indică la imaginea
din presa scrisă, TV și radio.
pozitivă și, proporțional reformei, ascendentă a
Poliției în societate. Sondajul recent, comparat
În adresa subdiviziunilor Poliției au parvenit și cu cel din luna februarie, indică la sporirea cu
3560 petiții cu privire la acţiunile incorecte ale circa 27% a credibilității populației în Poliție, preangajaților poliției; probleme de resurse umane; cum și o sporire cu circa 8% a transparenței și a
asigurarea cu pensii a foștilor angajați; calitatea îmbunătățirii specificului de activitate a structurii.
examinării petițiilor; achitarea indemnizației de
maternitate de la locul de muncă al unui mem- A fost elaborat și se pune în aplicare recomanbru al familiei (soț/soție); executarea hotărîrior dările inluse în Îndrumarul metodic cu privire la
judecătorești; anularea ordinelor de sanționare a îmbunătățirea comportamentului și modului de
angajaților poliției; contestații ale proceselor-ver- comunicare al angajaților Poliției cu cetățenii și
bale cu privire la contravenții; condiții antisani- mijloacele mass-media, care accentuează imtare în izolatoarele de detenție provizorie.
portanța comunicării verbale și non-verbale,
tehnicile de ascultare și regulile feedback-lui,
Încrederea cetățenilor în poliție – 39%. Este la conflictul și soluționarea acestuia, comunicarea
cel mai înalt nivel din istoria de 12 ani, cu 14% cu mass-media, tehnicile de acordare a unui inmai mult decât în noiembrie 2012. Acest sondaj terviu, comunicarea prin intermediul rețelelor de
a fost prezentat de către Institutul de Politici Pub- socializare și relația cu presa.

5

Securitatea internă
și asigurarea
integrității
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Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate
236 cazuri de maltratare şi ultragiere a angajaţilor de poliție, majoritatea în timpul îndeplinirii obligațiunilor de serviciu.
Serviciul Protecție Internă și
Anticorupție al MAI
Pe parcursul anului 2014 activitatea Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI a fost
desfăşurată în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, actele normative şi
legislative în vigoare, tratatele internaţionale la
care Republica Moldova este parte, acţiunile din
Strategia naţională anticorupţie pe anii 20112015 şi Strategia de reformă a sectorului justiţiei
pentru anii 2011-2016, precum şi obiectivele stabilite în Programul de Dezvoltare Strategică al
Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada
2014-2016.
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2014 în cadrul
autorităţilor administrative şi instituţiilor subordonate MAI au fost aplicate 1119 sancţiuni disciplinare, după cum urmează:
Activitățile orientate pe integritatea și buna
funcționare a sistemului MAI au fost, în majoritatea lor efectuate pe două direcții principale: 1)
securitatea internă, adică protejarea sistemului

Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7

Sancţiuni
avertisment
mustrare
mustrare aspră
retrogradare în grad
retrogradare în funcţie
concediere
Total sancţiuni

de intervenții și influențe nocive din exterior, asigurarea unui nivel înalt de disciplină și dedicație
din partea angajaților și 2) combaterea corupției
– efectuarea măsurilor de prevenție, sancționare și ulterioară urmărire penală a cazurilor de
corupție activă și pasivă.

În cele mai dese cazuri, cetăţenii se plâng pe sau executarea necorespunzătoare a acestora
acţiunile, inacţiunile şi deciziile angajaţilor MAI, au fost sancţionaţi 46 de angajaţi;
cum ar fi:
– pentru acte de corupţie, acte conexe actelor
–
neonorarea obligaţiilor de serviciu, ne- de corupţie şi de comportament corupţional – 24;
reacţionarea promptă la sesizările cetăţenilor şi
lipsă de profesionalism la soluţionarea acestora; – încălcarea regulilor de circulaţie rutieră – 4;

Securitatea internă a MAI

–
pornirea neîntemeiată a proceselor penale şi contravenţionale, precum şi examinarea
neobiectivă a acestora;

– lipsă nemotivată de la serviciu – 3;

–
acte de corupţie şi a celor conexe corupţiei,
a faptelor de comportament corupţional;

– lipsă de control din partea conducătorilor – 2;

Un rol important în prevenirea, constatarea şi
combaterea ilegalităţilor în rândul personalului MAI îi revine anchetelor de serviciu – ca instrument de exprimare a atitudinii instituţiei faţă
de încălcările de legislaţie, precum şi aplicării
sancţiunilor disciplinare la etapa incipientă a
manifestării abaterilor, pentru a nu admite evoluarea acestora în contravenţii şi infracţiuni.
În perioada de raport, DSI a SPIA a examinat
1.112 petiţii şi alte informaţii împotriva angajaţilor
MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din
subordinea Ministerului. Majoritatea acestora se
referă la activitatea Poliţiei.

conducători

ofiţeri

subofiţeri

Angajaţii civili

89
74
52
8
6
229

206
155
117
3
3
53
547

113
60
107
13
2
38
333

3
2
4
1
10

–
conduită inadecvată manifestată faţă de
cetăţeni, inclusiv cu aplicarea nejustificată a
forţei fizice;

– aplicarea nejustificată a forţei fizice – 2;

– abuz în serviciu – 1;
– incompatibilitate cu funcţia deţinută – 1.
Totodată, în cadrul anchetelor de serviciu:

–
nereacţionarea conducătorilor la ses- – în 5 cazuri s-a limitat la sancţiunea anterior
izările cetăţenilor în privinţa subalternilor etc.
aplicată sau la ordinul de concediere;
În rezultatul anchetelor de serviciu efectuate de
către angajaţii DSI a SPIA au fost emise 63 de
ordine de sancţionare, fiind aplicate sancţiuni
disciplinare în privinţa a 91 de angajaţi (majoritatea poliţişti), din care:
– concedieri – 27;
– retrogradări în gradul special – 1;
– mustrări aspre – 22;
– mustrări – 11;
– avertismente – 30.
Din numărul total al angajaţilor sancţionaţi:
– pentru neexecutarea atribuţiilor funcţionale

– în 30 de cazuri angajaţii au fost atenţionaţi, cu
înlăturarea lacunelor relevate în activitatea de
serviciu.
De asemenea, în adresa conducătorilor subdiviziunilor MAI au fost înaintate 7 sesizări privind
lichidarea neajunsurilor constatate în activitatea
acestora. La iniţiativa DSI a SPIA a fost desfăşurat un sondaj socio-psihologic în cadrul IP
Cantemir.
În organele Procuraturii şi de urmărire penală au
fost remise 83 de sesizări şi materiale ale anchetelor de serviciu. Ca urmare, în baza constatărilor efectuate de către angajaţii Direcţiei,
au fost pornite 8 urmăriri penale pe următoarele
fapte:
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În 2014 au fost sancționați disciplinar 229 de
conducători, 547 de ofițeri, 333 de subofițeri și
10 angajați civili din sistemul MAI; inclusiv 98
din ei prin concediere.
•

tortură, tratament inuman şi degradant
(art.1661 Cod penal) – 1 caz;

•

corupere pasivă (art.324 Cod penal) – 1 caz (
persoană civilă se prezenta ca poliţist, pentru
a estorca mijloace băneşti);

•

abuz în serviciu (art.327 Cod penal) – 1 caz;

Suplimentar, în baza constatărilor efectuate în
procesul exercitării atribuţiilor funcţionale de
către angajaţii Direcţiei, au fost pornite 3 procese
contravenţionale în privinţa poliţiştilor (IP Orhei,
IP Teleneşti şi INP), pe faptul vătămării intenţionate uşoare a integrităţii corporale (art.78 Cod
contravenţional).

Un efort semnificativ a fost depus la documentarea cazurilor de exploatare de către personalul
MAI a autovehiculelor de serviciu şi celor per• furt (art.186 Cod penal) – 1 caz;
sonale cu numere false sau neînregistrate în
• falsificarea elementelor de identificare ale modul stabilit de legislaţie. Ca rezultat, în baza
autovehiculelor (art.276 Cod penal) – 1 caz. informaţiilor deţinute şi măsurilor desfăşurate de
către angajaţii Direcţiei, în privinţa personalului
În acelaşi timp, în rezultatul desfăşurării măsu- MAI au fost pornite 7 procese contravenţionale
(IP Basarabeasca, IP Ceadîr Lunga, IP Criuleni,
rilor speciale de investigaţii, s-a reuşit:
IP Leova, IP Străşeni şi SPCSE DSE Căuşeni
• demascarea şi documentarea activităţii in- (în privinţa acestuia au fost pornite 2 procese),
fracţionale de vînzare a drogurilor (70 pahare iar materialele acumulate au fost remise în aude marijuană), care era organizată şi dirijată torităţile administrative şi instituţiile din suborde către un ofițer al unui inspectorat de poliție dinea Ministerului, pentru a fi date aprecieri prin
teritorial. Acesta a fost recunoscut în calitate prisma disciplinei de serviciu. Cu regret, doar în
de bănuit şi, la moment, în privinţa lui se în- trei cazuri angajaţii au fost traşi la răspundere
făptuiesc acţiuni de urmărire penală, pentru disciplinară, pe celelalte cazuri, angajatorii au
a-i dovedi vinovăţia;
considerat de cuviinţă de a nu sancţiona disciplinar subalternii contravenienţi.
• descoperirea şi documentarea unui caz de
deţinere a atestatului de studii medii fals de Pe lîngă activitatea de documentare a încălcărilor
către angajatul IP Bender (art.361 Cod pe- de legislaţie şi sancţionare a unor asemenea canal – ancheta de serviciu este în proces de zuri, angajaţii Direcţiei au izbutit să întreprindă
desfăşurare);
măsuri de prevenire şi curmare a unor acte de
corupţie şi soluţionare a unor conflicte de interes
• pornirea unei proceduri contravenţionale la nivelul funcţionarilor publici cu statut special
în privinţa angajatului INP, pentru încălcar- de conducere, cum ar fi: intenţiile corupţionale
ea prevederilor art.361 alin.(1) Cod contra- ale unui şeful de direcţie şi conflictul de interes
venţional, pe faptul încălcării regulilor de deţi- admise din partea unui şef al Inspectoratului de
nere a armei individuale.
poliţie.
•

huliganism (art.287 Cod penal) – 3 cazuri;

Prin concedierea şefului de direcţie, s-a reuşit
asigurarea protecţiei subalternilor acestuia de
ilegalităţile şi abuzurile lui.
În acelaşi timp, datorită prudenţei şi profesionalismului demonstrat de către angajaţii Direcţiei, în
procesul audierii petiţionarului care reclama acţiunile pretins-ilegale ale unor poliţişti de frontieră,
s-a constatat că acesta era anunţat în căutare de
către Departamentul Poliţiei de Frontieră, pentru
săvârşirea infracţiunii de escrocherie. Tot atunci, persoana respectivă a fost reţinută şi deferită
justiţiei.
În perioada de raport, DSI a SPIA a reuşit să
ofere recomandări cu privire la unii angajaţi ai
Serviciului tehnologii informaţionale (56 persoane) propuşi pentru numire în funcţii, ca urmare a reorganizării Serviciului.
De asemenea, DSI a SPIA a efectuat analiza cazurilor de aplicare a violenţei în privinţa personalului MAI, pe perioada 01 ianuarie – 01 august
2014, constatînd că cei mai expuşi riscului de a
fi agresaţi fizic sunt funcţionarii publici cu statut
special ce sunt implicaţi la asigurarea securităţii
şi ordinii publice, investigarea faptelor ilicite, reţinerea contravenienţilor şi infractorilor etc.
Analiza efectuată a scos în vileag doi factori principali ce determină aplicarea violenţei împotriva
funcţionarilor publici cu statut special din cadrul
MAI, şi anume: legislaţia imperfectă, care apără
mai mult interesele delicvenţilor, decît celor ale
societăţii şi ale reprezentanţilor organelor de ocrotire a normelor de drept, precum şi pregătirea
profesională nesatisfăcătoare a angajaţilor MAI,
în special, instruirea acestora privind folosirea
forţei fizice, aplicării mijloacelor speciale şi ar-

melor de foc, precum şi pregătirea lor psihologică pentru a le crea deprinderea de a acţiona în
condiţii neprevăzute, sub acţiunea unor situaţii
de stres şi de risc.
DSI a SPIA a asigurat consilierea conducerii
MAI privind unele riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi susceptibile să compromită securitatea
MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor
din subordinea Ministerului, precum şi a propus
unele soluţii de redresare a situaţiei la compartimentul dat.
Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate 236
cazuri de maltratare şi ultragiere a angajaţilor de
poliție, după cum urmează:
•

Inspectoratul General al Poliției – 218 de cazuri;

•

Departamentul poliției de frontieră –8 cazuri;

•

Departamentul Trupelor de Carabinieri – 5
cazuri;

•

SPC și SE – 2 cazuri;

•

Academia ,,Ştefan cel Mare” – 3 cazuri.

Analiza datelor statistice denotă faptul că cele
mai multe cazuri de maltratări au avut loc în
privința angajaților Inspectoratului General al
Poliţiei, după cum urmează:
•

Inspectorate de poliţie – 167 de cazuri;

•

Inspectoratul naţional de patrulare – 49 cazuri;

•

BPDS Fulger – 2 cazuri.
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La numărul scurt anticorupție al MAI 1520 au
fost înregistrate 385 de apeluri, dintre care 21
privind acte de corupţie şi 51 de informații operative.
Majoritatea cazurilor au avut loc în timpul orelor
de muncă (208).

tative de corupere și altor funcționari publici în
cadrul procesului penal.

În rândul angajaţilor MAI se atestă o stare de
neîncredere la aplicarea forţei fizice, mijloacelor
speciale şi armelor din dotare, motivată prin teama de a nu fi tras la răspundere pentru exces de
putere, depăşirea atribuţiilor de serviciu sau tortură. În special, cazurile în care acţiunile poliţiştilor nu au suport probatoriu ce ar dovedi că au
acţionat în strictă conformitate cu legea.

Urmărirea penală:

Combaterea corupției

- art. 325 CP (corupere activă) – 2 cauze penale
(în 2013-0);

În conformitate cu prevederile Strategiei naționale anticorupție pentru anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din
21.07.2011, precum și alte acte normative ce
reglementează activitatea în domeniul vizat, sarcina primordială a subdiviziunii pe parcursul anului 2014 a fost axată pe combaterea actelor de
corupţie şi celor conexe corupţiei, persoanelor
care instigă la comiterea infracțiunilor, faptelor
de comportament corupţional, a conflictelor de
interese în care ar putea fi implicaţi angajaţii
aparatului central al MAI, ai autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului.
Urmare a analizei efectuate, la compartimentul
vizat, au fost trasate sarcini concrete angajaților
subdiviziunii privind combaterea acestui flagel,
prin aplicarea eficientă a prevederilor cadrului legal și a măsurilor speciale de investigații,
pornirea cauzelor penale, având scop final - dosare pornite şi aduse în faţa justiţiei, precum și
urmărirea lor până la decizia finală în instanțele
judecătorești, pentru a exclude eventualele ten-

Ca rezultat al măsurilor desfășurate pe parcursul
anului 2014, au fost pornite – 77 cauze penale
(comparativ cu 37 în 2013), dintre care 43 cauze
penale finalizate, respectiv:
- art. 324 CP (corupere pasivă) – 30 cauze penale (în 2013-5);

- art. 326 CP (traficul de influenţă) – 9 cauze penale (în 2013-0);
- art. 2171 CP (circulaţia ilegală a substanţelor
narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în
scop de înstrăinare) – 5 cauze penale (în 20132);
- alte articole (185¹ , 1661, 1851, 190, 216, 220,
244, 290, 189, 2606, 362 CP) – 30 cauze penale
(2013-9).
Urmare unei analize a cazurilor penale pornite
de către angajații Direcției, pentru comiterea infracțiunilor, în total au fost documentați un număr
impunător de funcționari, dintre care: polițiști– 46;
polițiști de frontieră– 1; procurori – 2; angajaţi ai
Serviciului protecție civilă şi situaţii excepţionale
- 1; avocați – 2; funcționari publici ai Policlinicii
MAI - 1 și persoane civile – 26.
Pentru primirea mitei, din numărul total, au fost
documentaţi 33 de polițiști, 2 procurori și un angajat civil al Policlinicii MAI.

Pentru darea de mită au fost documentate 2 persoane, într-un caz persoană civilă a propus mită
unui angajat al IP Centru, pentru mușamalizarea unei cauze penale și într-un caz polițistul din
cadrul IGP a propus mită unui angajat din cadrul
SPIA.

– Ordonanţe de neîncepere a urmăririi
penale – 19;
– Conexate la alte cauze penale – 10;
– Ordonanţe de încetare a urmăririi penale – 10;

Pentru implicarea în traficul de influență au fost – Inițiate procese contravenţionale – 3 (1 caz de
documentate 10 persoane, dintre care: 5 polițiști, trafic ilicit de mărfuri, valoarea bunurilor traficate
constituind 200 000 mii lei MDL, pe cazul dat a
1 procuror, 2 avocați și 2 persoane civile.
fost întocmit proces contravențional în baza art.
Au fost documentate 5 persoane implicate în 265 CC RM și transmis în instanța de judecată
circuitul ilicit de droguri, dintre care 3 polițiști, 1 pentru primirea deciziei);
polițist de frontieră și 1 angajat al Serviciului pro– La moment se află la examinare – 8.
tecție civilă şi situaţii excepţionale.
Pentru săvârşirea altor infracțiuni au fost documentate 27 de persoane, dintre care – 4 polițiști
(IGP) și 23 persoane civile.

Remise după competenţă în alte subdiviziuni ale
MAI – 29.

Examinate material:
În conformitate cu atribuțiile funcționale angajații
Direcției au examinat 428 de materiale (în 2013
- 240), înregistrate în cancelaria SPIA a MAI, dintre care:

Proceduri de sancționare
disciplinară

- Petiţii/ Demersuri/ Sesizări – 214/39/23;
-Rapoarte de autosesizare – 79;
-Sesizări ale altor organe de drept – 13;
-Altele (materiale parvenite din alte subdiviziuni
ale MAI, interpelări, solicitări etc.) –114.
Remise în organele Procuraturii sau de urmărire
penală – 125, dintre care:
– Ordonanţe de pornire a urmării penale – 76;

Este de menţionat faptul că drept urmare a cauzelor penale pornite de către angajații Direcției,
pe diverse crime, inclusiv și cele legate de acte
de corupție, în care au fost implicați angajați ai
organelor de drept, au fost inițiate anchete de
serviciu, în cadrul cărora au fost identificate cauzele și condițiile ce au contribuit la implicarea angajaților în aceste activități ilicite.
Ca urmare a abaterilor disciplinare identificate,
au fost emise ordine de sancționare în 45 cazuri (în 2013 - 39), fiind concediaţi 10 angajaţi (în
2013 - 25) ai IGP (IP Buiucani -1, IP Rîşcani – 1,
IP Centru – 2, IP Botanica – 1, IP Ialoveni – 2,
DP mun. Chişinău – 3) şi la 6 angajaţi ai DPF,
aplicată sancţiunea disciplinară retrogradare în
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În rezultatul anchetelor de serviciu desfăşurate
de SPIA au fost sancţionaţi 27 angajaţi cu concedierea din organele Afacerilor Interne.
funcţie – 1 angajat, mustrare – 14 angajaţi (în sentințe, după cum urmează: inspector superior
2013-26), avertisment – 12 angajaţi (în 2013- auto de stat al serviciului supraveghere tehnică
14) şi au fost atenţionaţi – 2 angajaţi.
şi accidente rutiere al secţiei securitate publică a
IP Soroca, pe faptul extorcării de la un cetățean
De asemenea, au fost emise 96 de încheieri/ suma de 2000 lei, a fost privat de dreptul de a
rapoarte cu privire la lipsa abaterilor de la legis- exercita anumite funcţii în organele MAI pe un
lație în privința angajaților IGP și DPF.
termen de 3 ani și a fost aplicată amenda în
mărime de 26000 lei (Decizia Curţii de Apel Bălţi
În prezent, în procedura de examinare se află 36 din 17.09.201).
de cazuri de corupţie pasivă, 3 cazuri de corupţie
pasivă au fost remise după competenţă pentru În privinţa inspectorului superior al Serviciului
efectuarea urmăririi penale. În 3 cazuri de coru- analize crime al SII a IP Ocnița, care a pretins
pere pasivă a fost prelungit termenul de urmări- suma de 300 de euro pentru a nu începe urmărire penală şi un caz a fost conexat la altă cauză rea penala în privinţa unui cetăţean a fost emis
penală.
sentinţă cu aplicarea amenzii în mărime de 2000
u.c. şi cu privirea de a ocupa anumite funcţii în
În instanţa de judecată, pentru luarea deciziei cadrul MAI pe un termen de 1 an.
finale, au fost remise 19 cauze penale de corupere pasivă, iar 19 cazuri de pretinse acte de De asemenea, în rezultatul anchetelor de servicorupţie, urmărirea penală a fost clasată pe mo- ciu desfăşurate au fost sancţionaţi 27 angajaţi cu
tiv că nu întrunesc elementele constitutive ale concedierea din Organele Afacerilor Interne şi 3
infracţiunii.
angajați cu mustrare aspră.
Este de menţionat faptul, că până în prezent,
de către instanţa de judecată au fost pronunţate
sentinţe de condamnare doar în 3 cazuri de
corupere pasivă. Astfel, ofiţerul de urmărire penala a SUP IP Cahul, care a pretins suma de 350
de euro pentru a nu începe urmărirea penala în
privinţa unui cetăţean, a fost condamnat la 4 ani
închisoare, cu amendă în mărime de 1200 u.c. şi
cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii
în organele MAI pe un termen de 5 ani, cu suspendarea condiţionată a pedepsei pe un termen
de 3 ani (Sentinţa jud. Cahul din 18.04.2014).
În legătură cu liberarea răspunderii penale cu
tragerea la răspundere contravenţională de
către instanţa de judecată au fost pronunţate 2

Colaborarea cu instituțiile
competente în domeniul vizat
Reieșind din specificul activităților desfășurate
în conformitate cu atribuțiile funcționale, angajații subdiviziunii frecvent cooperează cu diverse
instituții pe plan național inclusiv și cu cele competente din domeniul vizat. Astfel, în rezultatul
cooperării cu organele Procuraturii și Centrul
național anticorupție pe parcursul anului 2014,
au fost pornite 46 cauze penale, majoritatea soldate cu reţinerea persoanelor bănuite și anume
în baza art. 324 CP (corupere pasivă) – 22

cauze penale și art. 325 CP (coruperea activă)
– 2 cauze penale.
La compartimentul vizat poate fi menționat și
faptul că comparativ cu perioada analogică a anului precedent semnificativ a sporit încrederea
în angajații SPIA, urmare măsurilor desfășurate,
fapt menționat prin solicitările conducătorilor din
cadrul subdiviziunilor MAI (IGP, DPF), privind implicarea angajaților SPIA în cazurile când sunt
tentative de mituire ale angajaților subdiviziunilor subordonate asemenea cazuri au fost înregistrate în IP Centru.

Liniile telefonice specializate
gestionate
De către Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
sunt gestionate următoarele linii telefonice specializate:
1) Linia telefonică cu numărul scurt „1520”;
2) Linia telefonică cu numărul staţionar
„+37322261112”;
3) Linia cu număr de telefonie mobilă
„+37378888909”;
Astfel, la linia specializată anticorupţie cu
numărul scurt de apel 1520, care a fost instituită
la 21 mai 2014, pe parcursul anului 2014 au fost
înregistrate 385 de apeluri, dintre care 21 de presupuse acte de corupţie şi 51 de informații operative. Pe un singur caz a fost pornită urmărirea
penală. La linia telefonică cu numărul staţionar
„+37322261112” au fost recepţionate 48 de apeluri.
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6

Creșterea nivelului
profesional
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Faptul că numeroși foști angajați ai MAI sunt
ulterior aleși în funcții de primari și consilieri
raionali demonstrează că experiența în sistemul
MAI poate fi un atu important după pensionare.
Managementul carierei
în sistemul MAI
Majoritatea funcționarilor publici cu statut special
activează în domenii cu risc sporit, fie că e vorba
de munca de poliție, salvator, pompier, polițist de
frontieră sau ofițer al trupelor de carabinieri. În
virtutea acestor condiții, legea Republicii Moldova permite pensionarea timpurie a acestor categorii de angajați. Majoritatea din ei însă își continuă activitatea profesională în afara sistemului
afacerilor interne. Faptul că numeroși foști angajați ai MAI sunt ulterior aleși în funcții de primari
și consilieri raionali demonstrează că experiența
în sistemul MAI poate fi un atu important după
pensionare.
Angajații MAI cu experiență au din start trăsături
apreciate pe piața muncii – capacitate de analiză, de luarea deciziilor, de gestionare a situațiilor
de stres, de soluționare a conflictelor, disciplină
de muncă și dedicație. Adițional la acestea, Ministerul Afacerilor Interne în ultimii trei ani pune
accent pe îmbunătățirea pregătirii profesionale
în domeniul de management și în utilizarea tehnologiilor informaționale, pentru a crește valoarea angajaților săi pe piața muncii astfel încît
aceștia să aducă valoare adăugată societății și
după încheierea carierii, fie în sectorul privat, fie
în sectorul public.
Conform cercetării sociologice interne a MAI,
peste 72% din cetățeni consideră că profesia
de polițist este prestigioasă sau foarte prestigioasă, pe când 25% nu o consideră astfel; profesia
de polițist, în percepția respondenților, este mai
prestigioasă decât profesia de inginer, profesor,
asistent social, constructor sau șofer, dar mai

puţin prestigioasă decât om de afaceri, medic,
jurist, economist, contabil.
În percepția respondenților cel mai prestigios
este să fii polițist la poliția de frontieră; astfel peste 79% din respondenți consideră că e prestigios
sau foarte prestigios să practici această profesie,
pe când doar 20.6% consideră altfel. Urmează
în această ierarhie Polițistul din poliţia criminală (cu 77.8% ”prestigiu” și 19.2% ”non-prestigiu”), Pompieri/salvatori (cu 76.7% ”prestigiu” și
20.6% ”non-prestigiu”), Polițist în poliţia de patrulare (62.7% versus 33.6%), Polițistul de sector (57.3% versus 39.7%) și Carabinier (48.9%
versus 46.5%).
Ministerul Afacerilor Interne duce o politică coerentă de creștere a prestigiului profesiilor din
sistemul MAI, nu doar prin promovarea funcțiilor
vacante, dar și prin schimbări reale a condițiilor
de muncă, a imaginii profesiei și a procedurilor
de muncă. În 2014 au continuat investițiile în automobile și echipament, în uniforme noi (în special la carabinieri), în sectoare de poliție, poliție
de frontieră și stații de pompieri. Noi ca societate
nu putem să respectăm profesia de polițist dacă
acesta activează în subsolul unui bloc, conduce
un automobil ruginit, poartă o uniformă achitată
din propriul salariu, iar biroul lui nu dispune de
tehnică modernă! În pofida bugetelor reduse
MAI a găsit resurse interne și externe pentru ca
toate cele 205 de sectoare de poliție să fie renovate și dotate conform standardelor europene.
În 2014 au fost renovate 7 sectoare de poliție,
construit un sector nou al poliției de frontieră,
au fost inaugurate două centre operaționale de
comandă echipate modern pentru situații de urgență la Bălți și Chișinău. MAI a achiziționat cu
suport bugetar european 194 de automobile noi

pentru sectoarele de poliție. Aprecierea înaltă a
reformei MAI de către experții UE a fost crucială
în obținerea bugetării directe europene, din contul căreia în următorii 2 ani celelalte sectoare de
poliție să fie renovate și utilate, astfel ca în 2016
Moldova să dispună de 164 de sectoare-model.

parteneriat a practicilor poliţieneşti tradiţionale în
ţările din spaţiul european. O componentă indispensabilă în vederea realizării obiectivelor Planului de acţiuni privind Liberalizarea Regimului de
Vize şi Agendei de Asociere Republica Moldova
– Uniunea Europeană.

Principala sferă de interes și investiții în 2014
a fost însă capitalul uman. MAI a continuat să
pună accent pe instruirea angajaților, atît din resurse interne, cît și din suport financiar și profesional străin. MAI este campionul Moldovei la utilizarea fondurilor TAIEX, care sunt un instrument
de asistență tehnică oferit de Comisia Europeană. Practica condiționării înaintării în grad sau
funcție de trecerea unor cursuri de aprofundare
în management și domeniul dedicat a continuat
în 2014 – în cadrul a 35 de cursuri de perfecţionare și specializare, organizate de Academia Ștefan cel Mare, au fost instruite 974 de persoane.
78 de angajați MAI studiază limba engleză în
cadrul unui program oferit de Academia Ștefan
cel Mare.

În scopul creării condiţiilor necesare de activitate pentru angajaţii Poliţiei, în perioada 2013
- 2014 au fost reparate și date în exploatare
a 7 sectoare de Poliţie care au fost dotate din
proiecte și cu suportul partenerilor de dezvoltare
în r-le Teleneşti, Glodeni, Orhei, Anenii Noi, Floreşti și Rezina.

Anul 2014 –
Anul polițistului de sector
Prin ordinul MAI nr. 131 din 18.04.2014, anul
2014 a fost declarat - Anul ofițerului de sector.
Obiectivul acțiunilor demarate în acest sens, îl
constituie modernizarea instituţională a Serviciului, precum și implementarea acquis-ului
comunitar definit prin „activitatea poliţienească
comunitară”, ca o completare majoră de ordin
strategic, soluţionare a problemelor de securitate ale comunităţii prin intermediul activităţii în

Inaugurarea sectoarelor de poliţie a fost posibilă
graţie unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne ce prevede crearea condiţiilor de lucru
pentru ofiţerii de sector, dotarea tehnico-materială a acestora, cît şi oferirea spaţiului locativ pe
perioada aflării în funcţie.
În vederea implementării şi dezvoltării conceptului de poliţie comunitară - cu suportul reprezentanţilor Ambasadei SUA, la 07.05.2014, au fost
donate opt seturi de calculatoare cu imprimantă
IP Cahul destinate pentru facilitarea lucrului angajaţilor poliţiei comunitare.
Cu ajutorul partenerilor străini subdiviziunile
Poliției au beneficiat de:
- 5 autoturisme noi, de model ”Suzuki SX4 ”
donate inspectorilor Biroului siguranţă copii din
cadrul Inspectoratelor teritoriale de poliție, de
către Republica Federală Germană;
- echipamente specializate și programe moderne, oferite de Agenția Națiunilor Unite pentru
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Noi ca societate nu putem să respectăm profesia de polițist, dacă acesta activează în subsolul
unui bloc, conduce un automobil ruginit, poartă o uniformă achitată din propriul salariu, iar
biroul lui nu dispune de tehnică modernă!
Combaterea Drogurilor și Criminalității - Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice;

mentului de Stat al SUA au fost donate Direcţiei
nr. 5 a INI al IGP;

- 10 motorete, oferite de Biroul relaţii cu diaspora din Republica Italia au fost transmise Inspectoratului Naţional de Patrulare pentru a putea
intervini prompt la solicitările cetățenilor, monitoriz area și asigurarea ordinii publice în curțile
blocurilor, parcurile, grădinile publice și aleele
orașului. Foarte rapid, inspectorii de patrulare
ajung acolo unde nu au posibilitatea să intervină
echipele auto sau cele pedestre;

- echipamente specializate și tehnică modernă
Centrului pentru combaterea crimelor informatice.

- 3 autovehicule specializate marca Mercedes-Benz pentru transportarea persoanelor
reținute din IDP din cadrul DP a UTA Găgăuzia
cu titlu de donație din partea Ministerului de Interne al Germaniei.
- 8 unități de transport pentru Serviciul Poliției
Judecătorești și 8 unități de tehnică de calcul,
din contul mijloacelor destinate reformei justiţiei;
- 8 seturi de calculatoare cu imprimantă destinate pentru facilitarea lucrului angajaţilor poliţiei
comunitare, asigurarea transmiterii indicaţiilor,
dispoziţiilor orientărilor şi alte informaţii prin intermediul tehnicii de calcul pentru IP Cahul, cu
suportul reprezentanţilor Ambasadei SUA;
- 15 seturi de calculatoare pentru Centrul de
combatere a traficului de persoane, licenţă IBM
i2 Analyst’s Notebook, licenţă IBM i2 iBase, primite cu titlu de donaţie de la OIM;
- 58 de seturi de calculatoare în baza acordului
de transfer al proprietătii, de către Oficiul de Cooperare şi Controlul Exportului al Biroului Securităţii Internaţionale şi Non-proliferării al Departa-

Dotarea cu tehnică a subdiviziunilor Poliției
contribuie la eficientizarea lucrului angajaților,
micșorarea timpul de reacție la sesizările cetățenilor cu privire la infracțiuni și incidente, etc.
În contextul Suportului bugetar UE – RM 20142016, Inspectoratele de Poliție au beneficiat de
30 unități de transport pentru Serviciile de Gardă ale IP, 123 unități de transport pentru dotarea
Sectoarelor de Poliție ale IP, precum și 41 unități
de transport pentru Serviciile de Patrulare ale
Inspectoratelor de Poliție și de reacționare operativă a Direcției de Poliție a mun. Chișinău.
Unităţile de transport au fost dotate cu rampe
luminoase, scheme holografice, stingătoare de
flăcări, truse medicale, conuri pentru delimitarea
porţiunii de drum, bandă reflectorizantă, GPS şi
set de anvelope pentru sezonul de iarnă. Totodată, au fost repartizate şi 164 de calculatoare
cu imprimante destinate pentru Sectoarele de
poliţie.
Procurarea şi dotarea acestor automobile au
fost posibile datorită suportului bugetar acordat
de către Uniunea Europeană Republicii Moldova, conform tranşei acordate în 2014. Pentru
procurarea automobilelor a fost cheltuită suma
de 21.200.000 lei, iar pentru dotarea acestora şi serviciile de înmatriculare şi asigurare –
2.400.000 lei.

În 2014 MAI a renovat 7 sectoare de poliție, a
construit un sector nou al poliției de frontieră
și achiziționat cu suport bugetar european 194
de automobile noi pentru sectoarele de poliție.
A fost realizată concepţia arhitecturală privind construcţia capitală a Posturilor de Poliţie
ce includ şi apartamente de serviciu în r-l Sîngerei (sat. Sîngereii Noi), r-l Basarabeasca (sat.
Başcalia), r-l Ocniţa (or. Otaci) şi r-l Făleşti (sat.
Glingeni).

Schimbări structurale minore în
2014
Conform actelor normative existente, efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne şi
subdiviziunilor subordonate acestuia (cu excepţia militarilor în termen ai Departamentului
trupelor de carabinieri), la 01.01.2015 constituia un total general de 17.542 unităţi, respectiv:
9.007 (51,3%) – ofiţeri; 6.911 (39,4%) – subofiţeri
şi 1.624 (9,3%) salariaţi civili.
Majorarea şi redistribuirea efectivului MAI a fost
efectuat în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr. 438 din 11.06.2014 “Cu privire
la aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
efectivul MAI fiind suplinit cu 145 unităţi pentru
profesionalizarea militarilor în termen a Departamentului trupelor de carabinieri şi 23 unităţi
pentru majorarea efectivului Serviciului poliţiei
judecătoreşti a IGP a MAI şi Hotărîrea Guvernului 649 din 13.08.2014, conform căreia a fost
creat Serviciul dirijare operaţională şi inspectare
din contul unităţilor Serviciului protecţie internă şi
anticorupţie, Inspectoratului General al Poliţiei,
Departamentului Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

Reglementări cu implicații asupra
resurselor umane
În conformitate cu actele normative în vigoare
misiunea Direcţiei generale resurse umane constă în elaborarea politicilor în domeniul proiectării şi organizării posturilor, administrării personalului, formării profesionale, dezvoltării sociale,
monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor promovate.
În calitate de problemă apărută în legătură cu
modificarea Hotărîrilor de Guvern privind structura MAI este că din lipsa unui Plan de elaborare,
modificare şi completare a actelor normative la
nivel de minister unele hotărîri se modifică prea
des. Spre exemplu, Hotărîrea Guvernului nr. 778
din 27.11.2009 din luna aprilie 2014 se modifică
a treia oară, înseşi competenţa de modificare a
acestei hotărîri de Guvern aparţinînd DGRU.
Deşi nu a fost inclus în Planul de activitate,
DGRU, în trimestrul IV a mai iniţiat modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 “Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”.
Modificările fiind condiţionate de majorarea cu
280 unităţi a numărului militarilor prin contract
al Departamentului trupelor de carabinieri în
vederea trecerii treptate a militarilor în termen
la militari prin contract conform prevederilor
Hotărîrii Guvernului nr. 1109 „Pentru aprobarea
Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor
Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia”. Proiectul în cauză ur-

Raportul anual al MAI 2014 / pagina 63

Raportul anual al MAI 2014 / pagina 62

MAI pune accent pe îmbunătățirea instruirii
în management și tehnologiile informaționale
pentru a crește valoarea angajaților săi pe piața
muncii, ca ei să aducă valoare adăugată țării și
după pensionare.
mează a fi pus în discuţie după numirea noului
Guvern.
Continuînd activităţile de elaborare menţionăm
elaborarea Regulamentului cu privire la activitatea de psihologie (ordinul MAI nr. 178 din
16.06.2014), care stabileşte norme de aplicare
unice pentru toate structurile MAI privind modul
de organizare şi desfăşurare a activităţii de psihologie, drepturile şi obligaţiile psihologului.
Proiectul a fost perfectat pe parcursul trimestrului doi, fiind supus avizului în subdiviziunile
MAI şi expertizei juridice de către DGJ, dintre
cele mai importante observaţii fiind domeniile de
competenţă în care îşi vor desfăşura activitatea
psihologii, modul de instituire a cabinetului psihologic, normele de conduită profesională.
Importanţa elaborării constă în faptul că, pînă
la moment în cadrul MAI, nu a fost un act asemănător care să reglementeze uniform acest
domeniu de activitate, specificînd amănunţit
toate direcţiile de competenţă a psihologului,
drepturile şi libertăţile acestuia. Întru asigurarea punerii în aplicare a prezentului Regulament,
la 01.06.2014, în incinta MAI a fost organizat
un atelier de lucru, la care au participat 40 de
specialişti (psihologi) din subdiviziunile MAI. În
cadrul atelierului de lucru, au fost expuse problemele cu care se confruntă psihologii în exercitarea atribuţiilor în subdiviziunile MAI cît şi aspectele organizatorice care urmează de realizat.
În vederea ajustării reglementărilor interne referitoare la perfecţionarea activităţii de selectare
calitativă şi studiere multilaterală a candidaţilor
pentru angajarea la serviciu în cadrul MAI, Direcţia administrare personal a elaborat Instrucţi-

unea privind efectuarea controlului special al
candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor în cadrul
unor subdiviziuni ale MAI, aprobată prin ordinul
MAI nr.186 din 19.06.2014.
Astfel, a fost abrogat ordinul MAI nr.014 din
24.09.2005, fiind simplificată procedura efectuării controlului special al candidaţilor pentru
ocuparea funcţiilor cu statut special din cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri al
MAI şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale, fiind astfel eliminate carenţele
actelor normative de referinţă şi, practic unificată
procedura de efectuare a controlului preliminar
al candidaţilor la angajare în cadrul SPCSE,
DTC şi IGP (întrucît, prin ordinul MAI nr.107 din
25.03.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti
vacante, a fost instituită o procedură similară de
verificare în privinţa poliţiştilor).

Ghidul carierei, standardele ocupaționale și codul deontologic
Referitor la reglementarea evoluţiei în carieră
a personalului menţionăm că, în conformitate
cu Programul de dezvoltare strategică al MAI
pentru perioada 2014 – 2016, urmează să fie
aprobat şi instituţionalizat Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră (Ghidul carierei). Sarcina principală a Regulamentului respectiv este
de a stabili un sistem normativ unitar de parcurs
în cariera profesională pentru angajaţii cu statut
special din cadrul MAI. Regulamentul urmează
să stabilească criterii şi condiţii specifice pentru
promovarea angajaţilor pe anumite niveluri pro-

fesionale ierarhice (posturi), ocuparea funcţiilor
de conducere, promovarea subofiţerilor în corpul
ofiţerilor, acordarea gradelor speciale / militare.
La moment proiectul se află în DGJ pentru efectuarea expertizei juridice.
Referitor la elaborarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale, măsură prevăzută de Planul DGRU şi Planul măsurilor organizatorice de
bază al MAI pentru anul 2014 pentru subofiţerii şi ofiţerii de poliţie menţionăm că, Standardul
ocupaţional (SO) este documentul care descrie
activităţile profesionale (sarcini şi atribuţii) specifice unei arii ocupaţionale şi reperele calitative
(competenţele) asociate îndeplinirii cu succes a
acestora.
Altfel spus, SO este un act aprobat de conducerea MAI care specifică ceea ce angajatul
trebuie să cunoască şi să fie capabili să execute, pentru a fi considerat competent la locul de
muncă.
Standardele ocupaţionale sunt documentele de
bază care urmează să fie folosite pentru:
• elaborarea şi dezvoltarea standardelor de
pregătire profesională a personalului în instituţiile de învăţămînt ale MAI;
• informarea pe piaţa muncii privind cerinţele dintr-o arie ocupaţională;
• elaborarea fişelor de post;
• recrutarea personalului;
• dezvoltarea sistemului de evaluare a angajaţilor;

• stabilirea sistemelor de management al calităţii
instruirii;
• elaborarea programelor de formare profesională.
La moment, cu susţinerea experţilor din cadrul
proiectului MIAPAC, au fost elaborate proiectul
SO pentru ofiţerii şi subofiţerii de poliţie ordine
publică. Proiectele respective, urmează a fi definitivate şi adaptate la terminologia şi legislaţia
naţională, urmînd să fie avizate de subdiviziuni.
Întru realizarea prevederilor Pilonului 4 Strategiei de reformare a sectorului justiţiei, aprobată
prin Legea nr. 231 din 25.11.2011 a fost elaborat
proiectul unui nou Cod de etică şi deontologie al
poliţistului.
La elaborarea noului proiect al Codului, MAI a
beneficiat de suportul experţilor Proiectului Delegaţiei UE „Susţinerea Guvernului Moldovei în
domeniul anticorupţiei, reformei MAI, inclusiv a
Poliţiei şi protecţiei datelor cu caracter personal” (MIAPAC). Au fost luate în consideraţie, de
asemenea, prevederile Codului European de
Etică al Poliţiei şi ale Codurilor de etică şi deontologie ale Poliţiei Române şi colaboratorilor
organelor afacerilor interne ai Federaţiei Ruse.
Proiectul Codului realizează extinderea ariei de
aplicare a normelor etice şi deontologice pe care
le conţine asupra structurilor MAI cu atribuţii în
domeniul asigurării ordinii şi securităţii publice:
Poliţia, Poliţia de Frontieră.
Menţionăm faptul că proiectul a fost coordonat
cu subdiviziunile MAI şi ministerele interesate,
Transparensy International, Promo-LEX, a fost
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În cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,
au fost organizate 35 cursuri de perfecţionare
și specializare pentru 974 de polițiști.
efectuată expertiza anticorupţie de către CNA, şi
ulterior urmează să fie expediat în adresa MJ.
La moment, după efectuarea unor modificări
la recomandarea Centrului de reforme al MAI,
proiectul a fost remis în adresa Direcţiei Generale Juridice pentru avizare şi transmiterea ulterioară la Ministerul Justiţiei.

Petiții la adresa Direcției Generale
Resurse Umane a MAI
Numărul de petiţii depuse pe numele conducerii
DGRU pe parcursul anului 2014 constituie 537,
constituind cu 10 petiţii mai mult faţă de anul
2013.
Cele mai frecvente subiecte abordate în conţinutul petiţiilor parvenite şi examinate de către
DGRU pe parcursul anului 2014 se referă la:
- confirmarea anumitor drepturi (confirmarea
participării la conflictul armat pentru apărarea
integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii
Moldova din anul 1992, confirmarea activităţii în
cadrul MAI, calcularea vechimii în serviciu pentru stabilirea pensiei, eliberarea certificatelor privind concediile neutilizate etc.);
- diverse solicitări (privind menţionarea unor
persoane, acordarea ajutorului material, aplicarea procedurilor de personal (angajare, transfer,
concediere etc.).
- de către Secţia administrare personal în comun
cu Serviciul evidenţă, au fost verificate peste
3200 de acte preparatorii privind aplicarea di-

verselor proceduri de personal (concedieri, angajări, acordarea gradelor speciale, acordarea
concediilor de odihnă, stimulări, acordarea drepturilor salariale, etc.) efectivului MAI.

Recrutarea la nivelul aparatului
central al MAI
În vederea implementării sistemului de concurs
în procesul de recrutare, selectare şi angajare
a personalului din cadrul MAI au fost acumulate
şi întocmite seturile necesare de documente
pentru activitatea comisiilor de concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante astfel fiind
plasate 64 anunţuri privind ocuparea funcţiilor
publice şi organizate 22 concursuri (64 şedinţe
ale comisiilor de resort). Au fost recrutate 212 de
dosare de participare şi selectate 134 persoane
candidaţi la ocuparea funcţiilor publice vacante.
În temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice au fost declaraţi învingători ai concursului 32 candidaţi şi perfectate
dosarele personale ale acestora.

iniţială a personalului selectat din sursa externă
pentru necesităţile Poliţiei.
Astfel, pe parcursul perioadei de raport, au fost
organizate 8 cursuri de pregătire iniţială, unde au
fost instruite 385 de persoane, dintre care:
-

137 de ofiţeri pe un termen de 3 luni;

70 de ofiţeri, din categoria specialiştilor:
jurişti, psihologi, informaticieni, pe un termen – 1
lună;

Pregătirea iniţială a personalului

-

Pregătirea iniţială a personalului s-a realizat conform prevederilor Regulamentului privind formarea profesională iniţială a personalului cu statut
special din MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 195
din 18.06.2013 în cadrul Departamentului de
dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare”, care stabileşte modul
privind organizarea primei trepte de formare

Totodată, la 01.09.2014 s-a demarat cursul de
pregătire iniţială, la care au fost delegaţi 16
ofiţeri din categoria specialiştilor, 28 ofiţeri pe un
termen de 3 luni de zile şi 36 de subofiţeri pe un
termen de 6 luni de zile.

214 de subofiţeri pe un termen de 6 luni.

Menţionăm deasemenea faptul că, în contextul
propunerilor pentru completarea Legii nr. 320 cu
privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului,

DGRU a înaintat propuneri în vederea includerii
unei prevederi care va stabili încetarea serviciului în cazul în care angajatul nu promovează
examenele intermediare sau de absolvire a cursurilor de formare iniţială.
Totodată, în vederea asigurării unui proces calitativ de selectare a candidaţilor în serviciu, a
fost propus de a organiza proba finală – interviul,
doar în cadrul comisiilor specializate organizate
la nivelul aparatului Inspectoratului General al
Poliţiei, precum şi de a evalua periodic modul de
activitate a comisiilor de concurs din subdiviziunile subordonate cu acordarea asistenţei metodologice necesară.

Formarea profesională continuă
Pe parcursul anului 2014, în cadrul Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI, au fost organizate 35
cursuri de perfecţionare/specializare, fiind instruite 974 de persoane.
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78 de angajați MAI beneficiază de posibilitatea
de a studia engleza în cadrul unui program
oferit de Academia Ștefan cel Mare.
După cum am menţionat planurile de studii pentru cursurile de formare iniţială în cadrul Academiei MAI au fost elaborate în baza comenzii formative stabilite de DGRU în comun cu autorităţile
administrative şi instituţiile subordonate MAI.

din 06 februarie 2014 a fost desfăşurat al treilea
modul de instruire (nivelurile I şi II) în perioada
06.02 – 23.05.2014.

În scopul dezvoltării aptitudinilor profesionale
ale angajaţilor subdiviziunilor MAI, asigurării
Pregătirea profesională la locul de serviciu (în deprinderilor practice în activitatea de serviciu,
subdiviziuni) este organizată în conformitate cu DGRU în comun cu Academia MAI, IGP şi DTC,
ordinul MAI nr. 399 din 27.12.2013 cu privire la a organizat la locul de serviciu lecţii în domeniul
organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesio- intervenţiei profesionale în situaţii de criză, connale în anul 2014, fiind, astfel aprobat Planul de form unui Program special.
studii la pregătirea profesională la locul de serviciu a efectivului subdiviziunilor MAI. În temeiul Astfel, în temeiul ordinului MAI nr. 192 din
planului respectiv conducătorii subdiviziunilor au 23.06.14, au fost constituite grupe de formatori
elaborat şi aprobat propriile acte interne în ve- care, pe parcursul lunilor iulie-august, s-au dederea asigurării desfăşurării pregătirii generale, plasat în subdiviziunile teritoriale şi specializate
de specialitate şi de luptă a efectivului subordo- ale MAI.
nat.
Menţionăm faptul că pe parcursul perioadei de
raport, a fost realizat obiectivul propus anterior
privind instituirea, în inspectoratele specializate
şi teritoriale ale IGP, funcţiei de inspector pentru
formarea profesională. Întru asigurarea activităţii
acestor categorii de personal, DFPPS a elaborat
Fişa de post (tip) a funcţiei respective, deasemenea a planificat şi realizat, în temeiul ordinului
MAI nr. 161 din 29.05.14, desfăşurarea a două
cursuri de specializare cu inspectorii pentru formarea profesională din subdiviziuni în cadrul
CSC Dinamo.
În vederea ridicării nivelului de pregătire a angajaţilor MAI au fost organizate, în colaborare cu
Academia MAI, cursuri de instruire a limbii engleze, în cadrul căruia au participat 78 de persoane, fiind instituite două grupe de instruire
(nivelul I şi nivelul II de cunoaştere a limbii engleze). Astfel, în baza dispoziţiei MAI nr. 10/156

Activitatea instituţiilor
văţămînt ale MAI

de

în-

Conform noii Concepţii, începînd cu anul 2013,
formarea iniţială a ofiţerilor se realizează în cadrul
Facultăţii Ştiinţe Poliţieneşti a Academiei „Ştefan
cel Mare” la specialitatea „Securitatea civilă şi
ordine publică” cu specializările specifice activităţii poliţieneşti, şi la specialităţile 381.1 „Drept”
şi 381.2 „Securitatea frontierei” cu specializările
„Activitatea de urmărire penală”, „Expertize criminalistice”, respectiv „Poliţie de frontieră”.
În anul 2013-2014 au absolvit Academia MAI
188 de absolvenţi (dintre care 69 – specialitatea
Drept şi 119 – specialitatea securitate şi ordine
publică), care au fost repartizaţi la serviciu de
către comisia specializată instituită în cadrul IGP.

Totodată, pentru anul de studii 2014 - 2015, în
baza Hotărîrii Guvernului nr. 477 din 20 iunie
2014 „Cu privire la planurile de înmatriculare
în învăţămîntul secundar profesional, mediu de
specialitate şi superior”, au fost înmatriculaţi la
Academia „Ştefan cel Mare” la studii superioare
de licenţă 265 de tineri, dintre care: 140 specializarea drept (inclusiv 25 locuri – securitatea de
frontieră) şi 125 specializarea securitate şi ordinea publică.
În acest context, a fost elaborat ordinul MAI nr.
141 din 07 mai 2014 cu privirea la organizarea
admiterii în Academia „Ştefan cel Mare”, fiind
aprobat Planul de recrutare a candidaţilor de
către subdiviziuni, stabilit modul depunerii dosarelor de recrutare, probele de concurs, etc.
În perioada de referinţă activitatea Centrului Republican de Instruire al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a fost organizată
şi desfăşurată în scopul asigurării procesului de
instruire în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor. Astfel întru executarea
Planului de completare cu audienţi pentru anul
curent, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 786
din 22 octombrie 2012, sunt instruiţi audienţi din
categoria: primari, locţiitori de primari, responsabili de Protecţia civilă teritoriali, ş.a.
În cadrul Catedrei „Pregătirea şi perfecţionarea
serviciului pompieri şi salvatori” a fost organizată instruirea iniţială pentru 607 angajaţi şi perfecţionarea pentru 30 din categoria de specialităţi (pompieri, conducători auto, protectori ai
SPGF).
Formarea iniţială a subofiţerilor pentru
necesităţile Departamentului Poliţiei de Frontieră

se organizează în cadrul Colegiului Naţional al
Poliţiei de Frontieră cu durata de 2 ani. În anul
2014 au absolvit Colegiul Naţional al Poliţiei de
Frontieră 41 de elevi.
Menţionăm faptul că de către DFPPS a analizat
situaţia privind instituirea unei Şcoli de poliţie a
subofiţerilor în cadrul MAI.
Acest proiect urmează să fie realizat reieşind
din situaţia stringentă privind organizarea unei
pregătiri uniforme a subofiţerilor MAI, în condiţiile
unei şcoli care va asigura pregătirea calitativă a
personalului conform cerinţelor beneficiarilor şi
standardelor comunitare ale Uniunii Europene.
MAI, ca autoritate publică centrală, urmează săşi dezvolte domeniile de activitate, inclusiv cel
formativ, reieşind din experienţa ţărilor europene.

Evaluarea performanţelor profesionale
Pe parcursul perioadei nominalizate, au fost
acordate categorii de calificare la 111 angajaţi
din cadrul subdiviziunilor aparatului central şi celor subordonate MAI, în baza ordinului MAI nr.
69 ef. din 13.03.2014, deasemenea, prin ordinul
MAI nr. 87 ef. din 16.05.2014 au fost acordate
categoriile de calificare la 18 funcţionari publici.
În conformitate cu ordinul MAI nr. 210 din
29.06.2012 pentru aprobarea Instrucţiunii privind acordarea titlurilor onorifice ale MAI, în baza
materialelor prezentate de către Comisiile departamentale ale autorităţilor administrative şi
instituţiilor subordonate MAI au fost desemnaţi
candidaţi pentru conferirea titlurilor onorifice ale
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MAI „Salvatorul anului” (2 persoane), „Poliţistul
de Frontieră al anului” (2 persoane), „Ofiţerul de
urmărire penală al anului (1 persoană), „Carabinierul anului (2 persoane), „Poliţistul anului (2
persoane).
Totodată, în conformitate cu ordinul MAI nr. 244
din 25.08.2014 a fost instituit „Titlul de Onoare al
MAI”, care reprezintă cea mai înaltă apreciere ce
se conferă pentru contribuţia la dezvoltarea instituţională. Pe parcursul anului 2014 a fost conferit
acest titlu la 98 de persoane (angajaţi, pensionari, cetăţeni străini – experți și ambasadori).

nr. 320 din 27.12.2012 privind activitatea Poliţiei
şi statutul poliţistului (asigurarea de stat obligatorie).
Pe parcursul anului 2014 au fost elaborate şi
adoptate 6 ordine ale MAI privind acordarea ajutorului material diferitor categorii de personal şi
veterani, inclusiv membrilor familiilor angajaţilor
căzuţi la datorie.

Implicare și responsabilitate socială
Pe domeniul responsabilității sociale au fost desfăşurate următoarele activităţi:

Protecţia socială
În contextul acumulării, generalizării materialelor
cu privire la decesul, stabilirea dizabilităţii, rănirea sau traumatizarea angajaţilor cu statut special şi expedierea materialelor în DGEF pentru
achitarea sumelor de asigurare obligatorie de
stat, putem comunică următoarele:

Patronarea Şcolii speciale de cultură generală
pentru copiii hipoacuzici ce cuprind vîrsta între
5–17 ani din s. Hîrbovăţ raionul Călăraşi, asigurarea în măsura posibilităţilor cu articole de prima necesitate şi cadouri de preţ, participarea la
sărbători.

Organizarea şi desfăşurarea, în perioada estivală, a odihnei copiilor colaboratorilor MAI în
Au fost examinate şi generalizate:
Centrul de reabilitare şi recreare al MAI din or.
Vadul lui Vodă, în vederea realizării măsurilor
109 materiale referitor la contractarea traumelor;
stabilite de Guvern şi repsectiv ordinului MAI nr.
2 - survenirea dizabilităţii în rîndul angajaţilor
137 din 06.05.2014 emis în acest sens. OdihMAI, 4 cazuri de deces în exerciţiul funcţiunii.
na s-a organizat în trei ture a cîte 10 zile. Una
Astfel, potrivit raporturilor de constatare medi- din problemele cu care se confruntă Centrul de
co-legală 7 traume au fost calificate ca vătămări reabilitare şi recreare este lipsa unei cantine
grave; 44 traume au fost ca vătămări medii şi 29 pentru tabără, precum şi necesitatea amenajării
traume – vătămări uşoare. În perioada de raport terenurilor sportive.
au fost achitate 2.422.760.00 lei sub formă de
A fost convocată Comisia ramurală pentru conindemnizaţii unice, potrivit articolului 61 al Legii
sultări şi consultări colective, unde au fost abor-

Noua uniformă a Trupelor de Carabinieri

date mai multe probleme privind protecţia socială
a angajaţilor MAI, a fost format un Grup de lucru
pentru elaborarea Nomenclatorului funcţiilor ce
necesită efort psiho-emoţional sporit. În prezent
au fost identificate aceste funcţii pentru aparatul
MAI şi subdiviziunile subordonate, cu excepţia
CSC „Dinamo”.
Totodată, în perioada de referinţă, a fost întocmit şi înaintat MMPSF raportul privind problema
gender în cadrul MAI şi în subdiviziunile subordonate pentru susţinerea la Geneva a Raportului
Guvernului R. Moldova la Comisia specializată a
ONU.
Au participat la masa rotundă cu genericul ,,Combaterea rasismului şi intoleranţei în Republica
Moldova”, organizată sub egida Comisiei Europene contra rasismului şi intoleranţei (ECRI).

Constituirea unui serviciu de carabinieri cu efectiv profesionalizat
Obiectivul componentei „Constituirea unui serviciu de carabinieri cu efectiv 100% profesionalizat
până la 2016” este în curs de realizare prin implimentarea unor măsuri şi acţiuni care vizează
reorganizarea funcţională şi instituţională a
Trupelor de Carabinieri. Astfel, au fost obţinute
următoarele rezultate:
•

a fost creat grup de lucrul care a elaborat
proiectul de lege cu privire la Trupele de Carabinieri. Proiectul nominalizat a fost avizat în
cadrul MAI şi la moment urmează a fi înaintat
spre avizare în ministerele de resort.

•

prin ordinul MAI nr. 200 din 08.07.2014, au
fost majorate statele de organizare cu 145
funcţii, care la moment sînt în proces de completare.

•

participă la consolidarea integrităţii în sector-
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Anul 2014 a fost pentru MAI „Anul polițistului
de sector”. Au fost achiziționate 194 de automobile noi și a demarat programul de reconstrucție și dotare a tuturor sectoarelor de poliție.

•

•

ul de apărare şi securitate (Building Integrity
Program) prin realizarea Planului Individual
de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO. Ca urmare a activităţii menţionate
pentru consolidarea activităţii instituţionale în •
cadrul DTC este creată Direcţia securitate
şi investigaţie. Totodată militarii Trupelor de
Carabinieri au accesul la liniile telefonice
specializate anticorupţie a MAI (1520). În •
acest context, DTC participă la Procesul de
Revizuire şi Planificare a Parteneriatului pentru Pace (PARP).

publice de către militarii Trupelor de Carabinieri”, „Asigurarea ordinii publice în timpul
desfăşurării meciurilor de fotbal”.

•

reconstrucţia acoperişului în pante a imobilelor u.m.1001 din str.Doina, 102, mun.
Chişinău (clădirea-şcoală, actualmente stat
major);

•

confecţionarea şi montarea geamurilor şi
uşilor din PVC în unitatea militară 1002 din
str.Tighina, 34, mun.Chişinău;

lărgirea spectrului şi aprofundarea relaţiilor
de colaborare cu organismele internaţionale,
structurile similare din ţările UE, modernizarea activităţii şi ajustarea legislaţiei la standardele europene una dintre reperele principale fiind aderarea trupelor de carabinieri la
„Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie
Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar
(FIEP) ” şi la „Forţa de Jandarmerie Europeană”. Drept urmare stabilirii relaţiilor de colaborare din anul 2013 a demarat proiectul
„Consolidarea capacităţilor TC”, realizat în
comun cu Jandarmeria Română cu finanţarea din fonduri europene, care s-a încheiat în
luna octombrie a anului 2014.
instituirea mecanismului „lecţiei însuşite” în
baza experienţei acumulate de Jandarmeria
Română, în baza aceasta a fost elaborat Programul de pregătire continuă a subofiţerilor
subunităţilor Trupelor de Carabinieri care execută serviciul de menţinere a ordinii publice,
Planurile tematice anuale la Pregătirea profesională a ofiţerilor Trupelor de Carabinieri,
au fost elaborate două materiale didactice
la temele „Asigurarea şi restabilirea ordinii

elaborarea programului privind dezvoltarea
logistică şi tehnică a trupelor de carabinieri
care la moment se află în curs de realizare.
au fost contractate şi efectuate următoarele
lucrări de menţinere, reparaţie şi echipare a
clădirilor, obiectivelor, reţelelor inginereşti aflate în gestiunea trupelor de carabinieri:

•

confecţionarea şi montarea geamurilor şi
uşilor din PVC în unitatea militară 1001 din
str.Doina, 102, mun.Chişinău (sala sportivă);

•

confecţionarea şi montarea geamurilor şi
uşilor din PVC la clădirea-şcoală a unităţii militare 1001 din str.Doina, 102, mun.Chişinău.

Managementul resurselor umane
la Poliția de Frontieră
În scopul asigurării subdiviziunilor din subordine
cu numărul de personal necesar pentru executarea eficientă a sarcinilor încredinţate au fost realizate măsuri pentru desfăşurarea unui proces

amplu de recrutare şi selectare.
În acest context, pe parcursul anului 2014 în
PF au fost angajate 368 persoane, inclusiv 338
polițiști de frontieră. Din numărul total al polițiștilor de frontieră angajați, 145 au urmat cursul de
formare inițială.
Din serviciu s-au eliberat 324 persoane, inclusiv
304 polițiști de frontieră, principalele motive ale
eliberării fiind demisia din inițiativă proprie, transfer în alte autorități publice și aplicarea sancțiunii
disciplinare. Astfel, către data de 31.12.2014 în
instituție sunt 244 (6%) funcții vacante, inclusiv
207 (5,7%) funcții atestate.
Cu referire la practica disciplinară și stimularea
personalului, se pot constata:
486 sancțiuni disciplinare, inclusiv avertisment - 105, mustrare - 135, mustrare aspră 181, retrogradare în grad – 18, retrogradare în

funcție – 15, eliberare din serviciu – 32;
873 stimulări, inclusiv ridicarea sancțiunii
– 76, mulțumire – 188, diplomă de onoare – 382,
grad înainte de termen – 105, grad mai înalt cu o
treaptă– 18, distincții PF – 104.
În scopul asigurării climatului moral - psihologic
favorabil în colectivele de muncă, pe parcursul
anului au fost desfășurate mai multe activități cu
caracter psihologic:
instruirea psihologică a personalului în
cadrul şedinţelor cu tematică psiho-profilactică –
1815 de persoane;
activităţi de asistenţă psihologică – 518
de şedinţe de consiliere şi discuţii individuale şi
de grup cu participarea a 993 de persoane;
evaluarea stărilor şi particularităţilor psihologice a angajaţilor şi a climatului social-psihologic în colectiv – 2290 de persoane;
evaluarea psihologică a candidaţilor la
angajare – 336 persoane;
evidența grupului de monitorizare – 102
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persoane.
În scopul asigurării integrității personalului,prevenirii corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în
funcțiile publice, pe site-ul DPF se plasează în
permanență informația privind funcțiile vacante.
În cadrul direcțiilor regionale anunțurile sunt plasate în autoritățile publice locale, școli etc.
De la instituirea liniei anticorupție, în medie, zilnic, parvin aproximativ 20 apeluri, toate fiind legate de traversarea FS și doar într-un caz s-au
sesizat presupuse ilegalități ale angajaților PF.
În perioada vizată au fost efectuate 34 controale
inopinate in diferite subdiviziuni ale DPF. Din
cele 472 de anchete de serviciu efectuate, 470
persoane au fost sancționate.
De menționat că, în anul 2014, nu a fost înregistrat nici un caz de corupție în privința personalului PF.
Totodată, în privința personalului propriu, subdiviziunile specializate ale PF au efectuat 55 anchete cu privire la abateri disciplinare, încălcarea
atribuțiilor funcționale, încălcarea codului deontologic, etc.

Pregătirea profesională în cadrul
Poliției de Frontieră
În domeniul pregătirii profesionale au fost desfăşurate 488 activități de instruire (internă – 381,
externă – 107) şi instruiţi 5393 poliţişti de frontieră (internă – 5124, externă – 269).
Din numărul total al activităților de instruire cele
mai importante au fost:

instruirea DTRA (837 persoane instruite și
certificate reinstruiţi 10 multiplicatori);
instruirea în domeniul anticorupție, cu
suportul Centrului Național Anticorupție (899
persoane, inclusiv 3 multiplicatori);
cursuri de perfecţionare/specializare ale
angajaţilor subdiviziunilor MAI în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” (112 persoane);
cursuri organizate cu suportul EUBAM
(352 persoane);
cursuri organizate cu suportul Ministerului
Afacerilor Interne al Poloniei (94 persoane);
cursuri referitor la identificarea cazurilor
de trafic de fiinţe umane şi măsuri operative de
investigare, organizate cu suportul Centrului Internaţional „La Strada” (200 persoane);
cursul de instruire „Comunicarea profesională” cu angajaţii DPF şi IGP (214 persoane:
114 PF/100 IGP);
cursul de instruire „Tactici și intervenții
profesionale” cu angajaţii DPF şi IGP (30 persoane: 15 PF/15 IGP) și 152 polițiști de frontieră
în cadrul subdiviziunilor DR; cursul organizat cu
suportul EUBAM pentru PF şi SV – 24 persoane;
cursul organizat în comun cu SIS al RM, CNA,
Centrul Antiterorist, DDS „Pantera”, DDS „Fulger” şi Academia Militară „Alexandru cel Bun” –
instruiţi 17 angajaţi ai PF;
instruiri privind aplicarea armamentului
din dotare (923 persoane);
planificarea bugetară pe bază de programe - 8 polițiști de frontieră, fiind organizate,
totodată, 3 vizite de studiu pe această tematică.
dezvoltarea aptitudinilor în folosirea și deservirea sistemului de telecomunicații - 5 polițiști de frontieră, organizat în Federația Rusă de
Compania Ericsson.

7

Securitatea
frontierei și
fluxurilor
migraționale
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Fluxul de persoane care au traversat frontiera
a scăzut în 2014, din cauza crizei din Ucraina
și a politicii migraționale restrictive a Federației Ruse.
Analiza stării de fapt
la frontiera de stat

Fluxul de persoane

Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate 388
patrulări coordonate cu partea română și 777
patrulări comune cu omologii din Ucraina, dintre care 419 pe teritoriul RM și 358 pe teritoriul Ucrainei. La fel, au fost efectuate 18 patrulări
cu Misiunea EUBAM și 217 patrulări cu alte autorități de ocrotire a normelor de drept din zona
de frontieră.
De la începutul anului 2014, la punctele de trecere a frontierei de stat (PTF) au fost eliberate
83 vize în cazuri de excepție, marea majoritate
fiind eliberate în cadrul vizitelor oficiale în SPF
”Aeroportul Internațional Chișinău”.

În anul 2014, fluxul total de persoane înregistrate
în PTF a constituit 14,70 milioane traversări,
ceea ce indică o scădere de 5% faţă de cel a
anului 2013. Diminuarea fluxului de persoane
este influenţată, în general, de consecinţele
situaţiei social politice şi conflictului armat din
Estul Ucrainei, precum şi de restricţiile politicii
migraţionale ale Federaţiei Ruse impuse resortisanţilor din statele CSI.
Cea mai pronunţată scădere a fluxului, cca 20%,
a fost înregistrată pe segmentul RM Ucraina a
frontierei, ţinînd cont de faptul că ponderea fluxului pe acest segment constituie 52% din total.
Acesta şi de fapt a influenţat evoluţia fluxului per
ansamblu.
Totodată, pe sectorul moldo-român şi aerian
(SPF „Chişinău Internațional Aeroport”) valorile

Indicator
Fluxul de persoane
Fluxul de transport
Neautorizarea traversării frontierei
Încălcarea legislației de frontieră
Fraudă documentară
Procese penale pornite
Contravenții constatate
amenzi aplicate
amenzi încasate
Migrația ilegală
Trafic de persoane
Contrabandă

2013
15,52 mln. persoane
3,15 mln. unități
6239
3989 persoane
314 persoane
604
3650 procese-verbale
2 664 300 lei
1 012 850 lei
86 persoane
10 cazuri
386 cazuri

2014
14,7 mln. Persoane
3,13 mln. unități
4060
4109 persoane
269 persoane
774
2975 procese-verbale

Tendințe
-5%
- 0,6 %
- 35 %
+3%
- 14 %
+ 28 %
- 18 %

892 170 lei
376 150 lei
98 persoane
13 cazuri
386 cazuri

- 66 %
- 62 %
+ 14 %
+ 30 %
0%

fluxului de persoane a înregistrat o creştere cu
16% şi 32% respectiv, faţă de anul 2013. Liberalizarea regimului de vize cu UE pentru RM la 28
aprilie 2014 a generat o creştere a numărului de
traversări sau a fluxului de persoane, în special
pe aceste segmente.
Analiza fluxului de persoane ce au traversat frontiera RM în 2014 atestă că cetăţenii moldoveni
sunt în topul clasamentului, cu o pondere de cca
70% din total sau cca 10,20 milioane traversări.

Neautorizarea traversării
frontierei de stat
PF nu a autorizat trecerea a cca 4060 persoane
sau cu 35% mai puţin faţă de anul 2013. Totodată, la frontiera aeriană se observă o creştere
constantă a numărului de neautorizări, cu peste
7% faţă de anul 2013.
Printre principalele motive ale neautorizării trecerii frontierei de stat se pot menționa prezentarea documentului nevalabil, încercarea de a trece
cu document intern (b/i, ID), minor fără însoţitor,
minor fără documente valabile, lipsa vizei, termen expirat al documentului etc.
O scădere accentuată a numărului de neautorizări a fost fixată pe segmentul MDA-UKR al frontierei. Aceasta stare a fost generată ca rezultat al
diminuării fluxului de persoane pe sectorul dat.

Încălcarea legislaţiei frontaliere
Pe parcursul anului 2014, PF a înregistrat 3427
cazuri de încălcare a legislaţiei frontaliereîn care
au fost implicate cca 4109 persoane. Comparativ
cu anul precedent numărul de persoane reţinute
a crescut nesemnificativ, cu 3%.
Cazurile ce ţin de încălcarea legislaţiei frontaliere prin PTF este în scădere cu peste 5%
faţă de 2013. Scăderea numărului de reţineri se
pune mai mult pe seamă scăderii numărului de
persoane reţinute pentru încălcarea regulilor de
şedere pe teritoriul RM. În PTF încălcarea regulilor de şedere deţin o pondere de 50%, fiind în
scădere cu peste 20% faţă de 2013.
Pentru sectorul de frontieră „verde” numărul de
cazuri pentru încălcarea legislaţiei de frontieră
este în creştere cu peste 20%, faţă de anul 2013.
Cel mai mare număr de încălcări a legislaţiei
frontaliere este pe seama încălcării regimului de
frontieră (braconaj, aflare fără permis în zona de
frontieră, la odihnă, tăierea lemnelor etc.) cu o
pondere de peste 70% din total;

Rezultatele controlului de
documente
Numărul uzului de fals şi contrafacere a documentelor a scăzut cu 14% sau cu 45 persoane
documentate comparativ cu anul trecut;
Descreşterea este pe seama documentelor contrafăcute, unde indicatorul dat s-a micşorat cu
aproximativ 40%.
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Pe parcursul anului Biroul Migrație și Azil
al MAI a acordat dreptul de şedere provizorie
pentru 4.113 de străini şi drept de şedere permanentă pentru 24 de străini.
În topul documentelor contrafăcute şi falsificate,
la fel ca şi în anul 2013, sunt cărţile verzi şi procurile ce atestă dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport.

Migraţia ilegală
Pentru anul 2014 statistica operaţională indică
o diminuare a fenomenului migraţiei ilegale cu
14% faţă de anul 2013. De către inspectorii PF în
2014 au fost reţinute 98 persoane pentru migrare ilegală cu 12 persoane mai mult decît în 2013.
Pe sectorul de frontieră moldo-român a scăzut
numărul de migranţi ilegali cu peste 35%.
Numărul migranţilor moldoveni a scăzut ca urmare a liberalizării regimului de vize cu UE. Pe
acest sector de frontieră a scăzut şi numărul
migranţilor originari ai Asiei de Sud-Estcare foloseau RM ca ţară de tranzit pentru a ajunge în
statele Europei de Vest.

Pe parcursul anului 2014, inspectorii PF au capturat peste 407 mii pachete de ţigări de contrabandă.

Cea mai mare scădere a fost fixată pe sectorul moldo-ucrainean cu cca 60%, ca urmare a
scăderii fluxului de transport pe acest sector.

pentru 24 de străini. Din cei 4.113 străini sosiţi,
2.571 s-au stabilit cu traiul în oraşe (62,50%) şi
1.542 - în localităţi rurale (37,50%).

Majoritatea cazurilor documentate de PF, au fost
pe sectorul moldo-român al frontierei, în particular pe sectorul „verde” al acesteia.

Datele statistice indică o scădere a numărului
de infracţiuni pe principalele motive care au servit drept temei pentru stoparea mijloacelor de
transport în PTF. Totodată, a crescut numărul de
cazuri de depistare a mijloacelor de transport la
care numărul motorului nu coincidea cu cel indicat în certificatul de înmatriculare.

Din cei veniți, 2.825 sunt bărbați (68,68%) şi
1219 femei (29,65%). Împreună cu părinţii în Republica Moldova au sosit 69 de copii în vîrstă de
pînă la 16 ani (1,67%).

Contrabanda cu alcool
şi produse alcoolice
În anul 2014 analiza datelor privind situaţia cazurilor de contrabandă la frontieră ne indică o
creştere de peste 2 ori a cazurilor de contrabandă fiind înregistrate 24 cazuri.
Per total, constatăm o creştere semnificativă, cu
10%, a cantităţii de alcool reţinute comparativ cu
perioada anului 2013.

În general, cazuri de contrabanda cu alcool au
fost fixate atît în PTF, cît şi pe sectorul „verde”
Pe sectorul de frontieră moldo-ucrainean cu de frontieră (pe sectorul de frontieră „verde” canaproape 60% a crescut numărul migranţilor CSI tităţile fiind mai mari).
şi non CSI depistaţi care aveau drept scop de a
ajunge în UE.

Contrabanda cu ţigări
Se constată o creştere nesemnificativă a
numărului de cazuri înregistrate, persoane reţinute şi cantitatea de ţigări confiscate comparativ cu anul 2013. Astfel, au fost înregistrate 153
cazuri de contrabandă sau cu 4% mai mult faţă
anul precedent.

Intrarea și ieşirea ilegală a
mijloacelor de transport
În anul 2014, subdiviziunile controlului de frontieră a PF au stopat şi reţinut 108 unităţi de
transport care au încercat să intre/iasă ilegal în/
din RM, cu 77 unităţi sau 42% mai puţin faţă de
anul trecut.

Gestionarea imigrației

Din cei 4.113 de străini 1.521 au studii superioare (37,00 %), postuniversitare – 9 (0,22 %),
superioare incomplete – 22 (0,55%), medii speciale – 694 (16,88%), liceale – 1.448 (35,20%),
gimnaziale – 180 (4,37% ) şi 239 – fără studii
(5,80%).

Pe parcursul anului Biroul Migrație și Azil al MAI După motivul imigrării 1.179 (28,67%) străini
a acordat dreptul de şedere provizorie pentru au obţinut dreptul de şedere pentru reîntregirea
4.113 de străini şi drept de şedere permanentă familiei, 1.370 (33,31%) - pentru imigrare la

N/o

Țările de origine a imigranților

Decizii

În %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

România
Ucraina
Israel
Rusia
Turcia
Italia
SUA
Germania
Franţa
India
Alte ţări

840
529
517
512
418
206
199
59
42
40
751

20,24%
12,75%
12,46%
12,34%
10,07%
4,96%
4,8%
1,42%
1,01%
0,96%
18,99%
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muncă, 917 (22,30%) – pentru studii, pentru alte
cazuri – 445 (10,82%), pentru activităţi religioase, umanitare şi de voluntariat – 201 (4,88%)
străini.
După motivul imigrării 1.179 (28,67%) străini au
obţinut dreptul de şedere pentru reîntregirea familiei, 1.370 (33,32%) - pentru imigrare la muncă,
917 (22,30%) – pentru studii, pentru alte cazuri
– 445 (10,83%), pentru activităţi religioase, umanitare şi de voluntariat – 201 (4,88%) străini.
În anul 2014 a fost prelungit dreptul de şedere
pentru 2.348 străini. Din ei după motivul dreptului
prelungit – 1.191 (50,72%) pentru reîntregirea
familiei, 905 (38,54%) – la muncă, 13 (0,55%)
pentru studii, în alte cazuri – 149 (6,35%), pentru
activităţi religioase, umanitare şi de voluntariat –
90 (3,84%).
În perioada anului 2014 au fost emise decizii de
refuz în acordarea şi prelungirea dreptului de
şedere în 88 de cazuri, în comparaţie cu anul
2013 cu 49 de decizii mai mult.
A fost acordat dreptul la repatriere pentru 435
străini şi pentru 38 de străini a fost aprobată emigrarea autorizată pentru plecarea peste hotarele
Republicii Moldova.

anul

Persoane

2014
2013
2012

repatriate
435
319
368

De asemenea, au fost recepţionate şi înregistrate 192 de declaraţii pe proprie răspundere
pentru lucrători detaşaţi pînă la 90 zile, pentru
366 de persoane, dintre care pentru 33 de străini
a fost refuzată înregistrarea.
Au fost prelucrate 44 cereri pentru schimbarea adresei străinului. Au fost examinate 25
cereri privind revocarea dreptului de şedere cu
emiterea deciziei în acest sens. De asemenea,
au fost întroduse 639 de decizii de revocare a
dreptului de şedere a străinilor, emise de către
colaboratorii DCŞIS, precum şi certificatele de
deces ale străinilor transmise de către Serviciul
de stare civilă şi schimbarea statutului juridic al
străinilor (acordarea cetăţeniei Republicii Moldova), informaţia primită de la ÎS CRIS „Registru”.

Repatrierea
Pe parcursul anului 2014 a fost acordat dreptul
la repatriere cu eliberarea confirmărilor de repatriere pentru 435 străini care au solicitat stabilirea cu traiul permanent în Republica Moldova
— 224 bărbaţi şi 211 femei. Din cei cărora li s-a
acordat dreptul la repatriere 89 sunt pensionari.

Temeiul acordării dreptului la repatriere
Născut în
Urmaş al persoanei originare din Republica Moldova
Republica Moldova
313

122

Reieșind din datele statistice expuse în tabel se
observă că în anul 2014, numărul persoanelor
repatriate s-a majorat în comparație cu anul
precedent. Aceasta se explică prin faptul că
după semnarea acordului între UE şi Republica Moldova, precum şi posibilitatea călătoriilor
în statele UE cu paşaport biometric fără aplicarea vizei a motivat mai multe persoane să își
utilizeze dreptul la cetățenia Republicii Moldova
conform legii.
În perioada de referinţă din numărul total al repatriaţilor, conform etniei, moldovenii constituie
189 persoane, ucrainenii –81, ruşii – 69, găgăuzii – 33, bulgarii – 11, armeni - 2, georgieni - 2,
tatari - 2.
Pe parcursul anului curent, ca şi în anii precedenţi, ţările cele mai reprezentative din care
repatriaţii au sosit în Republica Moldova sunt:
Federaţia Rusă, de unde s-au repatriat 203 persoane sau 46,66% şi Ucraina – 198 (45,52 %).
Din cele 435 persoane repatriate în anul 2014
dreptul la repatriere a fost acordat în baza următoarelor temeiuri:
a) născut în Republica Moldova – 313 persoane
(71,95 %);
b) urmaş al persoanei originare din Republica
Moldova – 122 persoane (28,05 %).
După motivul repatrierii 284 (65,28 %) persoane
au indicat reîntoarcerea în Patrie, 89 (20,47 %)
– la familie, la rude - 62 (14,25 %).

Emigrarea autorizată
Potrivit cap. VIII al HG nr.125 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de
identitate şi evidenţa locuitorilor RM, colaboratorii Secţiei au recepţionat şi au examinat cererile
străinilor domiciliaţi permanent în RM cu privire
la plecarea cu trai permanent peste hotarele RM.
În perioada de referinţă au fost recepţionate 38
cereri. Solicitările au fost depuse de către cetăţeni din Ucraina – 27, Federaţia Rusă - 8, Armenia,
Kazahstan, apatrid cîte o persoană. După ţară
de emigrare cererile se divizează: în Ucraina –
25, Federaţia Rusă – 8, Israel – 2, SUA – 1, Armenia – 1, Kazahstan - 1.

Înregistrarea străinilor detaşaţi la
muncă pentru o perioadă pînă la
90 de zile
În legătură cu modificările efectuate în Legea
nr.180 cu privire la migraţia de muncă (art. 9, al
(61) în perioada anului 2014 au fost înregistrate
192 de declaraţii pe proprie răspundere cu privire la 366 de străini detaşaţi la muncă pentru o
perioadă pînă la 90 de zile. Din numărul total de
declaraţii s-au refuzat pentru 33 de străini.
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Eliberarea actelor de identitate

În aceste date se includ 28 – solicitări privind
documentarea la domiciliu a persoanelor cu dezabilităţi, precum şi cererile recepţionate de la
Serviciul regional Nord - 684 de cereri şi de la
Serviciul regional Sud – 326 cereri.

În perioada raportată, au fost recepţionate spre
examinare 8861 de cereri pentru eliberarea
actelor de identitate de la străinii cărora li s-a
acordat/prelungit dreptul de şedere permanentă,
acordat sau prelungit dreptul de şedere provizo- În perioada de referinţă din numărul total 8861 a
cererilor recepţionate au fost perfectate 7991 de
rie.
acte, dintre care 5954 permise de şedere proviDin numărul total 6668 de cereri au fost depuse zorie, 1491- permise de şedere permanente, 56
pentru obţinerea permisului de şedere provizorie buletine de identitate pentru apatrizi, 6- buletine
(IR), 1631–pentru permis de şedere permanentă de identitate provizorii pentru apatrizi şi 11 doc(CR), 6 –pentru buletin de identitate provizoriu umente de călătorie pentru apatrizi, 473 – solicpentru apatrizi (IC), 69 – pentru buletin de iden- itări privind evidenţa la reşedinţă sau domiciliu.
titate pentru apatrizi (CC) şi 14 pentru document
de călătorie pentru apatrizi (PC), 473 – solicitări Din 5954 acte de identitate provizorii au fost perfectate pentru următoarele:
privind evidenţa la reşedinţă sau domiciliu.

Tara de origine

România
Ucraina
Rusia
Turcia
Israel
Italia
SUA
Siria
Azerbaidjan
Germania
Armenia

Permise de şedere provizorie (IR)

Permise de şedere permanentă
(CR)

2013

2014

2013

2014

710
716
567
669
505
233
144
104
66
77
50

954(+244)
907(+191)
790(+223)
652(-17)
651(+146)
306(+73)
259(+115)
86(-18)
79(+13)
954(+224)
907(+191)

10
397
17
811
7
7
3
21
5
4
16

19(+9)
529(+132)
775(-36)
25(+8)
5(+2)
3(+4)
4(-1)
9(-12)
1(-4)
3(-1)
16

•

Pentru reîntregirea familiei

- 2.318

•

Pentru imigrare la muncă

- 1.865

•

Pentru studii

•

Pentru alte cazuri - 547

•

Pentru activităţi umanitare

- 141

•

Pentru activităţi religioase

- 106

- 977			

Datele prezentate în tabelele de mai sus confirmă, că străinii care se stabilesc cu traiul permanent în Republica Moldova sunt originari din
Republicile fostei URSS (Ucraina - 529, Rusia
- 775, Armenia - 16). Mulţi beneficiari de acest
statut sunt veniţi din ţări cu care Republica Moldova are stabilit regim de vize, precum Turcia 25 şi Siria - 9. Situaţia vizată este cauzată de
numărul mare de căsătorii mixte înregistrate între cetăţenii acestor state cu cetăţeni ai Republicii Moldova.
Numărul permiselor de şedere provizorie eliberate confirmă că majoritatea străinilor cărora li
s-a eliberat astfel de acte de identitate sunt în
preponderenţă cetăţeni ai ţărilor sus menţionate.
Totodată ca rezultat a situaţiei create în Ucraina
pe parcursul anului 2014 a crescut numărul
cetăţenilor ucraineni care au solicitat un drept de
şedere pe teritoriul Republicii Moldova cu 324
comparativ cu anul 2013.
La 31.12.2014 pe teritoriul Republicii Moldova
sunt deţinători ai dreptului de şedere 23.665
străini, dintre care cu drept de şedere permanentă 15.146 de străini şi drept de şedere provizorie 8.519.

Din ei sunt documentaţi cu acte de identitate valabile – 18.521 străini, dintre care:
•

drept de şedere permanentă – 10.002

•

drept de şedere provizorie – 8.519, din ei:

o

la muncă – 1.364

o

investitori străini - 502

o

la familie – 3.399

o

la studii – 2.299

o

activităţi umanitare -96

o

activităţi religioase – 184

o

voluntariat – 44

o

alte cazuri - 631

În unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sunt deţinători ai dreptului de şedere 7.131
străini, dintre care cu drept de şedere permanentă 6756 de străini şi drept de şedere provizorie 375.

Regimul îndepărtării străinilor
Returnarea străinilor de pe teritoriul Republicii
Moldova (returnarea străinilor este un proces de
întoarcere a unui străin prin executare voluntară
a deciziei de returnare sau prin executare forţată
a acesteia: în ţara de origine, în o ţară de tranzit
în conformitate cu acordurile de readmisie sau în
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o terţă ţară în care străinul decide în mod voluntar să se întoarcă şi în care acesta va fi acceptat):
Numărul străinilor împotriva cărora a fost dispusă măsura returnării a fost de 474 (față de
238 în 2013). Printre cauzele identificate pentru
această evoluție ascendentă se numără majorarea semnificativă a numărului de contravenţii
constatate ce ţin de încălcarea regulilor de plasare în cîmpul muncii a străinilor.
Concomitent în urma dispunerii acestor măsuri
de către angajaţii Direcţiei au fost aplicate interdicţii de intrare pe teritoriul Republicii Moldova
pe o perioadă de la 1 pînă la 5 ani, în 232 decizii.

cărora s-a dispus măsura returnării ori expulzării
şi care au fost luaţi în custodie publică):
În 2014 au fost 104 străini care au fost luaţi în
custodie publică (în 2013 - 81). Motiv al acestui
trend ascendent, este majorarea numărului deciziilor de returnare neexecutate (vezi tabelul 7).
Din numărul total al străinilor luaţi în custodie
publică pe parcursul anului 2014, ponderea cea
mai mare revine cetăţenilor din Federaţia Rusă
(32%) şi din Ucraina (16%) şi Georgia (9%).

De către străinii plasaţi au fost depuse 16 cereri
de azil, dintre care 3 s-au retras şi 13 sunt în
procedură. Marea majoritatea a solicitanților de
azil fac parte din categoria celor care au intrat
Returnarea sub escortă de pe teritoriul Repub- ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, iar pentru
licii Moldova (Returnarea sub escortă a străinilor a cîștiga timp în scopul continuării rutei de deeste un proces de întoarcere a unui străin prin plasare spre spațiul UE au depus abuziv aceste
executare forţată a acestuia: până la PTF, în ţara cereri. Astfel, este necesar ca toate cererile de
de origine sau în o ţară de tranzit în conformitate azil depuse de către străinii luați în custodie pubcu acordurile de readmisie sau în o terţă ţară în lică să fie examinate în procedură rapidă concare acesta va fi acceptat).
form Legii privind azilul în Republica Moldova nr.
270 din 18.12.2008.
Din cele 84 de cazuri de decizii de returnare sub
escortă pe parcursul anului 2014, cei mai mulţi Îndepărtarea sub escortă (îndepărtarea sub
au fost din Federaţia Rusă (24), Ucraina (21) şi escortă presupune însoţirea străinului pînă la
Afganistan, Georgia (cîte 8) (vezi tabelul 6).
punctul de trecere a frontierei de stat deschis
pentru traficul internaţional ori pînă în ţara de
Custodia publică (custodia publică este o mă- origine, de tranzit sau de destinaţie, a străinului
sură dispusă de instanţa de judecată împotriva care a trecut ilegal frontiera de stat, nu a părăsit
străinilor aflaţi în situaţie de şedere ilegală de teritoriul ţării în termenul prevăzut de decizia de
a restrânge libertatea de mişcare, cu plasarea returnare, a fost declarat indezirabil, împotriva
acestora în CPTS pe un termen de până la 6 luni sa a fost dispusă măsura expulzării ori starea
în vederea pregătirii tuturor formalităţilor de în- sa de sănătate prezintă pericol pentru sănătatea
depărtare. Centrul este o structură specializată, publică):
administrată de BMA, destinată cazării temporare a străinilor declaraţi indezirabili sau împotriva În 2014 au fost 88 de cazuri de străini care au

fost îndepărtaţi sub escortă, cei mai mulţi au fost
din Federaţia Rusă (28), Ucraina (17) şi Georgia
(9) (vezi figura 11).

prin intermediul programelor de repatriere voluntară asistate de misiunile organizaţiilor internaţionale cu atribuţii în domeniu):

Din cei 88 străini îndepărtaţi sub escortă pe par- Din 9 astfel de cazuri în 2014, cei mai mulţi au
cursul anului 2014, 85% au fost escortaţi pînă la fost din Turcia și Tadjikistan (cîte 2).
punctele de trecere ale frontierei de stat, în timp
ce 15 % au fost escortaţi pînă în ţara de origine. Străini declaraţi indezirabili (declararea străinului
persoană indezirabilă este o măsură asiguratoTolerarea (tolerarea rămînerii pe teritoriul Re- rie de autoritate, dispusă împotriva unui străin
publicii Moldova, reprezintă permisiunea, acor- care a desfăşurat, desfăşoară ori în a cărui privdată de autoritatea competentă pentru străini, de inţă există indicii temeinice că intenţionează să
a rămîne pe teritoriul ţării străinilor care nu au desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol
drept de şedere şi care, din motive obiective, nu securitatea naţională sau ordinea publică):
pot părăsi teritoriul Republicii Moldova):
În 2014 au fost declarați indezirabili 67 de străini
Astfel, la compartimentul dat, prin Ordinul MAI (în 2013 - 8). Majoritatea străinilor care au fost
nr. 239 din 05.08.2013 au fost aprobate Instrucţi- declaraţi indezirabili, prezentau pericol pentru
unile cu privire la modul de acordare/prelungire ordinea publică şi securitatea naţională, conform
a regimului tolerării pe teritoriul Republicii Moldo- demersurilor înaintate de către autoritățile de reva. În 2014 au fost 3 astfel de cazuri.
sort (Inspectoratul Național de Investigații al MAI
și SIS).
Returnarea voluntară asistată (reîntoarcere
voluntară asistată este întoarcerea voluntară a Readmisia (la cererea unu stat, cu care Republistrăinilor în ţara de origine cu sprijinul BMA sau ca Moldova are încheiat acordul, Moldova read-

Raportul anual al MAI 2014 / pagina 85

Raportul anual al MAI 2014 / pagina 84

mite toate persoanele care nu îndeplinesc sau
nu mai îndeplinesc condiţiile în vigoare pentru
intrarea, prezenţa sau şederea pe teritoriul statului solicitant, cu condiţia ca să se dovedească
sau se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza
prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză sunt resortisanţi ai Moldovei sau
deţin/deţineau la data intrării o viza valabilă sau
un permis de şedere valabil eliberate de Moldova, au intrat ilegal şi direct după o perioada de
şedere pe teritoriul Moldovei, etc):
Pe parcursul anului 2014 au fost examinate 151
cereri de readmisie şi informaţii despre transfer
(vezi tabelul 12), comparativ cu 157 în 2013, atestîndu-se o diferență minoră.
La compartimentul negocierii acordurilor de readmisie în perioada anului 2014 s-au desfășurat
următoarele activități: la 24.02.14, a avut loc cel
de al doilea seminar de schimb de experiență:
practicile UE în Negocierea Acordurilor de Readmisie și a Protocoalelor Adiționale. Experți din

Ungaria și Polonia au împărtășit noile tendințe
UE în domeniul readmisiei, inclusiv privind clauzele de reîntoarcere voluntară, noile instrumente
de monitorizare, precum și elemente inovative
așa ca sistemul de gestionare electronică (pilotat
in Georgia). În cadrul discuțiilor s-a abordat informații detaliate țările de interes pentru Moldova,
precum Georgia, Armenia, Kazahstan și Rusia,
apreciate ca fiind foarte utile pentru pregătirea
delegației la negocieri; s-au desfășurat primele
runde de negocieri a Acordului de Readmisie cu
Kazahstan la 25-26 februarie în Chișinău. Părțile
au convenit asupra proiectelor Acordului și Protocolului de implementare, care vor fi finalizate
la a doua rundă preconizată în Kazahstan; la
fel, s-au desfășurat primele runde de negocieri
a Acordului de Readmisie cu Armenia la 14-15
aprilie în Chișinău. Părțile au convenit asupra
prevederilor negociate si au confirmat necesitatea continuării negocierilor bilaterale. A fost
semnat Acordul de Readmisie cu Georgia (5-7
octombrie 2014).

8

Circulație
fără riscuri
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Cele mai periculoase străzi din Chișinău sunt
Calea Ieșilor, bulevardul Dacia, Calea Orheiului și Vadul lui Vodă.
Reducerea riscurilor
în traficul rutier

(+19,6%, a.p.46) persoane decedate şi 1.295
(-2.7%, a.p.1.331) traumatizate.

Analiza sectoarelor de concentrare a accidenPreîntîmpinarea şi neadmiterea comiterii accitelor de circulaţie în mun.Chişinău, permite de a
dentelor rutiere, asigurarea securităţii circulaţiei
evidenţia următoarele străzi ca periculoase:
rutiere este o sarcină primordială a Inspectoratului Naţional de Patrulare. În 2014 INP a organizat multiple activităţi specializate de prevenire.
Acestea au vizat principalele categorii de particiAccidente
Decedaţi
Traumaţi
panţi la trafic expuși riscului accidentelor rutiere.
Strada
Pe parcursul perioadei de referinţă au fost orgaSectorul Botanica
nizate un şir de măsuri complexe de control în Calea Basarabiei
6
0
6
trafic cu elemente de operaţiuni speciale:
Dacia
61
5
72
Campania de informare şi verificare “Scăunele
pentru copii” (13-19 ianuarie),
„Semaforul” (19-21martie),
„Girofarul” (17-18 martie),
„Motociclistul” (01-08 aprilie),
„Hit” (03-05 iunie),
„Viteza” (30 iunie-05 iulie),
„Transport periculos” (23-30.06.2014),
„Pasaj Feroviar” (03-11.04.2014),
„Autobuz”
(24-30.03.2014;
23-30.06.2014;
25.08-08.09.2014)
Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate
2.564 accidente rutiere (-1.6%) soldate cu
324 persoane decedate şi 3.080 traumatizate
(-4.3%).
932 (a.p.904) accidente au fost calificate ca accidente grave, soldate cu 324 (a.p.326) persoane
decedate şi 1.111 (a.p.1.067) traumatizate.
De asemenea au fost înregistrate 10.646 accidente soldate cu pagube materiale.
În municipiul Chişinău s-au produs 1.088 (-1.3%,
a.p.1.102) accidente rutiere, soldate cu 55

Decebal

23

0

24

Munceşti

27

3

30

Sarmizegetusa

21

0

21

6

1

6

Traian

Pe drumurile naţionale au fost comise 502 accidente rutiere soldate cu 111 persoane decedate
şi 672 traumatizate. Repartizarea accidentelor
menţionate pe trasee este următoarea:

Denumirea traseului
M1- Chişinau-Leuşeni-frontiera cu România
M2 - Chişinau-Soroca-frontiera cu Ucraina
M14 - Brest-Briceni-Chişinau-Tiraspol-Odesa
R2 - Chişinau-Bender
R3 - Chişinau-Hinceşti-Cimişlia-Basarabeasca
M3 - Chişinau-Cimişlia-Vulcaneşti-Giurgiuleşti
R34 - Hînceşti- Leova-Cahul-Slobozia Mare
R14-Balti-Sarateni-M2
R1 - Chişinău – Ungheni- Sculeni – frontieră cu România

Accidente
Decedaţi Traumatizaţi
12
1
21
99
22
127
22
5
31
11
1
18
22
6
31
25
9
38
33
9
35
17
9
20
26
14
35

Sectorul Buiucani
Alba-Iulia

27

0

29

Calea Ieşilor

36

5

46

Ion Creangă

16

1

16

Ştefan cel Mare

15

0

21

Sectorul Rîşcani
Calea Moşilor

17

0

20

Calea Orheiului

27

2

36

Grigore Vieru

18

0

20

Moscova

15

0

15

Sectorul Ciocana
Meşterul Manole

10

1

9

Mircea cel Bătrîn

30

0

31

Vadul-lui-Vodă

31

2

39

3

1

2

Hînceşti

17

1

16

Mihai Eminescu

12

1

29

Ştefan cel Mare

27

0

28

Sectorul Centru
Calea Basarabiei

Din numărul total de accidente, cea mai mare
parte o constituie:
tamponarea pietonilor – 884 accidente (34,5%
din numărul total de accidente comise în perioada respectivă);
ciocnirea mijloacelor de transport – 819 (31,9%);
tamponarea obstacolelor – 358 (14,0%);
inversiunea mijloacelor de transport - 255
(10,0%);
tamponarea cicliştilor – 85 (3,3%);
ciocnirea mijloacelor de transport staţionate – 35
(1,4%);
tamponarea hipomobilelor – 21 (0,8%).

După lunile anului, accidentele se repartizează
astfel:
august 			
- 281 (11.0%),
septembrie 			
- 266 (10.4%),
octombrie			
- 253 (9.9%),
noiembrie			
- 250 (9.8%),
iulie				
- 225 (8.8%),
decembrie
		
- 221 (8.6%),
iunie 				
- 206 (8.0%),
mai
			
- 204 (8.0%),
aprilie 				
- 199 (7.8%),
ianuarie			
- 169 (6.6%),
martie				
- 164 (6.4%),
februarie			
- 126 (4.9%).
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Moldova are un rezultat mai bun ca vecinii în
ceea ce ține siguranța rutieră, dar trebuie să
continue progresul rapid pentru a se apropia de
media Uniunii Europene.
Frecvenţa accidentelor rutiere după lunile perioadei (an.2014)
Repartizarea accidentelor după zilele săptămînii
arată că cele mai periculoase din punctul de vedere al circulaţiei rutiere au fost zilele de:
duminică		
luni			
vineri			
joi 			
sîmbătă 		
miercuri		
marţi			

- 397 accidente (15.5%)
- 386 (15.1%),
- 367 (14.3%),
- 361 (14.1%),
- 360 (14.0%),
- 359 (14.0%),
- 333 (13.0%).

După ora comiterii, accidentele se repartizează
astfel, între:
16 -18		
18 – 20
12 - 14
20 – 22
14 - 16
08 - 10
10 - 12
22 - 24
06 - 08
00 – 06

- 350 accidente (13.7%),
- 347 (13.5%),
- 265 (10.3%),
- 264 (10.3%),
- 261 (10.2%),
- 237 (9.2%),
- 210 (8.2%),
- 174 (6.8%),
- 145 (5.7%),
- 284 (11.1%).

se repartizează astfel:
•
viteză neadecvată vizibilităţii, condiţiilor,
situaţiei rutiere – 583 accidente (26,4% din toate
accidentele comise din vina conducătorilor auto),
•
de trecere a pasajelor pentru pietoni –
377 (17,1%),
•
nerespectarea priorităţii la trecerea intersecţiilor – 251 (11,4%),
•
de începere a deplasări, schimbare a direcţiei, manevrare – 232 (10,5%),
•
conducerea transportului sub influenţa alcoolului - 140 (6,4%),
•
nerespectarea distanţei, intervalului lateral – 129 (5,8%),
•
depăşirea vitezei stabilite – 105 (4,8%),
•
de deplasare pe benzi – 63 (2,9%),
•
neatenţie, sustragere de la conducere –
57 (2,6%),
•
de deplasare înapoi – 47 (2,1%),
•
de depăşire, ocolire – 41 (1,9%),
•
de oprire, staţionare – 35 (1,6%).
Cu participarea conducătorilor auto ai transportului public de călători au fost înregistrate 169
(-13,3%, a.p.195) accidente rutiere, în urma
cărora au decedat 10 (+42,9%, a.p. 7) persoane,
iar altele 260 (-7,1%, a.p. 280) au fost traumatizate.

Conform statisticii, cea mai mare parte din
numărul de accidente s-a produs din vina conducătorilor auto – 2.209 sau 86.2% din toate accidentele înregistrate în ţară.

În municipiul Chişinău s-au produs 149 (-11,3%,
a.p. 168) accidente rutiere soldate cu 8 (+700%,
a.p. 1) persoane decedate şi 239 (+6,7%, a.p.
224) traumatizate.

Efectuînd o analiză a încălcărilor regulilor de circulaţie comise de conducătorii auto, care aduc la
săvîrşirea accidentelor rutiere, aceste încălcări

Din numărul total de accidente, cea mai mare
parte o constituie tamponarea pietonilor – 884
accidente (34,5%), soldate cu decesul a 96 şi
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Implicarea presei în operațiuni ca Nopțile Albe
are efect de amplificare a eforturilor poliției de
a responsabiliza participanții la trafic.
greşeală să strice viaţa ta şi a celor din jur. Ai
grijă, cum traversezi strada”. În acest context, au
fost sesizate posturile de televiziune cu audienţă
maximă în vederea plasării în emisie a spoturilor
menţionate cu caracter educativ-rutier.

traumatizarea altor 833 persoane.

traumatizaţi 391 copii.

Un număr sporit de accidente rutiere cu impli- Din culpa proprie a copiilor s-au produs 49 accarea pietonilor s-au înregistrat în municipiile şi cidente, în care au decedat 3 şi au fost traumaraioanele: Chişinău – 495 accidente (56,0% din tizaţi 46 copii.
toate accidentele cu implicarea pietonilor), Bălţi 50 (5,7%), Orhei - 26 (2,9%), Cahul – 24 (2,7%),
Ialoveni şi Soroca - 19 (2,1%), Făleşti, Teleneşti Activitatea de educare
şi Ungheni – 16 (1,8%), Drochia şi Edineţ – 15
(1,7%).
La iniţiaitiva INP, au fost realizate şi difuzate prin
intermediul reţelelor de socializare 4 spoturi cu
În circa 688 accidente sau 77,8% pietonii au caracter de publicitate socială, avînd în vizor
suferit din vina conducătorilor de vehicule, in- astfel de subiecte, precum ”Excesul de viteză”,
clusiv în 475 cazuri pietonii se aflau pe spaţiile ”Utilizarea scăunelului auto pentru copii”, ”Condestinate circulaţiei acestora (trotuare, pasaje ducerea sub influenţa alcoolului”, ”Prevenirea
pietonale, insule, etc.).
accidentelor la trecerile de nivel cu calea ferată”.
Concomitent, din vina pietonilor care au încălcat
regulile de traversare a părţii carosabile au fost
înregistrate 196 accidente rutiere, sau 22,2% din
numărul tamponărilor de pieton, soldate cu decesul a 30 şi traumatizarea altor 182 persoane.
Copii au fost implicaţi în 411 accidente rutiere, în
rezultatul cărora şi-a pierdut viaţa 20 şi au fost

Cu suportul Proiectului Moldo-Elveţian ”REPEMOL”, au fost realizate alte 3 spoturi de publicitate socială cu tematica prevenirii traumatismului rutier infantil, conţinînd următoarele mesaje: ”
Înainte să faci planuri, instalează un scaun auto
pentru copilul tău”, ”Drumul nu e loc de joacă.
Ai grijă, unde e copilul tău acum”, ”Nu lăsa o

În scopul cultivării la tînăra generaţie a unui comportament corect la trafic şi prevenirii traumatismului rutier infantil, a fost aprobat Regulamentul
concursului republican al tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere „Educaţie rutieră – educaţie pentru
viaţă”, în conformitate cu care Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Uniunea Conducătorilor Auto şi Automobil
Club din Moldova, au organizat desfăşurarea pe
parcursul lunilor aprilie-mai 2014 a Concursului
republican al tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere
(etapele raională şi zonală) privind cunoaşterea
normelor de comportament în trafic „Securitatea
la trafic înseamnă viaţă”.

41 intersecţii din mun.Chişinău.
Concomitent, a fost stabilit un dialog cu partea
Chineză privind iniţierea etapei a II-a de dezvoltare a Sistemului cu asistenţa Guvernului Republicii Populare Chineze, ce are drept obiectiv
extinderea proiectului pe întreg teritoriul ţării inclusiv şi pe traseele naţionale, fiind preconizată
dotarea cu sisteme de monitorizare a încă 250
de intersecţii, până la finele anului 2016. Urmează ca scrisoarea de intenţii să fie prezentată
de către Ambasada Republicii Populare Chineze
către Cancelaria de Stat.

Reieşind din tendinţele de agravare a situaţiei accidentare atestate pe parcursul lunii octombrie, a
fost elaborată Dispoziţia Inspectoratului General
al Poliţiei „Cu privire la desfăşurarea campaniei
de sensibilizare a opiniei publice şi prevenire a
accidentelor rutiere „Stop accidentelor. Viaţa are
prioritate”. În scopul sporirii nivelului disciplinei
Odată cu începutul anului şcolar, în orele de vîrf participanţilor la trafic, în baza evaluării cauzelor
la trecerile de pietoni din vecinătatea instituţiilor şi condiţiilor ce favorizează producerea accide învăţămînt au fost amplasate posturi ale dentelor rutiere pe teritoriul unităţilor administrapoliţiei, avînd drept scop asigurarea siguranţei tiv-teritoriale, este preconizată desfăşurarea la
nivel regional şi local a măsurilor complexe de
elevilor în timpul traversării carosabilului.
prevenire cu elemente ale operaţiunilor speciale
Cu referinţă la instalarea suplimentară a camere- ”Viteza”, “Nopţile albe”, ”Pietonul”, ”Motociclislor de supraveghere video a traficului rutier, tul”, ”Transport sigur”.
de menţionat faptul că urmare implementării
Sistemului automatizat de monitorizare video La desfăşurare acţiunilor de prevenire, de rînd cu
a traficului rutier în municipiul Chişinău în baza subdiviziunile Inspectoratului naţional de patruAcordului pentru asistenţă din partea Guvernului lare este antrenat şi efectivul serviciilor de ordine
Republicii Populare Chineze din 25 mai 2011, a publică al Inspectoratelor de poliţie teritoriale.
fost realizat un sistem de monitorizare compus
din 350 de camere video şi 43 radare, funcţia de
bază a căruia este depistarea şi documentarea
contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere la
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În 2014 Sistemul de monitorizare și control al
traficului a documentat 89.201 încălcări, dintre
care peste 43.000 de cazuri de depășire a vitezei regulamentare.

În imagine - inspectorul de patrulare Vitalie Guzun, polițistul anului 2014, conform Ziarului Național. În cadrul Zilei
Poliției, MAI a acordat acest titlu pentru doi ofițeri - locotenent-colonelului Nicolae Vascan, şeful Secţiei Investigaţii
infracţiuni a IP Orhei al IGP și locotenentului major de poliţie Sergiu Măciucă, ofiţerul superior de sector al IP Buiucani.

Acţiunile sunt planificate astfel, încît echipele
poliţiei de patrulare şi ordine publică să viziteze
nu doar centrele raionale, dar şi acele localităţi
rurale care s-au evidenţiat prin cazuri de indisciplină a participanţilor la trafic, soldate cu producerea evenimentelor rutiere.
Pe parcursul campaniei va fi organizată, de
asemenea, o acţiune de sensibilizare şi informare a opiniei publice cu privire la riscurile accidentelor rutiere ”Reguli de circulaţie învăţăm –
accidente evităm!”, în cadrul căreia orice doritor
îşi va putea verifica cazierul de amenzi, iar copii
şi adulţii vor putea participa la concursuri distractive privind cunoaşterea normelor de circulaţie.

de nivel cu calea ferată”, ”Înainte să faci planuri, ,,Instalează un scaun auto pentru copilul tău”,
”Drumul nu e loc de joacă. Ai grijă, unde e copilul
tău acum”, ”Nu lăsa o greşeală să strice viaţa ta
şi a celor din jur. Ai grijă, cum traversezi strada”.

Măsuri de profilaxie și prevenire

În cadrul măsurilor de profilaxie, pentru exploatarea mijloacelor de transport cu defecţiuni
tehnice, reutilate în mod neautorizat sau care nu
au trecut controlul tehnic de stat, au fost sancţionaţi contravenţional 2.977 conducători auto, prin
retragerea plăcilor de înmatriculare fiind interzisă exploatarea a 910 autovehicule. Totodată,
în procesul activităţii inspectorii auto de stat au
La posturile de televiziune cu audienţă maximă depistat 13 unităţi de transport la care datele de
vor fi plasate în emisie spoturi de publicitate so- identificare ale agregatelor nu corespundeau cu
cială cu caracter educativ-rutier cu subiectele cele din Registrul de stat al transporturilor.
”Excesul de viteză”, ”Conducerea sub influenţa
alcoolului”, ”Prevenirea accidentelor la trecerile

Urmare măsurilor realizate, pe parcursul anului
2014 se atestă o creştere a numărului de accidente rutiere produse din cauza defecţiunilor
tehnice ale vehiculelor, fiind înregistrate doar 22
(+69,2%, a.p.13) asemenea accidente, soldate
cu 5 (+66,7%, a.p.3) persoane şi 31 (+93,8%,
a.p.31) persoane traumatizate. Astfel, greutatea
specifică a accidentelor rutiere produse din cauza defecţiunilor tehnice constituie doar 1,19% din
numărul total înregistrat pe ţară (2.592). În scopul sporirii nivelului de disciplină a conducătorilor
auto, prin prisma îndeplinirii necondiţionate a
prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din
13.05.2009, de către IAS al DSTCR, trimestrial
s-a organizat operaţiunea „AUTOBUZ”.
Astfel, în perioada 24-30 martie curent, în comun
cu inspectorii auto de stat ai Inspectoratelor de
poliţie teritoriale s-au efectuat 44 inspectări complexe ale întreprinderilor auto antrenate la transportul de călători şi 122 verificări ale transportului înainte de ieşire la rută, în rezultatul cărora
au fost înaintate 46 prescripţii, cu sancţionarea a
12 persoane cu funcţii de răspundere din cadrul
întreprinderilor auto de călători;
În perioada 23-30 iunie curent s-au efectuat 47
inspectări complexe ale întreprinderilor auto antrenate la transportul de călători şi 108 verificări
ale transportului înainte de ieşire la rută, în rezultatul căruia au fost înaintate 43 prescripţii, cu
sancţionarea a 16 persoane cu funcţii de răspundere.
Respectiv, în perioada 25 august - 8 septembrie,
a fost desfăşurată operaţiunea „AUTOBUZ”, cu
includerea verificării stării tehnice a autobuzelor

antrenate la transportarea copiilor, elevilor. În
cadrul operaţiunii s-au efectuat 55 inspectări
complexe ale întreprinderilor auto antrenate la
transportul de călători şi 161 verificări ale transportului înainte de ieşire la rută, în rezultatul
căruia au fost înaintate 71 prescripţii. Pentru neexecutarea cerinţelor indicate în prescripţii au
fost sancţionate 7 persoane cu funcţii de răspundere, iar în privinţa a 10 persoane au fost întocmite procese verbale în baza art.207 Cod contravenţional.

Sistemul de camere și radare
Centrul de monitorizare și control al traficului al
MAI este o unitate structurală, de sine stătătoare,
în cadrul INP, care exercită atribuţiile de monitorizare prin mijloace tehnice speciale.
Cu referință la instalarea camerelor de supraveghere video a traficului rutier, de menționat
faptul că urmare implementării Sistemului automatizat de monitorizare video a traficului rutier
în municipiul Chişinău în baza Acordului pentru
asistenţă din partea Guvernului Republicii Populare Chineze din 25 mai 2011, a fost realizat
un sistem de monitorizare compus din 350 de
camere video şi 43 radare, funcţia de bază a
căruia este depistarea și documentarea contravențiilor din domeniul circulației rutiere la 41 intersecţii din mun.Chișinău.
În total, în perioada de raport, de către camerele
video au fost depistate 89.201 încălcări. Dintre
acestea, cele mai multe ţin de încălcarea regimului de viteză - 43.866, trecerea la roşu - 17.370,
încălcarea marcajului rutier – 25.412.
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Sistemul s-a extins pe parcursul anului pe traseele naționale şi anume în Anenii Noi (Ţînţăreni, Todireşti), Cantemir (Goteşti), Ungheni (Zagarancea, Gherman, Romanovca) Hîncești
(Leușeni) Criuleni (Măgdăcești) şi urmează a fi
extins şi în alte 50 de regiuni ale ţării pe parcursul anilor 2015-2016.
Concomitent, a fost stabilit un dialog cu partea
Chineză privind iniţierea etapei a II-a de dezvoltare a Sistemului cu asistenţa Guvernului Republicii Populare Chineze, ce are drept obiectiv
extinderea proiectului pe întreg teritoriul ţării inclusiv şi pe traseele naţionale, fiind preconizată
dotarea cu sisteme de monitorizare a încă 250
de intersecţii, până la finele anului 2016. Urmează ca scrisoarea de intenţii să fie prezentată
de către Ambasada Republicii Populare Chineze
către Cancelaria de Stat.
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Eforturi
internaționale în
beneficiul Moldovei
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Republica Moldova este prima țară din Parteneriatul Estic care a reușit să semneze Acordul
de Cooperare Operațională și Strategică dintre
Republica Moldova și EUROPOL
Integrare europeană
Ministerul Afacerilor Interne în comun cu alte autorități naționale îi revine succesul obținerii rezultatului privind implementarea Planului de Acțiuni
privind liberalizarea regimului de vize, care a fost
oferit Republicii Moldova la 28 aprilie 2014, nu ca
un bonus ci ca un merit pentru responsabilitatea
demonstrată. Sînt puțini dintre cei care cunosc
că circa 70 procente la sută din ansamblul angajamentelor asumate pentru obținerea unui regim
fără vize pentru cetățenii moldoveni i-a revenit
Ministerului Afacerilor Interne. Datele statistice
denotă că de la liberalizarea regimului de vize cu
UE, circa 333.216 de cetățeni cu pașaport biometric au traversat frontiera RM-UE.
Evoluțiile post liberalizare a regimului de vize,
denotă că nu există riscuri reale și impedimente
grave care ar compromite sau ar îngrijora UE cu
privire la oferirea acestui regim.
Suntem, pe deplin, recunoscători pentru aplicarea principiului ,,more for more” sau ,,mai mult
pentru mai mult” de care a beneficiat Republica
Moldova în cadrul Parteneriatului Estic.
Parcursul istoric din acest an se înscrie și prin
semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE, iar un Plan național de acțiuni pentru asigurarea implementării a fost pus în
aplicare, astfel MAI revenindu-i un set impunător
de acțiuni, care ar prevedea circa 266 acțiuni pe
domeniul său de competență.
Primii pași privind implementarea Acordului de
Asociere au fost în aplicarea provizorie a acestui
instrument de la data semnării la 27 iunie 2014.

Avansarea în dialogul cu
EUROPOL și alte agenții
internaționale de aplicare a legii
Republica Moldova este prima țară din Parteneriatul Estic care a reușit să semneze Acordul de
Cooperare Operațională și Strategică dintre Republica Moldova și EUROPOL, marcat la 18 decembrie curent și cu ocazia vizitei oficiale, în premieră, a Directorului Europol la Chișinău. În fapt,
acest acord va permite schimbul de informații
pentru prevenirea criminalității transfrontaliere.
Dialogul cu Europol a avansat datorită instituirii și plasării la post în cadrul Oficiului European al Poliției a ofițerului de legătură, instalarea
linii securizate de comunicare, instruirea a 200
ofițeri de poliție în cadrul campaniei Road Show
Europol atît la Chișinău cît și în inspectoratele
de poliție din teritoriu, diseminarea practicii EC3
a Europolului pentru Cabinetul de Miniștri și
polițiștii din subdiviziunile operative.
Dezideratele cooperării polițienești internaționale avansează și în cadrul dialogului cu INTERPOL, prin lansarea la Chișinău a campaniei
,,Turn Back Crime”, cu participarea în persoana
nemijlocită a Secretarului General al Interpolului.
Ministerul Afacerilor Interne participă activ în
cadrul activităților organizate sub egida Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est, iar în acest an a fost adoptată
Decizia statelor-membre CCP ESE, din 9 aprilie curent, în privința Republicii Moldova privind
îndeplinirea precondițiilor în domeniul protecției
datelor cu caracter personal, ceea ce a plasat
statul nostru la un nou nivel de colaborare in-

ternațională, prin asumarea oportunităților de a
face schimb de date cu caracter personal. Decizia statelor-membre CCP ESE s-a fondat pe rezultatele misiunii de evaluare Europol pe domeniul
protecției datelor cu caracter personal și avizul
favorabil din partea acestei agenții de aplicare
a legii.

creșterea ponderii femeilor în sistemul afacerilor interne a fost deținerea în 2014 a statutului
de vicepreședinte în cadrul Rețelei Femeilor
Polițiste din Europa de Sud-Est. În 2015 MAI al
Republicii Moldova urmează să preia rolul de
președinte la această organizație.

Prin astfel de mijloace, Ministerul Afacerilor InRepublica Moldova a deținut Președinția GUAM terne își asumă rolul de a fi un partener activ și
în anul 2014, iar Ministerul Afacerilor Interne a de încredere în mediul internațional, fiind consilparticipat la toate grupurile și subgrupurile sec- iat în mare parte și de Consilierii de Nivel Înalt ai
toriale pe probleme ce țin de criminalitate, mi- UE din cadrul proiectului EUHLPAM.
grație, traficul de ființe umane, droguri, corupție,
tehnologii informaționale, situații excepționale, Ministerul Afacerilor Interne a reușit să comunice
iar un nou grup de lucru cu privire la securitatea reușitele și să fie activ implicat în cadrul difericibernetică a fost creat.
tor foruri internaționale: comitete specializate
ale Consiliului Europei, Reuniunea miniștrilor de
În cadrul cooperării polițienești internaționale, justiție și afaceri interne, Parteneriatul Estic și
MAI a continuat colaborarea cu SELEC, Con- Parteneriatul de Mobilitate, cea de-a 83-a ședsiliul Europei, UNODC, PNUD, OSCE, OIM, IC- ință a Asambleei Generale a Interpol, Reuniunea
MPD, UNICEF, EUBAM, OCEMN, FRONTEX și Comitetului de Miniștri ai CC PESE, Conferința
alți parteneri de dezvoltare.
Ministerială a Alianței mondiale împotriva abuzului sexual asupra copiilor prin internet, programe
Un moment important pentru promovarea și operaționale comune, fiind doar unele selective.
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Evaluarea MAI de către UE privind implementarea activităților din Matricea pe suport bugetar a fost „performanță puternică”.
Dezvoltarea și intensificarea
cooperării bilaterale
Colaborarea bilaterală se realizează prin instrumente specifice, iar starea de maturitate instituțională s-a materializat prin creșterea încrederii partenerilor, transparența și cooptarea MAI
în diferite proiecte comune, tratate noi semnate,
activități realizate și instruiri.
În acest an, a sporit numărul vizitelor oficiale la
nivel înalt și mediu, s-a resimțit o deschidere mai
mare a statelor membre UE, în special Polonia,
Suedia, Estonia, România, Germania, Belgia, inclusiv o colaborare mai activă și cu statele terțe.
Vizitele oficiale ale miniștrilor afacerilor interne
ai României, Poloniei, Belarus, Georgiei, șefii
Poliției Federale a Belgiei și ex-șefei Poliției din
Suedia, directorului Europol, Secretarului General al Interpol sînt doar cîteva argumente care
reconfirmă extinderea colaborării.
În sprijinul multiplelor rezultate obținute pe plan
extern, este important de a sublinia semnarea în
anul curent a 3 tratate internaționale în domeniul
readmisiei persoanelor cu ședere ilegală precum
Grecia, Georgia și Slovenia, adoptarea Planului
de acțiune de cooperare bilaterală dintre Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Federală a Belgiei, semnarea Acordului interguvernamental cu
autoritățile române privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe
medicale, semnarea Planului de Acțiuni de cooperare cu FRONTEX, dezvoltarea cooperării
cu noi parteneri de dezvoltare precum Qatar și
Turcia prin oferirea unui set de activități menite
să consolideze dezvoltarea resurselor umane.

Au continuat negocierile bilaterale organizate
pe diferite subiecte aferente domeniul afacerilor
interne: consultări bilaterale în domeniul readmisiei cu Kazahstan, Armenia, Federația Rusă;
prima reuniune a Comisiei mixte moldo-croate în
contextul implementării Acordului interguvernamental privind parteneriatul european; reuniunea
Comisiei interguvernamentale moldo-române în
domeniul integrării europene.
În cadrul întrevederilor, reuniunilor și vizitelor oficiale, reprezentanții MAI au fost promotori activi
ai integrării europene a Republicii Moldova.

Mai multă implicație – mai multe
fonduri disponibile
Ministerul Afacerilor Interne este tot mai mult
interesat să acceseze fonduri europene și să
asigure un mecanism eficient de atragere a asistenței externe.
În anul 2014, instituția a fost supusă unui test
de maturitate, fiind responsabilă de implementarea activităților din Matricea pe Suportul bugetar
oferit de UE (în valoare de 21 mln. Euro) pentru
anii 2014-2016 în contextul sustenabilității rezultatelor în cadrul procesului de liberalizare a
regimului pe vize. După prima evaluare din 2014
pentru activitățile din primul an de activitate, instituția a primit cel mai înalt calificativ de realizare a
condiționalităților — ,,strong performance”, care
constituie 97% din valoarea totală a proiectului.
Aceste rezultate au permis elaborarea și ajustarea procedurilor operaționale standard, elab-

orarea studiilor de fezabilitate și evaluări de
necesități pe diferite domenii sectoriale, dotări cu
automobile și echipament logistic pentru consolidarea capacităților administrative.
Ministerul Afacerilor Interne continuă să fie cel
mai activ beneficiar al proiectelor TAIEX și să fie
în căutarea de noi instrumente și mecanisme eligibile pentru Moldova pe domeniul său de competență.
În anul 2014, a fost lansat proiectul ODA pentru
dezvoltarea ILECU (Unități de Coordonare Internațională a Aplicării Legii) – care va permite consolidarea cooperării polițienești internaționale.
Lansarea noului Program de cooperare polițienească în cadrul PaE a scos în evidență MAI
ca fiind statul cu cea mai bună practică în rîndul
autorităților similare din cadrul PaE care a dat
start implementării de facto a acestui proiect și
din punctul de vedere a consistenței și diversității
activităților planificate.
Rolul asistenței externe în realizarea priorităților
de dezvoltare a MAI a fost unul semnificativ, iar
Uniunea Europeană rămîne a fi donatorul principal, fiind urmat de alți parteneri externi precum
Guvernul SUA, Guvernul Germaniei, Chinei,
României, Austriei, Germaniei, Estoniei.
În cadrul proiectului SMURD, a fost inaugurat
Primul Centru al Serviciului Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare din Moldova.
Un Program de mentorat pentru femei din
sistemul afacerilor interne INSPIR-O a fost lansat în 2014, iar 34 de angajate ale MAI sînt ben-

eficiare a acestui proiect motivațional pentru promovarea femeilor în carieră și elaborarea unor
propuneri de proiect.
MAI continuă să-și onoreze angajamentele în
diferite programe și proiecte precum MIGRECO,
FIRMM, mecanismele norvegiene, proiectele
bilaterale moldo-estoniene, programe operaționale comune.
Dezvoltarea instituțională continuă prin accesarea noilor proiecte și continuarea celor care se
află în faza operațională sau pregătitoare, cum
ar CIB (pentru consolidarea capacităților laboratoarelor criminalistice) sau Twinning (pentru
Conceptul pentru analiza informațiilor).
În cadrul diversificării surselor de finanțare externă, au fost consolidate relațiile de cooperare
cu DCAF, în special ISSAT cu scopul dezvoltării
unui nou proiect ,,Consolidarea Managementului
Strategic și Capacității de Planificare”.
Constatăm că activitățile cu caracter continuu și
deschiderea partenerilor de dezvoltare și dorința
de a avansa pun temeliile pentru evoluțiile de
substanță pentru viitor.
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Managementul resurselor financiare al IGP

Paralel, cu alocaţiile din contul cheltuielilor de
bază au fost precizate venituri şi cheltuieli pe mijloace speciale în mărime de 17061,1 mii lei și
respectiv 17716,1 mii lei.

Începînd cu 01.01.2014, bugetul IGP a fost
repartizat pe subprogramul de performanţă 3502
În rezultatul analizei executării bugetului pe com„Ordine şi siguranţă publică”, fiind aprobat prin
ponenta mijloacelor speciale s-a constatat că
Legea anuală a bugetului de stat.
partea de venituri a fost îndeplinită în mărime de
15386,2 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă
Pentru anul 2014, IGP și subdiviziunilor subde 16446,2 mii lei, ceea ce constituie 90,2% şi
ordonate li s-a precizat bugetul în mărime de
respectiv 92,8% îndeplinire.
784122,7 mii lei, inclusiv: 707405,1 mii lei, alocații din contul bugetului de stat; 3356,0 mii lei,
pentru realizarea reformei în domeniul justiției;
71761,6 mii lei, pentru acțiuni privind liberaliza- Managementul resurselor financrea regimului de vize și 1600,0 mii lei pentru iare ale Poliției de Frontieră
reforma MAI.
În conformitate cu prevederile Legii bugetului
Bugetul precizat a fost distribuit după cum ur- de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie
mează:
2013, pentru întreținerea PF în anul 2014 sunt
578898,7 mii lei, cheltuieli de personal;
aprobate mijloace financiare în sumă totală de
126450,6 mii lei, cheltuieli curente;
267.746,6 mii lei, dintre care: 266.716,6 mii lei
- 78773,4 mii lei, cheltuieli capitale, dintre care: – alocații de la bugetul de stat și 1030,0 mii lei –
1500,0 mii lei, investiţii capitale; 59401,8 mii lei, venituri obținute din mijloace speciale.
procurarea mijloacelor fixe şi 17871,6 mii lei,
reparaţii capitale.
Analiza efectuată denotă că, volumul alocațiilor
bugetare aprobat PF pentru anul 2014 a crescut
În urma analizei executării bugetului s-a con- comparativ cu anul 2013 cu 14,6 mil. lei, ceea
statat, că planul de finanţare a fost îndeplinit în ce constituie circa 5,8%. Printre factorii prioritari
sumă de 781189,3 mii lei față de planul precizat, care au condiționat această creștere se pot enuceea ce constituie 99,6 la sută faţă de mijloace- mera:
le precizate, cu un sold de nefinanțare în sumă creșterea cheltuielilor de personal;
de 2933,4 mii lei din cauza deficitului bugetar la realizarea măsurilor privind implementabugetul de stat.
rea planului de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat, aprobat conform Hotărârii GuverDin contul cheltuielilor de bază (mijloacelor bug- nului nr.476 din 28.06.2012;
etare) au fost finanțate lucrări de reparații capi- indexarea alocațiilor destinate achitării
tale la 16 inspectorate de poliție, BPDS „Fulger”, mărfurilor și serviciilor (cheltuieli de mentenanță,
INP, cît și la 5 obiecte (imobile) ale IGP.
deservirea tehnică a mijloacelor auto, echipa-

mentului şi utilajului special;
procurarea uniformei pentru personalul
atestat al PF.

Total - 174630.3 mii lei, inclusiv: Cheltuieli de
personal – 143407.9 mii lei sau 82.1%; Cheltuieli capitale – 1071.6 mii lei, pentru precurarea
motopompelor mecanice cu centrifugă automată
Asupra creșterii veniturilor au influențat 2 factori cu capacitatea de 12000-23000 litri pe minut 3
de bază, și anume instituirea a unui nou tip de buc.
servicii cu plată obținute de la comisia medicală, Investiţii capitale – 6000,0 mii lei, pentru conprecum și majorarea veniturilor încasate de la strucţie remizei de pompieri din Ghiurghiuleşti.
Agenția FRONTEX.
Alte cheltuieli curente – 24150,8 mii lei,
Plan precizat:
Pe parcursul perioadei de raportare, DPF a elab- Planificat anual 177854,7 mii lei,
orat şi prezentat MAI spre examinare proiectul Inclusiv:
strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anii Fondul de salarizare: 144030,1 mii lei.
2015-2017.
Plata mărfurilor şi serviciilor: 23124,6 mii lei,
Deplasări în interes de serviciu: 538,7 mii lei,
De asemenea, a fost elaborat proiectul legii Documente executorii: 235,2 mii lei,
bugetului de stat pe anul 2015 şi prezentat MAI Transferuri către populaţie (indemnizaţii de elibspre examinare (nr. 35/10-720s din 14.07.2014). erare, deces, foile de boală) 4160,7 mii lei,
În cadru DPF a fost implementat soft-ului con- Investiţii capitale: 1389,3 mii lei,
tabil 1C în proporție de 80 %.
Mijloacele financiare sunt planificate pentru Construcţia Remizei de pompieri şi salvatori din cadPrin intermediul suportului bugetar oferit de către rul portului internaţional liber „Giurgiuleşti”, codul
UE în contextul PALV, instituția a beneficiat în obiectului 2689.
anul 2014 de suma de 3,3mln lei, care au fost di- Procurarea mijloacelor fixe: 1071,6 mii lei,
recționați pentru elaborarea a 2 studii de fezabil- Reparaţii capitale: 552,6 mii lei,
itate (Dezvoltarea SII al PF și a infrastructurii de
control a FS) și procurarea de echipamente pen- Transferuri capitale pentru implementarea
tru controlul frontierei de stat, echipele mobile și proiectelor din surse externe (proiectul SMURD
Centrul Național de Coordonare (CNC) al PF.
cota parte a RM (10%)) pentru anul curent suma
alocată este de 2751,9 mii lei.

Managementul resurselor financiare ale SPC și SE
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a MAI conform Legii bugetului de stat pentru anul 2014 nr.339 din 23.12.2013 au fost aprobate mijloace financiare:

Conform art.18 a Legii bugetului de stat pentru
anul 2014 în luna februarie la compartimentul
„Proiecte finanţate din surse externe”
au fost
aprobate din contul soldurilor mijloacelor financiare la începutul anului 10726,1 mii lei
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Managementul resurselor financiare ale BMA
Activitatea Biroului migraţie şi azil este finanţată
din contul mijloacelor bugetului de stat, prin intermediul MAI, conform bugetului de stat.

Managementul resurselor financiare ale DTC

Alimentaţia 8500,0
Inventar moale şi echipament
6000,0
Servicii de transport 2054,0
Medicamente şi consumabile
355,0
Pe parcursul anului 2014 pentru întreţinerea efiRechizite de birou, materiale şi obiecte de uz
cientă a trupelor de carabinieri a fost necesară
gospodăresc 580,4
suma de 92313,2 mii lei, dintre care în baza Legii
Cheltuieli de spălătorie (centralizată)
529,2
bugetului de stat pe anul 2014 s-a alocat suma
Utilaj şi inventar special
760,0
de 81155,8 mii lei, ceea ce constituie 87,9 % din
Deplasări peste hotare ( inclusiv profesionalizanecesar, pentru asigurarea cheltuielilor curente/
rea efectivului trupelor de carabinieri)
500,0
capitale, dintre care 48003,9 mii lei – cheltuieli
Reparaţii capitale 1751,0
de personal.
Investiţii capitale în construcţia clădirilor administrative
2250,0
În scopul asigurării funcţionării trupelor de caraProcurarea de fonduri fixe 4314,7
binieri, reieşind din mijloacele alocate, s-a efecTotal 75598,2
tuat o evaluare a activităţii financiare prin stabilirea stocurilor de bunuri materiale care urmează
Menţionăm, că pentru reparaţia TAB-urilor pena fi utilizate, a consumului mediu cantitativ al
tru anul 2014 s-au alocat 256,0 mii lei, însă în
serviciilor comunale optimizat pe ultimii 2 ani, cît
urma transmiterii acestora la Ministerul Apărării
şi datoriilor de perspectivă la 01.01.2014, în resurselor financiare au fost redirecţionate în scopzultatul căruia au fost determinate şi planificate
ul procurării mijloacelor fixe (transport auto).
cheltuielile pentru anul 2014, inclusiv cele prioritare:
2014, mii lei
Salarizarea 48003,9

În anul 2014, bugetul Biroului a constituit 27699,0
mii lei, inclusiv suport bugetar 11.812,7mii lei.
Pentru perioada raportată a fost executată suma
de 26.928,6 mii lei (97,2% față de plan) inclusiv
suportul bugetar 11272,2 mii lei (95,4% față de
plan). Bugetul acoperă cheltuielile curente ale
instituţiei, acestea fiind reflectate în programul
bugetar bazat pe performanţe.
Planificarea cheltuielilor Biroului se efectuează
de către Serviciul finanţe fiind supusă verificării
şi aprobării de către MAI, cu prezentarea ulterioară Ministerului Finanţelor.
În structura executării bugetului cheltuielile revin:
cheltuielilor de personal - în sumă de 11802,0
mii lei sau 87,3 % (pentru cheltuielile ce ţin de
retribuirea muncii, achitarea contribuţiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor
de asigurări obligatorii de asistenţă medicală);
cheltuielile pentru întreţinerea instituţiei este
aprobată suma de 1511,5 mii lei (9,5% față de
plan) s-a executat 1300,7 mii lei sau 86 % față
de suma aprobată pentru achitarea energiei
electrice, apă, salubritate, servicii de telecomunicaţie, rechizite de birou şi materiale de uz
gospodăresc, servicii de transport, lucrări de informatică şi altor servicii; asigurarea expulzării
străinilor - 653,6 mii lei (bilete de avion, însoţire
etc., pentru îndepărtarea a 88 străini); acordarea
ajutorului bănesc refugiaţilor –90,0 mii lei.

La mijloace speciale pentru anul 2014 planul aprobat la partea venituri este de 398,7 mii
lei. Nivelul de executare la acest capitol este de
187,6% ori cu 349,4 mii lei mai mult față de plan.
Planul aprobat la partea cheltuielilor este de
586,8 mii lei cheltuielile de casă constituie 586,7
mii lei inclusiv: cheltuielilor de personal - în sumă
de 273,9 mii lei (46,6 % fața de plan) pentru
cheltuielile ce ţin de retribuirea muncii, achitarea
contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală; cheltuielile pentru întreţinerea
instituţiei este aprobată suma de 312,9 mii lei
(53,3% față de plan) sa executat 312,8 mii lei
pentru achitarea energiei electrice, apă, salubritate, servicii de telecomunicaţie, rechizite de birou şi materiale de uz gospodăresc, servicii de
transport, lucrări de informatică şi altor servicii.
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Inspectoratul General al Poliției
Elaborarea conceptului sectorial de prevenire a
criminalității;
Punerea în aplicare a sistemului de video-conferință cu toate Inspectoratele de Poliție teritoriale;
Crearea centrului mobil destinat activității de
prevenire a circulației rutiere în rîndul copiilor;
Extinderea proiectului pilot privind consolidarea capacităților de colectare a probelor la locul
comiterii infracțiunii pentru subdiviziunile teritoriale;
Îmbunătățirea condițiilor de detenție provizorie
în izolatoarele de detenție din Inspectoratele de
Poliție teritoriale;
Elaborarea și punerea în aplicare a mecanismului de marcare o armelor din circuitul civil,
importate în R. Moldova;
Crearea unității centrale de analiză a informației
la nivel de IGP, inclusiv dotarea și consolidarea
capacităților tehnice a acesteia;
Crearea centrului de instruire a polițiștilor.

Poliția de Frontieră
Perfecționarea sistemului de control al frontierei
de stat, bazat pe analiza de risc și informațiile
privind criminalitatea.
Dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat și
dotarea subdiviziunilor cu mijloacele tehnice

performante în conformitate cu cele mai bune
practice ale UE.
Dezvoltarea capacităților în domeniul urmăririi
penale și investigațiilor speciale.
Dezvoltarea capacităților sistemului național de
coordonare în domeniul asigurării supravegherii
frontierei de stat.
Dezvoltarea capacităților subdiviziunilor mobile.
Dezvoltarea managementului resurselor
umane.
Dezvoltarea cooperării interinstituționale și
internaționale în domeniul asigurării securității
frontierei de stat și combaterii criminalității
transfrontaliere.
Intensificarea cooperării cu țările vecine, Misiunea EUBAM, Agenția FRONTEX, în domeniul
schimbului de informații, analizei de risc comune, organizării și desfășurării operațiunilor
comune, instruirii personalului etc.
Asigurarea integrității personalului PF.

Serviciul Protecției Civile
și Situațiilor Excepționale
Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul PC la
standardele UE (funcţionarea în RM 112, crearea modulelor de intervenţie, dotarea şi echiparea subdiviziunilor, etc.).
Continuarea atragerii investițiilor străine și con-

lucrarea cu organizațiile non-guvernamentale
privind îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a
subdiviziunilor.
Continuarea implementării Proiectului transfrontalier „Îmbunătăţirea răspunsului Serviciului
Medical de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare (SMURD).
Implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 641 din
30 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului
Individual de acţiuni al Parteneriatului Republica
Moldova – NATO pentru anii 2014-2016”.
Dezvoltarea şi implementarea Concepţiei
politicii naţionale de consolidare a serviciului
salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale
Republicii Moldova.

Departamentul
Trupelor de Carabinieri
Profesionalizarea trupelor de carabinieri. Constituirea unui serviciu de carabinieri cu efectiv
100% profesionalizat.
Dezvoltarea capacităţilor trupelor de carabinieri de participare la operaţiuni internaţionale
de stabilizare şi menţinerea păcii. Dezvoltarea
capacităţilor de acţiune în situaţii post-conflict şi
de stabilizare, prin formarea unui detaşament
operaţional, care ar putea fi detaşat la participarea în cadrul misiunilor desfăşurate sub egida
ONU, UE, OSCE, etc.
Optimizarea capacităţii de acţiune a TC pentru
creşterea calităţii serviciilor prestate cetăţeanului. Implementarea mecanismului de prevenire

a cazurilor de încălcare a drepturilor omului şi
actelor de corupţie comise de către militarii TC.
Dezvoltarea logistică. Elaborarea şi implementarea Programului privind dezvoltarea logistică
şi tehnică a capacităţilor trupelor de carabinieri.
Alocarea mijloacelor financiare în buget preconizate preponderent pentru achiziţionarea
tehnicii, echipamnetului special şi dezvoltarea
infrastucturii trupelor de carabinieri.
Crearea parteneriatelor în scopul atragerii asistenţei tehnice externe.
Studiu privind analiza şi calculul forţelor şi mijloacelor necesare pentru asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe întreg teritoriul ţării precum şi pentrupaza obiectivelor de importanţă
majoră.
Armonizarea cadrului legal ce reglementează
activitatea carabinierilor în RM, primordială
fiind aprobarea proiectului de Lege cu privire la
trupele de carabinieri şi respectiv ajustarea altor
acte normative la cerinţele cadrului legal existent.

Biroul Migrație și Azil
Realizarea obiectivelor Planului de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului
(2011-2020);
Realizarea obiectivelor Planului Naţional de
Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană;
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Implementarea Legii privind regimul străinilor
în Republica Moldova, nr. 200 din 16.07.2010,
elaborarea proiectelor de acte pentru implementare şi modificare a legislaţiei în vigoare;
Implementarea Declaraţiei Comune privind
Parteneriatul de Mobilitate, semnată la 5 iunie
2008 la Luxembourg, între Republica Moldova –
Comunitatea Europeană;
Continuarea colaborării cu organismele internaţionale, societatea civilă, structurile Comisiei
Europene şi autorităţile competente din statele
membre UE şi CSI în vederea stabilirii relaţiilor
de parteneriat, iniţiere şi realizare a unor
proiecte comune, inclusiv în combaterea migraţiei ilegale;
Întreprinderea acţiunilor consecvente în vederea combaterii şederii ilegale a străinilor, a
cazurilor de documentare abuzivă pe teritoriul
ţării a imigranţilor şi solicitanţilor de azil, depistarea cazurilor de încălcare a regulilor de
şedere şi îndepărtarea cetăţenilor străini contravenienţi;
Implementarea Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere
ilegală, semnat la 10.10.2007 la Bruxelles;
Dezvoltarea subsistemului informaţional al BMA
ca sursă informaţională a SIIAMA, în scopul
asigurării unei monitorizări şi analize eficiente a
riscurilor în domeniul regimului străinilor;
Implementarea Matricei de politici în domeniul
liberalizării regimului de vize;

Consolidarea capacităţilor, renovarea şi dotarea
tehnică a Secţiilor teritoriale de combatere a
şederii şi migraţiei ilegale Nord, Centru şi Sud;
Consolidarea capacităţilor, renovarea şi dotarea
tehnică a sediului Direcţiei control migraţie şi
subdiviziunilor acesteia;
Instruirea continuă a personalului BMA prin
training-uri, seminare, vizite de studiu, preluarea practicilor statelor membre UE, implementarea Curriculei migraţionale;
Acordarea atenţiei deosebite lucrului cu efectivul, menţinerea nucleului profesionist stabil,
educarea angajaţilor în spiritul devotamentului
şi patriotismului.

Serviciul
Protecției Interne și Anticorupție
Consolidarea capacităţilor Serviciului protecţie
internă şi anticorupţie, de prevenire şi combatere a corupţiei şi infracţiunilor conexe;
Contracararea infracţiunilor de corupţie şi a
celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de
comportament corupţional, a conflictelor de
interes în care ar putea fi implicaţi angajaţii MAI,
autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;
Asigurarea protecţiei interne a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului;
Organizarea şi efectuarea monitorizării stilului

de viaţă al angajaţilor MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului,
cu respectarea dreptului la viaţa privată a acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
Supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către angajaţii MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, conform competenţei;
Supravegherea şi controlul asupra respectării
regimului secret, asigurării protecţiei informaţiilor de serviciu şi a celor atribuite la secretul
de stat în cadrul MAI, autorităţilor administrative
şi instituţiilor din subordinea Ministerului;
Efectuarea controalelor planificate şi inopinate,
în scopul verificării respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu, cu informarea conducerii MAI
despre rezultatele acestora;
Examinarea petiţiilor şi altor informaţii parvenite
de la cetăţeni, în privinţa angajaţilor MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, conform competenţei;
Organizarea acţiunilor cu caracter preventiv pe
segmentul de activitate al Serviciului protecţie
internă şi anticorupţie.
Consolidarea relaţiilor de colaborare cu subdiviziunile MAI, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului şi alte organe
de ocrotire a normelor de drept în domeniul
protecţiei interne, precum şi în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în rândul angajaţilor
MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din
subordinea Ministerului.
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