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Introducere
Ministerul Afacerilor Interne este organul central de specialitate al administrației
publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile ordinii şi securității
publice, managementului integrat al frontierei de stat, combaterii criminalităţii
organizate, gestionării fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor, prevenirii şi
lichidării consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi excepţionale, protecţiei civile, apărării
împotriva incendiilor şi acordării primului ajutor calificat, asigurării respectării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii
publice şi private, evidenței populației și cetățeniei, evidența vehiculelor şi
conducătorilor de vehicule, rezervelor materiale de stat și de mobilizare.
Pe parcursul anului 2019, activitatea Ministerului Afacerilor Interne s-a axat pe
realizarea politicilor pe domeniile de responsabilitate, definitivarea şi consolidarea
cadrului normativ, dezvoltarea şi operaţionalizarea sistemului de management
operaţional, reformarea și consolidarea capacităților Inspectoratului General de
Carabinieri în menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice, prevenirea și
combaterea criminalității, dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor de asigurare a
protecţiei interne şi integrităţii instituţionale, implementarea eficientă a
managementului integrat al frontierei de stat conform celor mai bune practici ale
Uniunii Europene, reducerea timpului de reacţie la apeluri, precum şi de simplificare a
procedurilor de soluţionare a solicitărilor cetăţenilor, consolidarea capacităţilor de
gestionare eficientă a fluxurilor migraţionale pe întreg teritoriul ţării, crearea şi
implementarea unui sistem propriu, eficient de instruire şi formare a angajaţilor pentru
sistemul afacerilor interne etc.
Urmare acțiunilor desfășurate, în scopul ajustării cadrului legal, precum și în
vederea modernizării activităţii în domeniul ordinii şi securităţii publice, au fost
elaborate și aprobate de Guvern 61 acte normative, dintre care cele mai importante
sunt:
- organizarea și funcționarea Inspectoratului de Management Operațional al MAI;
- organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri;
- organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției;
- aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență;
- aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului
Informațional automatizat „Registrul dactiloscopic”;
- aprobarea modelelor actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte;
- aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou etc.
S-a lucrat intens la elaborarea și promovarea proiectului de lege cu privire la
rezervele de stat și de mobilizare, fiind unul de o importanță vitală pentru administrarea
rezervelor statului, precum și la elaborarea și promovarea proiectului Strategiei
Naționale Antidrog pentru anii 2020 – 2026 și a Planului de implementare a acesteia.
Au fost elaborate proiecte importante, care urmează în scurt timp să fie
prezentate Guvernului, cum ar fi:
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- proiectul pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la SIIA de evidență a
infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni;
- proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de prelevare, transportare, păstrare și distrugere a materialului biologic;
- proiectul de lege cu privire la Sistemul automatizat de evidență a contravențiilor,
a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvîrșit contravenții.
MAI a reușit să înregistreze progrese importante în domeniul recunoașterii și
conversiunii permiselor de conducere prin aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 524/2019
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii
Italiene, întocmit prin schimb de note la 08 august 2019 cu privire la modificarea
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind
conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003 și
aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 701/2019 pentru aprobarea Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind conversiunea și
recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere.
Alte modificări ale actelor normative importante, elaborate în această perioadă,
țin de domeniul migrației și azilului și anume elaborarea proiectului de lege pentru
modificarea unor acte legislative (integrarea străinilor) și a proiectului de hotărîre a
Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind integrarea
străinilor.
Pe parcursul anului, atenţie deosebită a fost acordată extinderii cadrului juridic
legal de cooperare bilaterală şi multilaterală, fiind intensificată cooperarea
internaţională cu Germania, România, Turcia, Qatar, țările CSI etc., printr-o serie de
activităţi comune realizate.
O realizare majoră în acest sens a fost Hotărîrea Guvernului nr. 699/2019 pentru
aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii
Turcia în domeniul formării și instruirii personalului din organele de drept.
Suport considerabil în dezvoltarea politicilor MAI pe dimensiunea externă a fost
oferit şi de către organizaţiile, agenţiile internaţionale şi misiunile diplomatice
acreditate în RM, precum PNUD (Progranul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare), OSCE
(Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa), Delegaţia Uniunii Europene,
Ambasadele României, Statelor Unite ale Americii, Italiei, Turciei etc.
La nivel regional şi internaţional, s-a intensificat colaborarea în cadrul
Parteneriatului Estic, Convenția de Cooperare Polițienească în Europa de Sud-Est, SELEC
(Centrul de Aplicare a Legii din Europa de Sud-Est), EUROPOL, agențiile specializate ale
Organizației Națiunilor Unite, GUAM (Organizația pentru Democrație și Dezvoltare
Economică) etc.
Anul 2019 se caracterizează inclusiv prin prisma activităților în contextul deținerii
Președinției în cadrul SEPCA.
Întru atingerea obiectivelor MAI, au fost semnate 3 și ratificate 4 tratate
internaționale. În proces de negociere se află 8 tratate internaționale, inclusiv cu
Guvernul Lituaniei, Guvernul Federal al Austriei, Guvernul Regatului Belgiei etc. privind
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cooperarea în lupta împotriva criminalităţii; în domeniul formării personalului, privind
infracțiunile asupra bunurilor culturale; în domeniul eliberării titlurilor de călătorie
pentru persoanele supuse expulzării; în domeniul securităţii cibernetice; privind
cooperarea polițienească.
Pe parcursul anului 2019, organele de aplicare a legii din Republica Moldova au
depus efort continuu în vederea asigurării unui caracter durabil și stabil al ordinii și
securității publice prin planificarea și realizarea, potrivit competențelor atribuite, a
activităților specifice de prevenire și combatere a criminalității.
În perioada de referință, potrivit datelor statistice, de către organele de urmărire
penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii, Centrului Național
Anticorupție și Serviciului Vamal au fost pornite în total 31 657 cauze penale, sau cu 378
cauze penale mai puține decât în perioada analogică a anului 2018 (32 035 cauze
penale).
Analiza datelor statistice pentru anii 2016 – 2019 denotă că, în ultimii 4 ani,
numărul total al cauzelor penale pornite s-a diminuat cu 10 264 cauze, și, corespunzător,
rata criminalității la nivel național, către finele anului 2019, a atins cifra de 84,49
infracțiuni la 10 000 locuitori, față de 111,66 infracțiuni la 10 000 locuitori, calculată
către finele anului 2016.
Figura 1. Numărul total al cauzelor penale pornite în perioada anilor 2016-2019.
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În perioada de 12 luni ale anului 2019, agenții constatatori din cadrul
subdiviziunilor autorităților administrative şi instituţiilor din subordinea MAI au încheiat
352 435 procese-verbale cu privire la contravenție.
Din totalul proceselor-verbale cu privire la contravențiile încheiate, circa 98%
aparțin subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei (347 491), 0,6% subdiviziunilor
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (1 991) și 0,8% Biroului migraţie şi azil (2
953).
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Figura 2. Ponderea proceselor-verbale cu privire la contravenție încheiate, după autorităţile administrative
abilitate cu competenţe de soluționare a cauzelor contravenţionale
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În rezultatul examinării cauzelor contravenționale, de către subdiviziunile
abilitate, au fost aplicate 2 203 avertismente şi 325 307 amenzi (IGP – 320 461 amenzi,
IGPF – 1894, BMA – 2 952) în sumă totală de 264 690 528 lei (IGP – 257 230 278 lei, IGPF
– 1 989 850 lei, BMA – 5 470 400 lei).
Suma efectivă a amenzilor (totalul amenzilor percepute, inclusiv achitate sub
formă de 50% şi amenzilor nepercepute) constituie 166 665 460 lei (IGP – 162 156 485
lei, IGPF – 1 247 100 lei, BMA – 3 261 875 lei).
Se remarcă faptul că, până la data de 12.02.2020, au fost încasate amenzi în sumă
de 109 385 860 lei (IGP – 106 149 185 lei, IGPF – 924 350 lei, BMA – 2 312 325 lei), ceia
ce constituie 65,6% din suma efectivă, sau 41,3% din totalul amenzilor aplicate,
încasarea altor 57 279 600 lei, sau 34,4% din suma efectivă, urmând a fi asigurată prin
intermediul mecanismelor de executare.
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI (IGP)
Pe parcursul anului 2019, fenomenul infracțional a înregistrat o diminuare cu
0,58%, comparativ cu perioada analogică a anului 2018 (29 246), de către
subdiviziunile IGP fiind înregistrate 29 077 infracțiuni. Din numărul total al cauzelor
penale pornite în perioada de raport, 16 303 (56,07%) au fost trimise procurorului, iar
9 942 (34,19%) instanţelor judecătoreşti.
Fenomenul infracţional în perioada de referință s-a manifestat preponderent prin
forme de infracțiuni penale ușoare și mai puțin grave, ceea ce constituie 84%.
Comparativ cu perioada analogică a anilor 2015 – 2018, categoriile de infracțiuni
n-au înregistrat devieri semnificative.
Astfel, infracțiunile excepțional de grave au constituit în anul 2019 o majorare cu
4,92%, infracțiunile mai puțin grave cu 3,9%, iar cele ușoare - cu 6,42%. Totodată,
diminuare se atestă la infracţiunile deosebit de grave cu 2,48% și la cele grave cu 25,0%.
Din numărul total de infracțiuni, 51% revin infracțiunilor patrimoniale, 17% - celor
din domeniul transporturilor, 5% - contra securității publice, 4% - infracțiunilor contra
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familiei și minorilor. Cazurile de vătămări intenționate grave, jafuri, pungășii și șantaj au
înregistrat diminuări şi oscilează între 5,0% - 21%.
Criminalitatea organizată. Pe parcursul perioadei de referinţă, la compartimentul
dat se constată o descreștere a cauzelor penale cu 15,1%. În temeiul a 77 cauze penale
inițiate în anul 2019 și 41 cauze penale inițiate în perioada anilor precedenți, au fost
documentate 9 organizaţii criminale și 80 grupuri criminale organizate cu 364 membri.
Nemijlocit din cauzele penale inițiate în perioada anului 2019, au fost documentate 38
grupuri criminale organizate cu 184 membri.
Traficul ilicit de droguri. În 12 luni ale anului 2019, au fost inițiate 962 cauze
penale, atestându-se o descreștere cu 24,9%. Procurorului au fost trimise 770 cauze
penale (80,04%), iar 599 (62,27%) au fost expediate instanței de judecată. Concomitent,
au fost înregistrate 47 cazuri de contrabandă cu droguri sau cu 25,4% mai puține față de
perioada analogică a anului 2018.
În cadrul activităților de urmărire penală și investigare a infracțiunilor,
subdiviziunile de poliţie au reușit stabilirea autorilor în proporţie de:
-

88,88 % pe cauzele în domeniul transporturilor;
80,46% pe cauzele legate de droguri;
79,77% pe cauzele contra familiei și minorilor;
77,55% pe cauzele penale contra vieţii şi sănătăţii persoanelor;
74,17% pe cauzele contra sănătății publice;
69% pe cauzele contra drepturilor politice;
68,04% pe cauzele penale privind viaţa sexuală;
64,02% pe cauzele contra securității publice;
49,38% pe cauzele contra justiției;
39,82% pe cauzele penale contra patrimoniului.

În perioada de referință atenţie deosebită a fost acordată activității de stabilire a
făptuitorilor pe cazurile de infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave
contra persoanei. Prin urmare, din totalul de:
- 167 omucideri au fost identificaţi autorii în 135 cazuri;
- 195 vătămări grave a integrităţii corporale, au fost identificaţi autorii în 159
cazuri;
- 94 atacuri tâlhăreşti înregistrate, au fost identificați autorii în 80 cazuri.
Pe parcursul perioadei vizate au fost identificaţi făptuitorii pe 4 811 cauze penale
din cele comise în anii precedenţi.
Căutarea infractorilor. Conform datelor statistice, la începutul anului 2019 au fost
declaraţi în căutare 6 875 infractori. Pe parcursul anului 2019, au mai fost anunţaţi în
căutare alţi 4 921 infractori, în total fiind declarate în căutare 11 794 persoane. În acelaşi
rînd, au fost reținuți 4 067 infractori, dintre care 2 716 din anul 2019, 1 351 din anii
precedenți, iar 1 449 se află în proces de extrădare. Din numărul total de persoane
anunțate în căutare, 4 212 sunt anunțate în căutare interstatală (Comunitatea Statelor
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Independente) și 1 653 pe linia Interpol-ului. La sfîrșitul anului 2019 în căutare au rămas
6 101 infractori.
Din 126 persoane anunțate dispărute fără urmă (90 din anii precedenți și 36 din
anul 2019) au fost stabilite 20 persoane, iar 16 dosare au fost clasate din alte temeiuri.
Din numărul total de persoane anunțate în căutare din categoria celor dispărute fără
urmă, 49 sunt anunțate în căutare interstatală (Comunitatea Statelor Independente) și
14 Interpol.
Siguranța în trafic. În perioada anului 2019, au fost înregistrate 2 572 accidente
în traficul rutier, urmare cărora 274 persoane au decedat, iar 3 001 au fost traumatizate,
fiind atestată o descreştere cu 1,6% a numărului de accidente înregistrate şi cu 3,9% a
persoanelor traumatizate. Numărul persoanelor decedate a rămas neschimbat față de
perioada analogică a anului 2018, fiind de 274 persoane.
În mun. Chişinău au fost înregistrate 1 152 accidente rutiere (44,77% din numărul
total), soldate cu 1 343 persoane traumatizate și 46 persoane decedate. Pe drumurile
naţionale au fost comise 558 accidente rutiere, soldate cu 117 persoane decedate şi 726
traumatizate. Cu risc sporit de producere a accidentelor rutiere şi a consecinţelor
acestora a fost stabilit traseul republican R-3 Chişinău – Hînceşti – Cimişlia –
Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, fiind înregistrate 48 accidente, soldate cu 12
decedaţi şi 52 persoane traumatizate.
Cauza principală a accidentelor rutiere rămâne a fi viteza neadecvată condiţiilor
de drum şi situaţiei rutiere, care a dus la decesul a 92 şi traumatizarea altor 754
persoane. Totodată, se atestă o majorare cu 22,66% a cazurilor de conducere a
mijloacelor de transport în stare de ebrietate, cu 21,7% a cazurilor de neacordare a
priorităţii pietonilor și cu 20,57% de traversare neregulamentară a drumului de către
pietoni.
Pe parcursul anului precedent, la nivel naţional, s-a intervenit în 5 332 situaţii în
care conducătorii de vehicule au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, sau cu
3,29% mai multe comparativ cu anul 2018. Din ele 4 013 cazuri au fost calificate ca
infracţiuni şi 1 319 documentate ca contravenţii.
În accidente rutiere au fost implicaţi 497 minori (16,5% din numărul total de
victime), fiind înregistrată o creştere cu 19,47% comparativ cu perioada analogică a
anului 2018. Urmare acestora 17 minori au decedat, 335 au fost traumatizaţi uşor, 115
traumatizaţi grav, iar 30 nu au suferit careva traumatisme.
Totodată, 91 accidente rutiere s-au produs din vina minorilor, atestându-se o
majorare cu 46,77% comparativ cu anul 2018, soldate cu decesul a 2 minori, 47 traumatizați uşor, 31 - traumatizați grav, iar 11 nu au suferit traumatisme.
Reacționarea operativă. În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept,
în perioada de raport au fost înregistrate 351 180 informaţii cu privire la contravenţii şi
alte incidente şi 43 443 sesizări cu privire la infracţiuni. Totodată, la numărul unic de
urgență 112 au fost înregistrate 270 517 apeluri prin care a fost solicitat echipajul
Poliției.
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Conform informațiilor furnizate de
Serviciul Național Unic Pentru Apelurile
de
Urgență 112, durata medie a
apelurilor solicitanților constituie circa 5
minute, media de reacționare la apelurile
cetățenilor fiind de circa 35 minute.
Timpul mediu de aflare la fața locului
este de aproximativ 30 minute. Media
zilnică a apelurilor de urgență 112, de
competența Poliției, este de 744 cazuri.
Prevenirea fenomenului infracțional. În perioada de 12 luni ale anului 2019, au
fost organizate și desfășurate 18 campanii de informare cum ar fi: „Copil+stradă libertate sau iluzie?”, „Din culisele Poliției”, „Acum este momentul - predă armamentul”,
„Ajută Republica Moldova să devină o ţară mai sigură”, „Copil școlarizat-copil protejat”,
„Caravana de Crăciun”, „La o cafea cu un Polițist”, „O jucărie pentru zâmbetul copiilor”,
„Supraveghere de Vecinătate”, „Bunicii Grijulii” etc.
Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional au fost desfăşurate
operaţiunile speciale „Antidrog”, „MAC-2019”, „Grija”, „Cascada”, „Căutarea”, „Cerşit”,
„Nistru 2019”.
Pentru asigurarea securității în traficul rutier au fost organizate și desfăşurate
operațiunile speciale: „Viteza”, „Nopți Albe”, „Zero grade”, „Combaterea cazurilor de
transportare ilicită a călătorilor (Taxi)”, ,,CUMC al INP verifică şoferii cu amenzi
neachitate”, ,,Pietonul”, „Girofarul”, ,,Umbriș”, „Fii altfel-prudent și responsabil”,
„Reduceți Viteza-Fiecare viață contează”, ,,Transportă copilul tău în siguranță”,
„Autobus”, „Căruțașii”, „Xenon”, „Radar”, „Pasaj feroviar”, „Darea și luarea de mită se
pedepsește cu închisoare”.
Asigurarea legalității și integrității. Combaterea corupției. Pentru
comportamentul neadecvat al poliţiştilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi relaţia
cu cetăţeanul au fost aplicate sancţiuni disciplinare față de 119 angajați ai Poliției,
numărul angajaţilor sancţionaţi disciplinar diminuându-se cu 21,19% faţă de anul 2018.
Astfel au fost sancţionaţi disciplinar cu avertisment 43 angajaţi, cu mustrare 35 angajaţi,
cu concedierea - 22, cu mustrare aspră 13 angajaţi, cîte 3 angajaţi au fost sancţionaţi cu
retrogradarea în gradul special şi retrogradarea în funcţie.
În aceeaşi perioadă, în privinţa a 126 de angajaţi ai Poliției au fost pornite 103
cauze penale, față de 156 în anul 2018, printre care 24 cauze penale pentru corupere
pasivă, 19 pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 18 pentru traficul de
influenţă. Totodată, diminuarea vădită a cauzelor penale se atestă pentru acțiunile de
tortură, tratament inuman sau degradant, cu 51,5% și coruperea pasivă, cu 36,8%.
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În perioada de raport au fost înregistrate 125 cazuri de ultragiere a angajaților
Poliţiei (din ele 121 în timpul serviciului), în care figurează 210 polițiști. Comparativ cu
perioada analogică a anului 2018, cazurile de ultragiere atestă o creştere cu 104,91%.
La compartimentul maltratarea angajaţilor Poliţiei, se atestă o descreştere cu
24,13%, comparativ cu perioada analogică a anului 2018, fiind înregistrate 110 cazuri de
maltratare cu implicarea a 175 angajaţi, din ele 89 de cazuri de maltratare au avut loc în
timpul orelor de serviciu.
În perioada de raport, comparativ cu anul 2018, a crescut cu 37,5% numărul
cazurilor de huliganism săvârșite în privința angajaţilor Poliției, fiind înregistrate 88
cazuri. Conform analizei, se constată că cei mai expuşi riscului de ultragiere/maltratare
rămân a fi funcţionarii publici cu statut special, care în conformitate cu atribuţiile pe
care le exercită sunt implicaţi în asigurarea securităţii şi ordinii publice, investigarea
acţiunilor ilicite, reţinerea contravenienţilor şi infractorilor.
Drept urmare, în privinţa cetăţenilor, au fost pornite 70 cauze penale în temeiul
art. 349 CP (ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de
răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească), comparativ cu
84 cauze penale în perioada analogică a anului precedent, precum și 5 procese-verbale
contravenţionale în baza art. 353 CC al RM.
Cooperarea inter-instituțională și cu societatea civilă. În vederea consolidării
obiectivelor comune de prevenire a manifestărilor antisociale, în perioada anului 2019,
de către IGP au fost încheiate 16 acorduri de cooperare cu instituțiile și reprezentanții
societății civile, inclusiv cu Camera de Comerț și Industrie Moldova – China, Asociația
Europeană pentru Supraveghere de vecinătate (EUNWA), Centrul Național pentru
protecția datelor cu caracter personal, Asociația pentru protecția vieții private,
Inspectoratul Național de Probațiune al MJ, Sistemul global de monitorizare a loteriei
(GLMS), AO „Concordia”, SC „TARGUS IMPEX”, AO „Promo-LEX”, PH International:
implementarea Programului de socializare juridică în școlile din RM etc.
Cooperarea internațională. La 6 iunie 2019, Inspectoratul General al Poliției a
găzduit prima Reuniune Generală a șefilor de poliție în Europa de Sud-Est, în temeiul
preluării președinției Adunării Generale SEPCA pentru perioada anului 2019.
Pentru angajaţii Poliţiei au fost organizate 238 deplasări în 38 țări, în cadrul cărora
au fost abordate subiecte ce țin de cooperarea internațională, investigarea grupărilor
criminale organizate, combaterea crimelor informatice, terorismului, traficului de
persoane, traficului de droguri și de arme, infracțiunilor împotriva proprietății
intelectuale, siguranța rutieră, prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere
etc.
Poliţia a participat şi la desfăşurarea operaţiunilor internaţionale: „OPSON VIII”,
„Ziua de Acțiune: JAD” (Joint Action Day) „Informational Support”, „Thunderball”,
„Theseus”, „ECLIPSE IV”, „PANGEA”, „VEGAS”.
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Nivelul de încredere în forțele Poliției. Potrivit Barometrului de opinie publică,
realizat de Institutul de Politici Publice în decembrie 2019, numărul cetăţenilor care au
încredere în Poliţie a crescut cu 6% (34,0%) față de sondajul din ianuarie 2019, fiind de
40%, și cu 9% față de sondajul din noiembrie 2018 (31,0%).
Modernizarea infrastructurii și sporirea capacităților
 La 15 ianuarie 2019, a avut loc
transmiterea oficială a 39 de automobile, 25
de model „Dacia Duster” destinate
îmbunătățirii
capacității
poliției
de
reacționare la apelurile de urgență ale
cetățenilor și 14 de model „Ford Tranzit”
pentru transportarea persoanelor care se află
în custodia Poliției, care au fost achiziționate
în cadrul Suportului Bugetar pentru Reforma
Poliției conform Acordului de finanțare,
încheiat între Uniunea Europeană și
Republica Moldova precum și implementarea
Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii
2016-2020, și vin să suplinească deficitul de
autospeciale existent la nivelul structurilor
teritoriale ale Poliției. Automobilele Dacia
Duster sunt echipate cu sisteme moderne de
monitorizare (GPS) și comunicare (stații
TETRA), iar Ford-urile cu sisteme moderne de
climatizare, iluminare, monitorizare video, precum și de siguranță a persoanelor în
timpul transportării.
 La 26 ianuarie 2019, a avut loc
inaugurarea noului sediu al Inspectoratului de
Poliție Criuleni. Edificiul a fost construit din
temelie și dotat cu mobilier și tehnică de
ultima generație, asigurând polițiștilor care
activează în acest inspectorat, condiții
excelente de muncă pentru facilitarea
activității polițiștilor și asigurarea cetățenilor
a accesului liber și transparent la servicii
polițienești de calitate.
 La 05 februarie 2019, a fost marcată Ziua siguranței pe Internet (Safer Internet
Day), cu sloganul „Împreună pentru un internet mai bun", care reprezintă un apel pentru
acțiune, adresat tuturor persoanelor, în vederea conștientizării rolului societății în
crearea unui Internet mai sigur.

Pagină 10 din 43

Raportul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019

 La 06 februarie 2019, a fost repartizată în cadrul Inspectoratelor de poliție și
Izolatoarelor de detenție, Scrisoarea de drepturi pentru persoane reținute, în format de
postere în limbile: română, rusă, engleză și găgăuză. Scrisoarea de drepturi este un
instrument destinat informării persoanelor reținute despre drepturile garantate de lege
în perioada aflării în custodia Poliției, și anume: dreptul la asistență din partea unui
avocat, dreptul la informare privind motivele reținerii, dreptul de a păstra tăcerea,
dreptul de a avea acces la documente referitoare la reținerea persoanei, dreptul de a
contacta telefonic rudele sau alte persoane,
dreptul la asistență medicală, dreptul la
interpretare și traducere, și nu în ultimul rând
informații despre durata maximă a privării de
libertate.
 La 15 februarie 2019, a fost inaugurat
primul sector modular de Poliție (nr. 4) al
Inspectoratului de Poliție Râșcani (str. Albișoara),
care va fi orientat spre activitatea polițienească
comunitară și a fost construit în conformitate cu cerințele internaționale și bunele
practici în domeniu, asigurând tuturor cetățenilor acces liber și transparent la servicii
polițienești de calitate. Modernizarea sectorului de poliție nr. 4 Râșcani a fost posibilă
grație suportului oferit de Uniunea Europeană în cadrul procesului de reformare
instituțională și implementare a standardelor UE în activitatea Poliției. Valoarea totală
a asistenței oferite pentru construcție și dotarea tehnică a sectorului de poliție este de
3mln. 808 mii lei.
 La 18 ianuarie 2019, a fost lansată o amplă Campanie de informare și
sensibilizare despre impactul fenomenului corupției cu genericul „NU acceptăm
corupția în Poliție!”. Scopul acțiunii este prevenirea corupției atât în rândul polițiștilor,
cât și al cetățenilor pentru conștientizarea cauzelor și consecințelor implicării în fapte
de corupție.
 La 25 martie 2019, a fost semnat acordul de colaborare dintre IGP și Primăria
orașului Nisporeni. Documentul prevede asumarea financiară a ambelor părți pentru
construirea în orașul Nisporeni a unui sector nou de poliție de tipul celui modular, similar
celui deschis în luna februarie, în municipiul Chișinău.
 IGP a desfășurat în toată țara activități de sensibilizare și prevenire în cadrul
instituțiilor de învățământ preuniversitar a elevilor claselor a VII-IX-a, cu genericul
„Fiecare faptă își are consecința sa!”. Scopul sesiunilor de informare urmărește:
eficientizarea măsurilor orientate la prevenirea și combaterea delicvenței juvenile;
promovarea cunoștințelor juridice în rândul copiilor și sporirea gradului de informare a
acestora; diminuarea cazurilor de victimizare în mediul copiilor; asigurarea unui climat
de siguranță în comunitate.
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 La 18 aprilie 2019, a fost inaugurat
Sectorul de Poliție nr.1 din orașul Soroca, care
deservește orașul Soroca și alte opt localități.
Sediul este dotat în conformitate cu cerințele
internaționale și bunele practici în domeniu,
asigurând tuturor cetățenilor acces liber și
transparent la servicii polițienești de calitate.
Pentru renovarea sectorului s-au investit 1 milion
800 mii lei, bani oferiți de Uniunea Europeană în
cadrul Strategiei de Dezvoltare a Poliției.
 La 12 aprilie 2019, a fost semnat acordul de colaborare dintre IGP și
Inspectoratului Național de Probațiune al Ministerului Justiției. Scopul acordului îl
constituie consolidarea relațiilor la nivel interinstituțional privind promovarea unei
practici eficiente de monitorizare și executare a pedepsei cu muncă neremunerată în
folosul comunității, precum și schimbul de informații de interes comun în timp real.
 La 05 aprilie 2019, Centrul tehnico – criminalistic și expertize judiciare al IGP
a fost dotat cu echipament pentru crearea replicilor de pe gloanțe și tuburi de cartuș.
 La 04 aprilie 2019, a fost inaugurat Sectorul
de poliție nr.1, din raionul Căușeni, care a fost renovat
și dotat în conformitate cu cerințele internaționale și
bunele practici în domeniu, asigurând astfel, tuturor
cetățenilor acces liber și transparent la servicii
polițienești de calitate. Pentru renovarea și dotarea
sectorului au fost investite circa 3 mln. lei, bani oferiți
de Uniunea Europeană.
 La 02 aprilie 2019, între IGP și Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” a fost
încheiat un „Memorandum de înțelegere”, care urmărește realizarea următoarelor
obiective: oferirea unui cadru de colaborare între părțile semnatare; facilitarea
cooperării între părți în domeniile de interes comun, pentru dezvoltarea, pilotarea,
implementarea și mentenanța aplicației mobile on-line „Police Assistent”. Menționăm
că, aplicația mobilă on-line „Police Assistent” constituie un consultant online, ce va
permite accesarea imediată a serviciilor necesare bolnavilor de SIDA, tuberculoză și
consumatorilor de droguri.
 La 21 mai 2019, Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu IGP, au lansat
proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica
Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.
Obiectivul proiectului este dezvoltarea și promovarea activității Poliției bazată pe
drepturile omului și reducerea încălcărilor drepturilor persoanelor reținute.
 IGP în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție au desfășurat campania de
informare și sensibilizare cu genericul „Polițiști integri - cetățeni protejați" care s-a
desfășurat în perioada mai-iulie 2019. Aproximativ 3000 de polițiști și conducători ai
subdiviziunilor specializate și teritoriale ale Poliției Naționale au fost instruiți de ofițerii
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Centrului Național Anticorupție și specialiști în vederea promovării integrității în
sistemul polițienesc.
 La 01 iulie 2019, a fost lansat proiectul cu genericul ,,Monitorizarea civică a
reformei Poliției în Republica Moldova” implementat de către Asociația Promo-LEX, cu
suportul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este monitorizarea și
evaluarea civică a activităților prevăzute în Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii
2016-2020 și a Programului UE de suport bugetar pentru anii 2017-2020; asigurarea
transparenței și responsabilizării publice cu privire la procesul și rezultatele reformei
Poliției; facilitarea creșterii nivelului de încredere al cetățenilor în Poliție prin activități
de educație civică desfășurate de observatorii și coordonatorii Asociației Promo-LEX.
 La 22 august 2019, a fost inaugurat
Sectorul de Poliție nr. 1 din Basarabeasca care
deservește orașul Basarabeasca și satele Abaclia și
Bașcalia. Sectorul a fost renovat și dotat în
conformitate cu cerințele internaționale și bunele
practici în domeniu, asigurând astfel, tuturor
cetățenilor acces liber și transparent la servicii
polițienești de calitate. Pentru renovarea
sectorului s-au investit 1,6 milioane lei, bani
oferiți de Uniunea Europeană.
 La 26 august 2019, 56 de subofițeri de
poliție (17 femei și 39 bărbați), au absolvit cursul
de formare profesională a subofițerilor de poliție
debutanți, organizat de Centrul Integrat de
Pregătire pentru Aplicarea Legii.
 La 26 septembrie 2019, în orașul Iași,
România, a fost lansat proiectul “Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea
criminalității transfrontaliere România – Republica Moldova”. Proiectul propune
crearea unei noi platforme informatice de colaborare care va servi drept canal securizat
de schimb de date nesecrete între serviciile de poliție din zona de intervenție. Platforma
va utiliza cele mai noi tehnologii IT & C pentru a fi asigurată flexibilitatea, securitatea și
capacitatea de extindere atât în ceea ce privește numărul de utilizatori și locațiilor, cât
și interoperabilitatea cu alte sisteme ale partenerilor proiectului.
 La 20 septembrie 2019, a fost inaugurat Sectorul de poliție nr. 1 din Drochia.
Pentru renovarea sectorului s-au investit 2,5 milioane de lei, bani oferiți de Uniunea
Europeană.
 La 16 septembrie 2019, a fost inaugurat Sectorul de poliție nr. 1 din
Dondușeni. Pentru renovarea sectorului s-au investit 2,6 milioane de lei, bani oferiți de
Uniunea Europeană.
 La 08 octombrie 2019, a fost inaugurat Sectorul de poliție nr.5 Șerpeni, din
raionul Anenii – Noi. Pentru renovarea sectorului s-au investit circa 2 milioane de lei,
bani oferiți de Uniunea Europeană.
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 La 03 octombrie 2019, a fost inaugurat Sectorul de Poliție nr. 1 din Comrat.
Lucrările de renovare și modernizare a Sectorului au fost făcute în cadrul Strategiei de
Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a costat 1,1 milioane lei, bani oferiți de UE.
 La 01 octombrie 2019, a fost inaugurat Sectorul de poliție nr. 1 din Florești.
Pentru renovarea sectorului s-au investit 3,2 milioane de lei, bani oferiți de Uniunea
Europeană.
 La 10 octombrie 2019, sectorul de poliție nr. 1 din comuna Mândrești, raionul
Telenești. Suma totală a asistenței oferite de Uniunea Europeană este de 1,5 milioane
lei.
 La 11 octombrie 2019, a fost semnat Acordul de colaborare între IGP și
Asociația Obștească ,,Promo-LEX”, în scopul perpetuării și consolidării relațiilor de
parteneriat pe domeniul monitorizării și supravegherii externe a modului de
implementare a Strategiei de dezvoltare a Poliției 2016-2020.
 La 29 octombrie 2019, a fost
inaugurat Depozitul de arme de calibru mic,
armament ușor și muniții din gestiunea
Inspectoratului General al Poliției. Renovarea
depozitului de armament din gestiunea IGP a
constituit o prioritate a Ministerului
Afacerilor Interne de mai mult de 10 ani.
Suma totală a proiectului fiind de 212 000 de
dolari, bani oferiți de UE și implementat de
către UNDP – SEESAC.
 La 28 octombrie 2019, a fost organizat exercițiul de distrugere prin topire a 2
149 arme de foc aflate în posesie ilegală, deteriorate sau inutilizabile datorită stării
tehnice precare, arme adaptate pentru
comiterea infracțiunilor sau cu modificări
neautorizate în construcție, fie predate
benevol de către cetățeni, care au fost
excluse din circuitul civil. Începând cu anul
2005 și până în prezent, cu suportul financiar
și activitatea de monitorizare a Guvernului
Elveției și Norvegiei, SEESAC, PNUD și Misiunii
OSCE din Moldova au fost distruse în total 16
235 arme de foc.
 La 23 octombrie 2019, a fost inaugurat Izolatorul de detenție provizorie (IDP)
din cadrul Inspectoratului de Poliție Hîncești, fiind renovat și modernizat în conformitate
cu standardele internaționale în materia respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanei aflate în detenție provizorie. Izolatorul a fost modernizat și
renovat prin instalarea sistemelor de monitorizare video, comunicare internă cu celula
(de tip interfon), radioficare, securitate anti-incendiară, sistem de protecție de valori
umane, dar și alte condiții, inclusiv ce țin de igiena personală, care garantează
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respectarea drepturilor, securității și siguranței persoanelor private de libertate. Pentru
renovarea edificiului s-au investit 5 milioane de lei, bani oferiți de Uniunea Europeană.
 La 08 noiembrie 2019, a fost inaugurat Izolatorul de detenție provizorie (IDP)
din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni. Edificiul a costat 4,7 milioane de lei, bani
oferiți de Uniunea Europeană.
 La 08 noiembrie 2019, a fost inaugurat Sectorul de Poliție nr.3 din localitatea
Costești, raionul Ialoveni. Pentru renovarea sectorului s-au investit 1,5 milioane de lei,
bani oferiți de Uniunea Europeană.
 La 31 octombrie 2019, a fost inaugurat Izolatorul de detenție provizorie (IDP)
din cadrul Inspectoratului de Poliție Orhei. Pentru renovarea edificiului s-au investit 2,5
milioane de lei, bani oferiți de Uniunea Europeană.
 La 31 octombrie 2019, a fost inaugurat
Sectorul de poliție nr.1 Șoldănești. Renovarea
Sectorului de Poliție nr.1 Șoldănești a fost posibilă
grație suportului oferit de Uniunea Europeană în
valoare de 2,2 milioane de lei, în cadrul Strategiei de
Dezvoltare a Poliției.
 Pe parcursul lunii octombrie 2019, ofițerii
Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice
al INI au desfășurat în instituțiile de învățământ activități de informare cu privire la
siguranța copiilor în mediul online, în contextul marcării Lunii europene a securității
cibernetice (European Cybersecurity Month) 2019. Peste 400 de copii din liceele din
capitală, precum și din raioanele Strășeni, Vadul lui Vodă, Călărași au fost familiarizați
cu tematici dedicate promovării siguranței online și securității informației, creșterii
nivelului de conștientizare asupra amenințărilor din mediul online, precum și prezentării
soluțiilor pentru rezolvarea problemelor
identificate în spațiul online.
 La 13 decembrie 2019, a fost
inaugurat Izolatorul de detenție provizorie
(IDP) din cadrul Inspectoratului de Poliție
Edineț. Pentru renovarea edificiului s-au
investit 5 milioane de lei, bani oferiți de
Uniunea Europeană.
 La 19 decembrie 2019, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între IGP
și PH International (Project Harmony, Inc.)
pentru implementarea inițiativei-pilot al
Programului de Socializare Juridică în Școlile
din Republica Moldova. Obiectivul general al
Programului de Socializare Juridică în Școlile
din Republica Moldova (PSJM) este să
sporească nivelul de cooperare a polițiștilor,
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cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ secundar din Republica
Moldova.
 La 19 decembrie 2019, a fost semnat între IGP și Centrul de Inovare și Politici
din Moldova (CIMP), acordul de colaborare în baza proiectului „Educația juridică –
implicarea polițiștilor în cultivarea respectului pentru lege în rândul tinerei generații”.
Astfel, vor fi selectați 20 de polițiști care se vor alătura Rețelei Naționale pentru Educație
Juridică și împreună cu membrii actuali ai Rețelei, vor susține lecții de educație juridică
și anticorupție în satele de pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul cultivării
respectului legii în rândul tinerii generații, reducerea delicvenței juvenile, precum și
victimizării copiilor.
 La 24 decembrie 2019, a fost inaugurat
Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul
Inspectoratului de Poliție Rîșcani. Pentru renovarea
edificiului s-au investit 4 milioane de lei, bani oferiți
de Uniunea Europeană.
 La 24 decembrie 2019, a fost inaugurat
Sectorul de Poliție nr.1 din Fălești. Pentru renovarea
sectorului s-au investit 1,4 milioane de lei, bani
oferiți de Uniunea Europeană.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (IGSU)
Analiza situațiilor excepționale, produse pe teritoriul Republicii Moldova pe
parcursul anului 2019, demonstrează majorarea acestora cu 34%, în comparație cu
aceeași perioadă a anului 2018 (de la 242 la 327). Paguba materială în urma situațiilor
excepționale produse a fost de circa 979 mln. 604,7 mii (298 mln 095,7 mii în anul 2018).
Respectiv pe tipuri s-au înregistrat:
- 205 situații cu caracter tehnogen (161 în anul 2018);
- 114 situații cu caracter natural (71 în anul 2018) care au provocat o pagubă
materială de 979 mln. 464,7 mii lei;
- 8 situații cu caracter biologico-social (10 în anul 2018).
De asemenea, pe parcursul perioadei de raport s-au produs 1 606 incendii (1 650
în 2018) soldate cu decesul a 120 persoane, inclusiv 5 copii (120 persoane, inclusiv 6
copii în 2018), traumatizarea a 44 persoane și un prejudiciu material în sumă de peste
71 mln. 295 lei (comparativ cu 67 mln. 190,3 mii lei în 2018).
Datorită intervenției prompte a efectivului, de la incendii au fost salvate 449
persoane și bunuri materiale în sumă de circa 271 mln. 283 mii lei.
Pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 110 persoane înecate, inclusiv 12
copii (73 persoane, inclusiv 14 copii în anul 2018).â
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Modernizarea infrastructurii și sporirea capacităților de reacţie
 La 4 ianuarie 2019, IGSU a beneficiat de
24 unități de tehnică universală pentru intervenții
în situații excepționale. Autoturismele au fost
achiziționate din bugetul de stat și au fost
repartizate în subdiviziunile din raioanele Edineț,
Soroca, Orhei, Bălți, Cimișlia, Cahul, Căușeni,
Ungheni, Chișinău și UTA Găgăuzia. Valoarea totală
a proiectului, finanțat din banii bugetului, de stat
este estimată la peste 17 milioane lei.
 La 06 mai 2019, un nou post de salvatori și pompieri voluntari a fost inaugurat
în localitatea Cojușna a raionului Strășeni. Stația a fost deschisă de către Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență în colaborare cu autoritățile publice locale, dar și cu
suportul pompierilor voluntari din Austria.
 La 13 mai 2019, IGSU a inaugurat Unitatea de salvatori și pompieri din orașul
Cahul. Pentru reconstrucția acesteia au fost utilizați 7 milioane 650 mii lei dintre care
320 mii dolari SUA din cadrul Guvernului SUA, 980 mii lei, bani oferiți de Guvernul
Republicii Moldova și 600 mii lei din bugetul consiliului raionului Cahul.
 La 22 mai 2019, un nou post de salvatori voluntari a fost inaugurat în
localitatea Lozova, a raionului Strășeni. Apariția noului post de pompieri a fost posibilă
grație inițiativei IGSU, autorităților publice locale, dar și programului polonez Polish Aid.
La deschiderea remizei pompierii civili au primit o autospecială de model „Tatra”.
Bugetul total al proiectului a fost estimat în valoare de peste 157 mii lei.
 Pe parcursul a șase zile, începînd cu ziua de 24 mai, a fost fortificat un dig cu
lungimea de 3 km pentru protejarea localităților cu risc de inundații în raionul Ștefan
Vodă. Pentru consolidarea barajului au fost încărcați și instalați pe dig 31 mii de saci cu
nisip.
 50 de angajați ai IGSU au participat în
perioada 11 -16 iunie 2019 în exercițiul de
amploare "EU MODEX BG", cu scopul de a testa
capacitățile țărilor implicate în acordarea
asistenței conform Mecanismului de protecție
civilă al Uniuni Europene.
 La 18 iunie pompierii voluntari din
Austria au donat 7 unități de tehnică colegilor din
Republica Moldova. Acțiunea a avut loc la sediul
IGSU, fiind organizată o ceremonie oficială.
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 La 27 iunie, în București, a fost semnat
Contractul de grant pentru finanțarea de către
Comisia Europeană a proiectului „Îmbunătățirea
infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de
Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) și
de pregătire a personalului de intervenție în
situații de urgență în zona transfrontalieră dintre
Republica Moldova și România”, intitulat pe
scurt SMURD 2. Proiectul transfrontalier SMURD
2, valoarea totală a căruia este de 10 milioane de euro, prevede reconstrucția și
operaționalizarea a două puncte de operare SMURD în localitățile Ungheni și Cantemir,
precum și construcția a patru platforme autorizate de aterizare - decolare pentru
elicopterele SMURD in preajma a 4 spitale din republică, Chișinău, Bălți și Cahul.
 La 09 iulie, la Centrul Republican
de Instruire al IGSU a avut loc ceremonia
oficială de înmânare a lotului de echipament
destinat răspunsului IGSU în caz de accidente
chimice, biologice, radiologice și dezastre
nucleare (CBRN). Modulul de decontaminare
autonom a fost donat de Agenția de
Reducere a Amenințărilor în Domeniul
Apărării din cadrul Departamentului de
Apărare al SUA.
 La 16 iulie 2019 în localitatea Mingir, raionul Hâncești, autoritățile publice
locale susținute de IGSU au deschis un nou post voluntar de salvatori și pompieri.
 La 25 august 2019, IGSU a inaugurat un
nou post de salvatori și pompieri voluntari în
localitatea Răzeni, raionul Ialoveni. Postul nou de
salvatori a fost edificat din temelie de către IGSU
al MAI în colaborare cu autoritățile publice locale.
 La 28 august 2019, un nou post de
salvatori și pompieri voluntari a fost inaugurat în
localitatea Bobeica a raionului Hâncești. Stația a
fost edificată din temelie de către IGSU în
colaborare cu autoritățile publice locale.
 La 8 septembrie 2019, la Cahul a fost
lansat Serviciul Mobil de Reanimare și
Descarcerare SUD, care va deservi trei raioane
din sudul Republicii Moldova- Cahul, Cantemir și
Taraclia, urmând a contribui nemijlocit la
creșterea nivelului de eficiență și reducere a
timpilor de reacție, prin implementarea unei
Pagină 18 din 43

Raportul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019

abordări integrate a situațiilor de urgență în spiritul unei cooperări interinstituționale
loiale și eficiente.”
 O nouă unitate de salvatori și pompieri
a fost lansată la 14 septembrie în municipiul
Taraclia. Proiectul a fost finanțat cu suportul
Comandamentului Forțelor Armate ale SUA fiind
estimat în sumă de 422 000 de dolari americani.
Autoritățile publice locale au contribuit cu 240
000 lei, care au fost utilizați pentru achiziționarea
mobilierului necesar. Datorită proiectului
realizat, peste 20 de salvatori și pompieri, dar și angajați ai Serviciului Mobil de
Reanimare și Descarcerare vor activa în condiții adaptate la standarde Europene.
 În urma unui proiect de cooperare între Republica Moldova și Scoția IGSU a
beneficiat de 4 autospeciale oferite de Asociația Scoțiană pentru Salvare de Urgență.
Evenimentul de înmânare a tehnicii a avut loc pe data de 4 octombrie 2019 la Nisporeni.
 La 9 octombrie 2019 în cadrul Centrului
Republican de Instruire al IGSU a avut loc
ceremonia oficială dedicată înmânării certificatelor
de absolvire, salvatorilor care au fost instruiți la
capitolul primul ajutor calificat de către formatorii
„Ordinului medical maltez din Polonia” în cadrul
„Proiectului ce prevede dezvoltarea capacităților
de acordare a primului ajutor calificat”. În total
activitățile proiectului sunt estimate la peste 247
mii euro, bani oferiți de Ministerul Afacerilor Externe Polonez prin intermediul
Programului „Polish Aid”.
 În perioada 19-20 octombrie o delegație de ofițeri din cadrul IGSU a participat
la exercițiul internațional privind aplicarea tehnicilor moderne de salvare și descarcerare
“Rescue Days” ediția 2019.
 La 15 noiembrie 2019 IGSU a
inaugurat o nouă unitate de salvatori și
pompieri în localitatea Sănătăuca, raionul
Florești. Unitatea salvatori și pompieri
Sănătăuca dispune de condiții adaptate la
standarde Europene cu birouri de lucru, săli
pentru pregătirea și antrenarea practică a
salvatorilor și pompierilor, dar și boxe pentru
autospecialele de intervenție, costul total al
proiectului, fiind estimat în suma de 6 800 000 lei.
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 La 22 noiembrie 2019 IGSU susținut
de Ministerul Afacerilor Interne a dat dat start
Campaniei de informare a populației „O casă
protejată, o viață salvată”. De la începutul
anului au fost instalate 7 842 detectoare
autonome de fum și instruite 9 489 persoane.
 În perioada de 11-22 noiembrie 2019
angajați ai IGSU au fost instruiți în domeniul
răspunsului la dezastre chimice biologice,
radiologice și nucleare de către formatorii Departamentului Apărării SUA prin
intermediul Agenției pentru Reducerea Amenințărilor din Domeniul Apărării (DTRA).
Pregătirea a avut loc în cadrul Centrului Republican de Instruire din municipiul Chișinău,
unde angajații IGSU au obținut noi experiențe utilizate în Statele Unite ale Americii.
 La 29 noiembrie 2019 IGSU a
beneficiat de un lot de echipament de căutare
-salvare urbană în cadrul proiectului
implementat de Organizația elvețiană
SWISSTEAMLEADERS „Soluția globală de
răspuns la dezastre”, care are drept scop
îmbunătățirea capacităților tehnice de
derulare a operațiunilor de căutare salvare
urbană.
 Caravana de Crăciun a Salvatorilor și Pompierilor a fost demarată pe 24
decembrie în Piața Marii Adunări Naționale,
plecînd în localitățile din țară, unde oamenii sau bucurat de atmosfera creată de salvatori.
Caravana are drept scop de a sensibiliza
cetățenii asupra respectării regulilor antiincendiare, dar și de a oferi bucurie oamenilor.
Aceasta este desfășurată de IGSU al patrulea
an consecutiv.
INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI (IGC)
Inspectoratul General de Carabinieri se află într-un amplu proces de reformare,
care urmărește scopul consolidării unui sistem de ordine și securitate publică integrat,
interoperabil și compatibil, capabil să asigure servicii publice de calitate pentru protecția
persoanei, siguranța societății și a statului, precum și creșterea nivelului de încredere a
populației în organele de drept.
Pe parcursul anului 2019, au fost emise 321 de dispoziții privind organizarea
misiunilor de menținere și asigurare a ordinii publice, fiind constituite 15 865 rute de
patrulare pedestră şi 2 020 rute mobile.
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În perioada de raport, militarii trupelor de carabinieri au fost implicaţi la
asigurarea ordinii publice în cadrul a 113 evenimente publice, 23 proteste şi întruniri, 25
manifectări cultural-artistice, 15 religioase, 94 sportive şi 26 vizite oficiale.
La executarea măsurilor aferente circulației rutiere, IGC a implicat zilnic câte 78
carabinieri, fiind acoperite 39 intersecții în adiacentul trecerilor pietonale cu risc sporit
de accidente (inclusiv în mun. Chişinău, Bălţi, Comrat şi Cahul).
Concomitent, au participat la diminuarea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor
excepţionale (pesta porcină Africană) prin protecţia, limitarea şi îngrădirea accesului în
6 zone afectate din raionul Cahul și mun. Comrat.
De asemenea, Inspectoratul General de Carabinieri, a asigurat paza instituțională
la 62 obiective (inclusiv 47 misiuni diplomatice).
Cooperarea internatională bilaterală
 În temeiul Aranjamentului tehnic de cooperare comună dintre Departamentul
Trupelor de Carabinieri al MAI şi Arma dei Carabinieri din Italia, semnat la 3 octombrie
2016, în or. Roma, Italia, precum și cu suportul Părţii italiene, au fost organizate şi
desfăşurate multiple activităţi menite să contribuie la consolidarea capacităţilor
carabinierilor, atât în Italia, cât şi la Chişinău;
 În temeiul Planului de cooperare pentru anul 2019 privind pregătirea
profesională a personalului, dintre MAI al RM și MAI al Romaniei, au fost organizate și
desfășurate 14 activități bilaterale, inclusiv cursuri de instruire;
 La fel, au fost organizate:
- 5 cursuri de instruire, inclusiv privind tacticile de conducere a
autospecialelor, organizate în urma donării a 2 autospeciale de tip TOMA în scopul
modernizării Trupelor de Carabinieri cu mijloace speciale şi profesionalizarea militarilor
cu cele mai bune practici din cadrul Jandarmeriei/Poliţiei Turciei;
- și ședinţa privind Viitoarea Comisie de Organizare a Serviciilor în cadrul
Asociaţiei Internaţionale a Jandarmeriei şi a Forţelor de Poliţie cu statut militar (FIEP).
 În aprilie 2019 a fost organizată vizita oficială a delegaţiei din cadrul Gărzii
Naţionale din Ucraina în cadrul IGC, scopul căreia a fost iniţierea şi intensificarea
relaţiilor de colaborare, precum şi familiarizarea omologilor cu activitatea IGC;
 În ceea ce ține de parteneriatele noi identificate și stabilite în perioada anului
2019, au fost elaborate şi remise în adresa instituţiilor similare din alte state 5 proiecte
de Memorandum de Înţelegere între IGC şi:
- Garda Civilă a MAI din Spania;
- Serviciul de Securitate Publică al MAI din Lituania;
- Garda Naţională a MAI din Ucraina;
- Jandarmeria Militară a Ministerului Apărării din Polonia;
- Garda Naţională Republicană din Portugalia.
Totodată, pe parcursul anului 2019, au avut loc 56 întrevederi cu reprezentanţii
misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova şi alţi parteneri de cooperare, în
cadrul cărora au fost punctate şi discutate elementele principale ce ţin de reformarea,
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profesionalizarea, modernizarea IGC la standardele UE, respectarea drepturilor omului,
eliminarea torturii şi excluderea relelor tratamente, egalitatea de gen şi combaterea
discriminării, obiective relevante ce derivă din prevederile Strategiei de reformare a IGC
pentru anii 2017-2020 şi Planului de implementare al acesteia, precum şi priorităţile
carabinierilor în vederea aderării la FIEP, consolidarea capacităţilor carabinierilor şi
dezvoltarea parteneriatelor durabile între instituţii.
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ (IGPF)
Anul 2019 a fost marcat de evenimente majore în procesul de consolidare a
reformei IGPF, care s-au materializat prin:
- asigurarea implementării cadrului strategic de politici (Strategia de
management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 (SNMIFS 20152017) și Planul aferent, Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere RM-UE, Programul de dazvoltare strategică al IGPF pentru anii 2017-2019 etc.;
- desfășurarea unui exercițiu amplu de analiză funcțională a activității PF, cu
elaborarea Raportului în acest sens și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a
activității;
- asigurarea implementării sistemului de control intern managerial în vederea
consolidării răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform
obiectivelor strategice ale instituției.
În această perioadă, fluxul de persoane înregistrate în punctele de trecere a
frontierei a constituit 20,7 milioane traversări (+1,4%) față de perioada similară anului
2018.
O majorare esențială a fluxului de persoane a fost înregistrată pe segmentul
aerian al frontierei de stat, unde a fost înregistrată o creștere de 7% în raport cu anul
2018. Totodată, a fost înregistrată o creștere de 5% a fluxului de persoane pe segmentul
de frontieră Republica Moldova – Romania. Pe segmentul de frontieră Republica
Moldova – Ucraina, numărul traversărilor de frontieră este în descreștere cu 4,8%.
Cetăţenii moldoveni sunt în topul clasamentului, cu o pondere de 55% din totalul
înregistrat, sau cca 11,56 milioane traversări.
În perioada anului 2019, de către subdiviziunile Poliţiei de Frontieră au fost
înregistrate 6 064 evenimente şi fapte ilegale la frontiera de stat (+11%).
Încălcarea regulilor de şedere sunt în descreștere cu cca 10% față de anul 2018.
Pentru frontiera „verde”, numărul de cazuri a încălcării regimului zonei de
frontieră este în creștere cu 37% față de anul 2018.
De către anagajaţii IGPF au fost depistate 218 acte contrafăcute și falsificate
(-58%).
În topul acestora sunt: permisele de conducere (63), asigurările internaţionale
auto tip „Carte Verde” (48), ID card-uri / buletine de identitate (27), paşapoarte (23),
revizia tehnică auto (20), certificate de înmatriculare (16), vize (6), permise de ședere
permanente (5), procuri ce atestă dreptul de folosire asupra mijlocului de transport (5),
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foaie de parcurs (3), permise de ședere provizorie pentru cetățenii străini (1), declarația
de acord a părintelui (1).
Din punct de vedere al tentativelor de trecere frauduloasă a frontierei de stat,
situația migrației ilegale la frontiera Republicii Moldova, în anul 2019 a înregistrat o
ușoară creștere cu cca 13%, comparativ cu anul 2018, fiind depistați 119 migranți ilegali,
comparativ cu 116 înregistrați în anul 2018.
Situaţia migraţională, se caracterizează în mod predominant de emigrarea
cetăţenilor moldoveni, pe cînd imigrarea străinilor este descrisă drept una
nesemnificativă din punct de vedere statistic.
Fluxul migrator ilegal de străini, înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, este
reprezentat în mare parte de cetăţenii proveniți din statele afectate de conflicte și
situația economică precară (Bangladeș, Iraq etc).
Ponderea cea mai mare a tentativelor de migrare ilegală o deţine segmentul de
frontieră moldo-român cu 50%, apoi frontiera cu Ucraina - 22 de cazuri, sau 19% din
numărul total. Pe segmentul de frontieră aerian au fost înregistrate 37 cazuri de
tentativă de migrare ilegală sau 31%.
Traficul ilicit cu ţigări reprezintă una din principalele manifestări ale criminalității
frontaliere. Potrivit datelor înregistrate, la frontiera de stat au fost capturate peste 191
mii pachete de țigări în 136 cazuri (+24%), față de aceeași perioadă a anului 2018,
preponderent pe segmentul de frontieră moldo-român.
Analiza cazuisticii de circulație ilegală a produselor alcoolice, relevă faptul că
fenomenul are un caracter regional, preponderent pe sectorul de frontieră moldoucrainean.
Astfel, la frontiera de stat au fost înregistrate 3 cazuri de trafic ilicit de alcool și
produse alcoolice, fiind depistate 125 litri de alcool şi produse alcoolice.
În anul 2019, subdiviziunile PF, au înregistrat 14 cazuri cu depistarea a 13,7 kg de
droguri (+5 cazuri).
În majoritatea cazurilor RM este folosită ca țară de tranzit pentru transportarea
drogurilor prin intermediul diverselor rute.
Pe segmentul traficului ilicit de armament și muniții, datele statistice indică o
majorare cu 41% a numărului de cazuri, fiind înregistrate 48 şi depistate 3 274 articole,
dintre care: 19 arme, 3 108 cartușe și 147 articole conexe. Majorarea semnificativă a
indicatorului privind cantitatea de muniţii depistată, a fost influențată de un singur caz
înregistrat pe segmentul de frontieră moldo-ucrainean (PTF „Palanka-MaiakiUdobnoe”), unde în comun cu Serviciul Vamal au fost depistate 2 400 cartușe pentru
pistol pneumatic, 100 cartușe cu gaze și 10 rezervoare cu aer comprimat pentru pistol
pneumatic. De asemenea, este necesar de menționat şi cazul înregistrat în PTF
„Cairaclia-Zaliznicinoe”, unde într-un mijloc de transport au fost depistate 4 butelii de
plastic cu volumul de un litru fiecare, care conțineau o substanță, asemănătoare cu
praful de pușcă.
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În perioada analizată, la frontiera de stat a Republicii Moldova au fost
documentate 29 cazuri de trafic ilicit ale mijloacelor de transport (modificarea
neautorizată a elementelor de identificare, precum a numărului șasiului/caroseriei,
numărului de motor), comparativ cu 27 de cazuri înregistrate în anul 2018.
În perioada anului 2019 au fost desfășurate un șir de activități care au avut drept
obiectiv consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul controlului
frontierei, inclusiv:
- implementarea în continuare a patrulării comune la frontiera moldoucraineană, pe segmentul central al frontierei moldo-ucrainene (transnistrean);
- inițierea patrulării comune, la frontiera moldo-română din data de 05.06.2019,
conform prevederilor Protocolului privind constituirea și activitățile echipelor mixte de
patrulare la frontiera de stat comună, semnat între autoritățile de frontieră ale
Republicii Moldova și României;
- implementarea mecanismului de coordonare prealabilă și schimb de date
pentru fluidizarea traficului transfrontalier, care presupune înregistrarea prealabilă la
trecerea frontierei de stat a curselor de autocare operate de către agențiile de
turism/transport autorizate în Republica Moldova;
- continuarea implementării conceptului de control comun al frontierei moldoucrainene în cadrul PTF „Pervomaisc-Kuciurgan”;
- continuarea implementării mecanismului de admitere în traficul internațional al
autovehiculelor cu plăcuțele de înmatriculare neutre, eliberate în unitățile
administrativ-teritoriale din stîngă Nistrului sau municipiul Bender;
- elaborarea, în comun cu Serviciul Vamal, a Raportului de evaluare a nivelului de
cooperare dintre PF și SV privind unitatea comună de control al containerelor în PILG;
- generalizarea, în comun cu EUBAM, a progreselor realizate în implementarea de
către Poliția de Frontieră a recomandărilor EVAL 2016;
- deschiderea oficială a Punctului Comun de Contact „Palanca”, la data de
06.09.2019.
Pe parcursul anului 2019, cu omologii din România au fost organizate 311
patrulări coordonate și 449 patrulări comune, precum și 1 920 patrulări comune cu
colegii din Ucraina, dintre care 243 patrulări pe segmentul central al frontierei.
Totodată, în scop de dezvoltare a mecanismelor şi procedurilor de control la
frontieră (cercetări comune a evenimentelor la frontieră, schimburi de date statistice),
au fost desfășurate 746 activităţi reprezentative de frontieră (comune cu Serviciul
Grăniceri de Stat al Ucrainei – 655 și cu autorităţile de frontieră a României – 91).
În contextul asigurării respectării regimului frontierei de stat, regimului zonei de
frontieră, regimului în punctele trecerii de frontieră, precum și ordinii publice, securității
aeronautice, controlului radioactiv și chimic la frontieră, au fost realizate un șir de
masuri cum ar fi perfectarea dosarelor și eliberarea permiselor de acces și autorizațiilor
pentru desfășurarea activităților economice și de altă natură în zona de frontieră și
anume: 32 autorizații de activitate în zona de frontieră; 2 075 permise de acces în zona
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de frontieră; 62 permise pentru ambarcațiune, 27 permise de activitate în punctele de
trecere a frontierei.
Cooperarea inter-instituțională. Pe parcursul anului de raport, în domeniul
cooperării interinstituționale au fost semnate 4 acte de cooperare intre IGPF și
Inspectoratul General de Carabinieri (2), Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Agenția
Națională de Integritate.
Totodată, urmează a fi încheiate 2 acorduri între IGPF și Ministerul Muncii,
Sănătății și Protecției Sociale, precum și IGPF și Serviciul de Informații și Securitate.
Operaţiuni de combatere a criminalităţii la frontiera de stat. În perioada de
referință, IGPF a organizat, desfășurat și participat la o serie de operațiuni de frontieră
în domeniul combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, cum ar fi:
,,CĂUTARE”, ,,NUCLEU”, „Identificarea mijloacelor de transport date în căutare”,
,,MAC”, ,,DIASPORA”, ,,OPSON VIII”, ,,SCORPION” sub egida EUBAM, ,,THESEUS”,
,,ECLIPSE IV”.
Concomitent, în cursul anului 2019 au fost încheiate şi puse în aplicare planuri de
cooperare cu structurile similare din România, Ucraina, Republica Letonia, Lituania și
Estonia.
Proiecte și programe de asistență externă. În decursul anului 2019 au fost
realizate un șir de proiecte de asistență externă prin care s-a urmărit oferirea suportului
tehnic pentru dezvoltarea capacităților IGSU, diversificarea și îmbunătățirea calității
acestora, concomitent cu asigurarea eficientă a securității frontierei de stat, după cum
urmează:
- lansarea proiectului „Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea
criminalității transfrontaliere România-Moldova (THOR)”;
- proiectul „Curs privind aplicarea măsurilor coercitive în desfășurarea misiunilor
specifice controlului frontierelor de stat”;
- proiectul „Implementarea sistemului de control-video în punctele de trecere a
frontierei rutiere și suport pentru supravegherea comună continuă a frontierei albastre
(VICOS)”;
- proiectul „Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră în
Republica Moldova (TRABOR)”,
- continuarea cooperării cu Reprezentanța JTI în RM în contextul
Memorandumului de Înțelegere semnat cu Compania JTI;
- în cadrul programului Controlul Exportului şi Securitatea Frontierelor (EXBS),
Guvernul SUA a donat Poliției de Frontieră șase containere modulare destinate pentru
crearea infrastructurii necesare pentru asigurarea activității de control comun la hotarul
moldo-ucrainean, precum și 7 detectoare de radiație;
- implementarea în continuare a proiectului „Îmbunătățirea gestionării integrate
a frontierei prin controlul comun al frontierelor și schimbul de informații de-a lungul
frontierei moldo-ucrainene”;
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- implementarea în continuare a proiectului „Consolidarea răspunsului Anti-trafic
al Guvernului și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și a martorilor în Republica
Moldova”, finanțat de Guvernul SUA;
- desfășurarea în continuare a proiectului de construcție a unui Teren de baschet
și volei în cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, finanțat de către Poliția
Federală a Republicii Federale Germania;
- finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului serviciilor
psihologice integrate ale IGPF în RM”;
- finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea capacităților Poliției de
Frontieră în domeniul chinologic”, finanțat de UE;
- finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea unor instrumente de
pregătire în domeniul analizei informațiilor pentru IGSU”, finanțat de către Agenția
FRONTEX.
BIROUL MIGRAȚIE ȘI AZIL (BMA)
În domeniul migrației și azilului, de comun cu partenerii şi donatorii externi au
fost:
- implementat proiectul de asistenţă „Inițiativa de calitate în sistemele de azil din
Europa de Est și Caucazul de Sud, faza II”, finanţat de ICNUR Geneva şi implementat de
ÎCNUR Moldova;
- realizate obiectivele Declaraţiei Comune privind Parteneriatul de Mobilitate
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acţiunile BMA au fost axate pe
implementarea activităţilor ce țin colectarea și analiza datelor statistice privind migrația
la nivel național;
- stabillite relații de cooperare cu Agenția Europenă pentru Poliția de Frontieră și
Garda de Coastă (FRONTEX). În cadrul acestora au fost efectuate un șir de vizite
reciproce, inclusiv la Sediul Agenției (Varșovia, Polonia) etc.
O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării parteneriatelor cu societatea civilă,
pe parcursul anului 2019 Biroul participînd la 52 de acțiuni, fiind aprobate parteneriate
de dezvoltare cu AO „Centrul de Drept al Avocaților”, Centrul de reabilitare a victimelor
torturii Memoria, AO Centrul de Caritate pentru Refugiați, UNHCR.
Pe domeniile de activitate au fost recepţionate 24 243 de cereri, cu o creștere de
12% față de anul 2018. În rezultatul examinării cererilor recepționate au fost perfectate,
emise şi eliberate 24 219 acte (+12,7 %), iar deciziile de acordare a dreptului de ședere
provizorie - cu 14%.
În perioada de raport la compartimentul imigrări au fost recepționate 9 800
cereri, numărul deciziilor emise constituind 4 857 (+878). De menționat, că 114 decizii
au fost emise în temeiul investiţiilor reflectate în raportul de audit, sau în baza locurilor
de muncă, create în cadrul persoanei juridice.
Pe parcursul anului 2019 a fost acordat dreptul la repatriere cu eliberarea
confirmării de repatriere pentru 152 străini, care au solicitat stabilirea cu traiul
permanent în Republica Moldova.
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În perioada raportată, au fost recepţionate spre examinare 10 279 de cereri
pentru eliberarea actelor de identitate de la străinii cărora li s-a acordat drept de şedere
permanentă, acordat sau prelungit dreptul de şedere provizorie. 9 062 de cereri au fost
depuse pentru obţinerea permisului de şedere provizorie, fiind perfectate 8 499 acte de
identitate.
În scopul realizării prevederilor Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în
Republica Moldova, pe parcursul perioadei de referință BMA a asigurat funcționarea
Centrelor de integrare a străinilor, în activitățile de integrare fiind incluși titulari ai
dreptului de ședere la familie (Turcia, Federația Rusă, Kazahstan), titulari ai dreptului de
ședere permanent (Federația Rusă), apatrizii recunoscuți, beneficiarii de protecție
umanitară (Irak).
Pe parcursul anului 2019 au solicitat recunoașterea statutului de apatrid 165
persoane, înregistrându-se o creștere cu 39 cereri mai mult față de anul 2018 - 126
cereri. Din totalul solicitărilor a fost recunoscut statutul de apatrid în 21 de cazuri,
respinse cererile –în 30 de cazuri și încetată procedura – în 37 de cazuri.
Pe parcursul anului 2019 au fost întocmite 155 de decizii de cazare sau de părăsire
a Centrului de cazare. Persoanele cazate au fost orginari din 22 state (Bangladesh,
Armenia, Azerbaidjan, India, Yemen, Nigeria, Turcia, Federația Rusă, Irak, Pakistan,
Uzbekistan, Kirghizstan, Georgia, România, Ucraina, SUA, Siria, Coasta de Fildeș,
Tadjikistan, Insulele Comore, Togo, Albania).
În perioada de referinţă, angajații Biroului au relevat şi documentat 2 953
contravenţii pentru încălcarea regulilor de şedere şi de plasare în câmpul muncii,
comparativ cu 2 613 în aceiaşi perioada a anului precedent (+12,67%). Din numărul total
al contravenţiilor documentate 83,87% le constituie încălcarea regulilor de şedere şi
doar 16,13% sînt contravenţii ce ţin de munca nedeclarată a străinilor.
De asemenea, în urma investigaţiilor pe parcursul anului 2019, au fost emise 545
decizii de revocare a dreptului de şedere în privinţa străinilor originari din 37 state
(+6,25%). Revocarea dreptului de ședere cel mai des a fost aplicată față de originarii din
Israel (31%), Turcia (18%), Ucraina (8%) și România (7%). Cel mai frecvent deciziile sunt
adoptate în legătură cu exmatricularea străinilor din instituțiile de învățământ din țară
(50%) sau încetarea relaţiilor de muncă (rezilierea contractului) dintre angajator și străin
(39,6%), persoanelor care au indicat drept motiv reîntregirea familiei (6,4%) și în alte
cazuri (3,85%).
În perioada de raportare, măsura de returnare a fost aplicată de Birou în privința
a 535 străini, originari din 68 de state.
În urma documentării diverselor abateri săvârşite de străini, în privința a 433
străini a fost stabilită interdicţia de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru
diferite perioade. Drept motiv au servit preponderent nerespectarea de către străini a
regulilor de ședere în Republica Moldova (200 persoane) și practicarea ilegală a
activității de muncă (152 persoane).
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Pe parcursul anului 2019 instanțele de judecată au referit în custodie publică 117
străini, situație similară cu cea a anului 2018, prevalînd persoanele din Turcia (28,08%),
Federaţia Rusă (23,40%), Ucraina (21,06%) și Bangladesh (7,22%).
Numărul străinilor declaraţi indezirabili în anul 2019 a constituit 34 străini, față de
599 - în anul 2018. Majoritatea străinilor care au fost declaraţi indezirabili, prezentau
pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţională, conform demersurilor înaintate
de către SIS și IGP.
Pe parcursul anului 2019 au fost examinate 593 cereri de readmisie, comparativ
cu 492 în aceeași perioadă a anului 2018 (+17%). Totodată, în perioada de raport au fost
recepționate 352 informații cu privire la transfer.
Infracţiuni comise de străini constatate şi investigate. În scopul combaterii
fenomenului infracţional, urmare investigărilor efectuate, au fost constatate şi remise
organelor de urmărire penală conform art. 273 CPP RM, materialele acumulate în cadrul
cercetării a 43 infracţiuni, comparativ cu 48 relevate în perioada de referinţă a anului
2018.
Concomitent, au fost localizate şi reținute 57 persoane anunțate în urmărire
penală, dintre care 10 - în căutare interstatală şi 47 - în căutare locală. 12 din cele
localizate și reținute sunt cetăţeni străini.
INSPECTORATUL DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL (IMO)
Inspectoratul de Management Operațional a fost constituit la 27.02.2019 prin
Hotărîrea Guvernului nr. 120 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului
de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne”, iar operaționalizarea
Inspectoratului a demarat odată cu aprobarea prin Ordinul MAI nr. 403 din 03.07.2019
a Statului de organizare al subdiviziunii.
Pe parcursul anului, Inspectoratul a avut o activitate prodigioasă la
compartimentul elaborare, fiind elaborate și aprobate un șir de acte normative, inclusiv:
- Hotărîrea Guvernului nr. 119 din 27.02.2019 „Pentru modificarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1206/2016 cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a
Acțiunilor de Ordine Publică”;
- Ordinul interdepartamental cu privire la aprobarea Planului de
înștiințare/alertare comună al autorităților publice reprezentate în cadrul Centrului
Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică (restricționat);
- Ordinul interdepartamental „Cu privire la aprobarea Planului comun de utilizare
a forţelor de ordine, forţelor de sprijin şi forţelor complementare, precum şi a
mijloacelor din dotarea acestora, în situaţiile de criză în domeniul ordinii publice”
(restricționat);
- Ordinul MAI nr. 694 din 29 octombrie 2019 „Cu privire la organizarea activității
unor componente ale Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine
Publică la 03 noiembrie 2019”;

Pagină 28 din 43

Raportul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019

- Ordinul MAI nr. 823 din 27 decembrie 2019 „Cu privire la numirea secretarului
Consiliului de decizie din cadrul Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor
de Ordine Publică” etc.
În scopul executării prevederilor pct. 3 subpct. 2) din Hotărîrea Guvernului nr.
1206 din 2 noiembrie 2016 „Cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a
Acțiunilor de Ordine Publică”, pe parcursul anului a fost realizat procesul de
monitorizare a lucrărilor de resistematizare a încăperilor în vederea amplasării
CNCIAOP, realizat de către PNUD în RM, în baza Acordului cu privire la acordarea
asistenței de specialitate și financiară, fiind asigurată recepția finală a Centrului la
22.05.2019.
De asemenea, a fost asigurată coordonarea/dirijarea operațională integrată a
forțelor și mijloacelor autorităților administrative și instituțiilor din subordinea
Ministerului pe parcursul desfășurării evenimentelor publice cu grad sporit de risc,
componentele CNCIAOP fiind convocate pentru gestionarea a 5 evenimente publice cu
potențial de degradare în crize de ordine publică.
În scopul asigurării legalității și ordinii de drept în cadrul evenimentelor publice,
prevenirii și gestionării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, de către IMO a
fost asigurată planificarea misiunilor autorităților administrative în cadrul desfășurării a
12 evenimente la nivel național.
În perioada de raport, au fost organizate și efectuate 25 controale și evaluări ale
activității de serviciu ale subdiviziunilor autorităților administrative și instituțiilor din
subordinea MAI.
Urmare a activităților de control desfășurate au fost întocmite rapoarte cu privire
la activitățile de control realizate, care au fost prezentate conducerii MAI pentru
adoptarea deciziilor de rigoare pe marginea iregularităților, disfuncțiilor și neajunsurilor
constatate, precum și sesizate organele Procuraturii.
SERVICIUL PROTECȚIE INTERNĂ ȘI ANTICORUPȚIE (SPIA)
Pe parcursul anului 2019, o atenție deosebită a fost acordată activităților de
instruire în domeniul prevenirii corupției fiind desfășurate 116 sesiuni de instruire, cu
participarea a 3 110 angajați ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne.
Concomitent, în baza investigațiilor și constatărilor effectuate, de către SPIA, au
fost pornite 116 cauze penale (186 perioada 2018), după cum urmează: art. 324 Cod
penal (corupere pasivă) – 27 cazuri (39-2018); art. 325 Cod penal (corupere activă) – 14
(55 - 2018); art. 326 Cod penal (traficul de influenţă) – 22 (26 - 2018); art. 327 (abuzul
de putere sau abuzul de serviciu) şi art. 328 Cod penal (excesul de putere sau depăşirea
atribuţiilor de serviciu) – 20 (13); alte articole (1661, 173, 190, 191, 2171, 236, 248, 2641,
290, 329, 332, 349, 351 și 361 din Codul Penal) 33 (53 - 2018).
În cadrul urmăririi penale, pe cazurile investigate de angajații SPIA au fost sau
continuă să fie documentate 178 de persoane, dintre care:
Pagină 29 din 43

Raportul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019

- funcționari publici cu statut special – 99 de angajați ai autorităților
administrative şi instituțiilor din subordinea MAI (91-IGP; 5-IGPF; 3-BMA);
- alți funcționari publici – 34 persoane (avocați – 2; Serviciul Vamal – 3; Primăria
mun. Chișinău - 2);
- persoane civile – 45 persoane.
De către organul de urmărire penală al SPIA au fost înregistrate şi examinate 70 sesizări cu privire la diverse infracțiuni, dintre care, în rezultatul examinării au fost
pornite 63 cauze penale, pe 15 sesizări au fost înaintate propuneri de neîncepere a
urmăririi penale, din ele 12 fiind confirmate de către procuror, iar 3 sesizări - au fost
restituite de către procuror pentru începerea urmăririi penale.
Din cele 63 de cauze penale pornite și instrumentate, 60 au fost transmise după
competență în alte organe de urmărire penală, iar în gestiunea nemijlocită a organului
de urmărire penală au rămas 3 cauze penale.
În baza materialelor examinate au fost inițiate 185 de anchete de serviciu, dintre
care 54 – în baza petițiilor, 32 – în baza buletinelor informative, 61 – în baza rapoartelor
(de autosesizare) și 38 – în baza altor materiale, fiind emise 18 ordine de sancționare
disciplinară.
În total, au fost sancționați disciplinar 22 angajați, dintre care: 1 angajat al MAI, 1
angajat al BMA, 2 angajați ai STI, 4 angajați ai IGPF și 14 angajați ai IGP.
SERVICIUL PROBLEME SPECIALE (SPS)
Pe parcursul anului 2019, au fost examinate 565 operațiuni de prelucrare a
datelor cu caracter personal, fiind vizați 347 subiecți de date, ceea ce reprezintă o
creștere de circa 5% (2018 - 332 subiecți).
În rezultatul examinării materialelor s-a constatat că, utilizatorii autorizați din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au accesat date cu caracter personal prin
intermediul sistemelor COI și SIC „Acces-web”, în circa 50% și respectiv 10% din cazuri,
au accesat sistemele fără a indica scopul și temeiul legal.
Concomitent, se atestă încălcări la prelucrarea datelor cu caracter personal la
compartimentul respectării cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter
personal la prelucrare, precum și al respectării regulilor de stocare și utilizare a datelor
cu caracter personal.
Pe parcursul perioadei de referință 11 persoane s-au considerat lezate prin modul
de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operatorii MAI, depunînd plîngeri
în adresa CNPDCP, în ordinea art. 27 al Legii cu privire la protecția datelor cu caracter
personal. Adresările s-au soldat cu aprobarea unor decizii privind constatarea faptului
încălcării unor prevederi ale Legii enunțate, Ministerului fiindu-i recomandată
întreprinderea măsurilor concrete în privința implementării mecanismelor eficiente în
scopul asigurării și identificării utilizatorilor ce prelucrează date cu caracter personal.
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SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (STI)
Pe parcursul anului 2019, întru asigurarea executării obiectivului de extindere a
Sistemul Informațional Automatizat „Controlul traficului”, Serviciul tehnologii
informaționale, a finisat activitățile de proiectare a unor noi posturi pe străzile Alba Iulia
– L. Deleanu; Muncești nr. 273a; Muncești nr. 690; Drumul Băcioiului nr. 287; Dacia –
Băcioii Noi; obiectul semaforic amplasat la intrarea în comuna Stăuceni.
Pentru anii 2020-2021, Serviciul tehnologii informaționale, în comun cu
Inspectoratul național de patrulare al IGP au identificat 7 locații, unde, în cazul alocării
resurselor financiare urmează inițierea proiectării și construcției posturilor statice de
supraveghere a circulației rutiere, după cum urmează: str. Gr. Vieru - str. Romană; bd.
Moscova - str. M. Costin; bd. Dacia - Viteza medie (tronson: V. Crucii - Băcioii Noi); bd.
M. cel Bătrîn - Viteza medie (tronson: str. P. Zadnipru - I. Dumeniuc); șos. Balcani - Viteza
medie (tronson: str. Petricani- str. Doina); str. A. Iulia - Viteza medie (tronson: O. Ghibu
- I. Pelivan); șos. Hîncești (str. Spicului - km 8+900m Traseul R3).
Costul total al proiectului constituie aproximativ 12 mln lei, aici fiind inclusă și
procurarea a 16 echipamente de rezervă pentru înlocuirea celor defectate/ireparabile
din infrastructura veche.
Efectuînd analiza încălcărilor Regulamentului circulației rutiere vizavi de
procesele verbale întocmite se constată că, din totalul de 374 118 încălcări fixate de
echipamentul SIA „Controlul traficului”, doar în privința a 82 622 încălcări au fost
întocmite procese verbale (23,98%).
Din ele, 32 438 au fost întocmite de angajații Centrului unic de monitorizare și
coordonare al INP, achitate pe contul IBAN 143230, fiind acumulate peste 11 mln lei.
De alți agenți constatatori ai IGP au fost întocmite 50 184 procese verbale, pe
contul IGP fiind încasate aproximativ 17 mln lei.
Astfel, se constată că, echipamentul SIA „Controlul traficului” a contribuit la
formarea bugetului statului cu peste 28 mln lei.
Pe parcursul perioadei de raport, s-au verificat 133 298 cereri-chestionare
parvenite de la Agenția Servicii Publice. Concomitent, au fost verificate 155 690 caziere
juridice și eliberate 961 certificate de cazier detaliat.
În conformitate cu art. 24 al Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informaţional
integrat automatizat de evidenţă al infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor
care au săvîrşit infracţiuni, la solicitările participanților la Sistem, s-au eliberat 2 638
informații despre persoanele fizice (2966/2018); 1 637 despre persoanele juridice
(1669/2018); 21 despre unitățile de transport (15/2018); 311 despre obiectele marcate
(2326/2018) și 23 despre arme (89/2018).
Întru executarea cerințelor ordinului interdepartamental al MJ, PG, MAI, SV,
CCCEC nr. 198/84/11/166/10/2-30/44 din 04.05.2007 cu privire la evidenţa unică a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, a rezultatelor examinării cauzelor penale, modul
de completare şi prezentare a actelor de evidenţă primară, la compartimentul
organizării și efectuării serviciului informativ, de către angajații STI a fost eliberată
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informația din Fişierul Operativ Informațional în baza următoarelor solicitări parvenite:
revendicări (Forma 246) – 43 (155/2018); persoane verificate prin intermediul
telefonului 5858 – 76 (0/2018); cerinţe în privinţa persoanelor, angajate la serviciu – 188
(48/2018).
Întru executarea cerințelor ordinului interdepartamental al MJ, PG, MAI, SV,
CCCEC nr. 198/84/11/166/10/2-30/44 din 04.05.2007, cu privire la evidenţa unică a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, a rezultatelor examinării cauzelor penale, modul
de completare şi prezentare a actelor de evidenţă primară, angajații STI au efectuat
introducerea în Fişierul Operativ Informațional al persoanelor care au săvîrșit infracțiuni
a 19 849 informații din actele de evidență, inclusiv: 4 178 înştiinţări despre persoanele
condamnate (5138/2018); 8 378 sentinţe judecătoreşti prelucrate (13042/2018); 2 971
Forma 6.0 (115); 4 322 cartele F-1 (OSK) (4606/2018).
Au fost prelucrate şi pregătite pentru expedierea prin reţelele de telecomunicaţii
(în formatul «ЕФО») în Banca informaţională interstatală, gestionată de către Centrul
Principal Analitico-Informaţional al MAI al Federaţiei Ruse 2 895 ordonanţe privind
anunţarea/încetarea căutării interstatale a persoanelor (în perioada analogică a anului
2018 – 3840).
În perioada de raport au fost digitizate 57 952 fişe din Fişierul Operativ
Informaţional al persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.
Astfel, începînd cu luna august 2012 (pornirea procesului de digitizare) şi pînă la
moment, din numărul total aproximativ de 850 000 cartele din fişierul evidenţă
nominală, au fost digitizate 646 214, ceea ce constituie 76%. La compartimentul prestării
serviciilor publice au fost perfectate şi eliberate următoarele acte:
Numărul certificatelor eliberate
Denumirea certificatului
1 zi

10 zile

12394

3305

578

289

583

198

Certificat cu privire la accidentele rutiere pe persoană

73

17

Certificat cu privire la accidentele rutiere pe autovehicul

8

17

13636

3826

Certificat de cazier contravenţional pentru persoanele fizice şi
juridice
Certificat cu privire la pierderea paşaportului tehnic al
autovehiculului
Certificat cu privire la pierderea numerelor de înmatriculare

TOTAL

17462

De asemenea, în rezultatul examinării demersurilor parvenite privind acordarea
accesului la Sistemul menţionat, au fost creaţi 12 utilizatori noi al Sistemului

Pagină 32 din 43

Raportul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019

informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor şi persoanelor care le-au
săvîrşit, precum şi create 580 coduri ai agenţilor constatatori.
În 12 luni ale anului 2019 au fost puse la evidenţă centralizată în Sistemul
informaţional automatizat „AFIS” în total – 8 140 fişe dactiloscopice. Astfel, pînă la
moment în SIA „AFIS” sunt puse la evidență centralizată în total 402 275 fișe
dactiloscopice.
De asemenea, pe parcursul perioadei de raport, cu ajutorul Sistemelor
informaţionale automatizate ale Registrului dactiloscopic „DACTO-2000” şi „AFIS”, au
fost prelucrate și expediate răspunsuri la 559 interpelări parvenite din subdiviziunile
MAI și țările - membre ale CSI.
De menționat, că către finele anului 2019 au fost aprobate:
- Hotărârea Guvernului nr. 510/2019 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
565/2007 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informational automatizat
„Registrul dactiloscopic”;
- Hotărîrea Guvernului nr. 509/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind
modalitatea de ținere a Registrului de stat dactiloscopic, format de Sistemul
informațional automatizat „Registrul de stat dactiloscopic”.
ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE”
Pe parcursul anului 2019, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, de rînd cu
activitățile specifice instituției conform Regulamentului de activitate, au fost organizate
şi desfăşurate 13 activităţi ştiinţifico-practice cu genericul:
- „Personalităţi basarabene parte a istoriei naţionale”;
- „Unirea Basarabiei cu România. Puterea dreptului, autodeterminare şi
argumente istorice”;
- Aspecte de prevenire şi investigare a infracţiunilor informatice şi a infracţiunilor
din domeniul telecomunicaţiilor”;
- ,,Europa – unitate în diversitate”;
- In memoriam Tudor Roşca – primul rector (comandant) al Academiei Naţionale
de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova;
- „Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie
(Ediţia a VIII-a)”;
- „Moralitatea – pilon în activitatea profesională a funcţionarului public”;
- „Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi”;
- „Utilitatea dronelor în activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii”;
- „Viața fără violență: toleranță zero”;
- „Abordările ştiinţifico-practice privind domeniul reparării prejudiciului”;
- „Asigurarea intelectuală, tehnico-tactică și metodologică a organelor de drept.
Pe parcursul anului, s-a colaboarat fructuos cu reprezentanții mai multor instituții
de stat și obștești, inclusiv: Amnesty International Moldova, Academa militară a forţelor
armate „Alexandru cel Bun”, Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova, Serviciul Protecție
și Pază de Stat, Centrul de Educaţie şi Instruire al Poliţiei Cehe, Secţia Justiţie Penală şi
Pagină 33 din 43

Raportul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019

Aplicare a Legii a Ambasadei Statelor Unite, Grupul de capacitate strategică al
Departamentului de Stat al SUA etc.
De asemenea, au fost semnate un șir de acorduri și memorandume, inclusiv cu
Organizaţia Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova,
Universitatea Regelui Danila din or. Ivano- Frankivsk, Ucraina, Facultatea de Drept din
Cluj Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, România,
Institutul Penitenciar al Serviciului Federal din or. Permi, Federaţia Rusă.
Pe parcursul anului 2019, cadrele didactico-ştiinţifice ale instituţiei au participat
la congrese, simpozioane, seminare, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale ce
au avut loc în afara Academiei, printre care:
- Conferința regională „Dezinformarea ca instrument de propagandă: tendințe și
impact regional”;
- Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu genericul „Dezvoltarea Armatei
Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice”;
- Seminarul „Transfer de know-how”, România-Moldova;
- Seminarul științific organizat în cadrul Universității din or. Huddersfield, Marea
Britanie;
- Simpozionul internaţional „Combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe
umane”;
- Seminarul științific dedicat „Statutului și atribuțiilor Avocatului Poporului pentru
Drepturile Copilului;
- Conferinţa naţională cu participare internaţională ,,Drepturile omului şi evoluţia
societăţii: realităţi, interpretări-perspective”, cu raportul ştiinţific ,,Precedente ChEDO
în materie penală – noţiune şi domeniu de aplicare”,
- Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Spaţiul European de
Securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare” etc.
La capitolul elaborarea şi pregătirea pentru editare a lucrărilor cu caracter
ştiinţific şi didactic cadrele profesorale ale Academiei au editat un șir de monografii și
articole științifice printre care „Organizarea şi tactica efectuării investigaţiilor sub
acoperire”, „Activitatea specială de investigaţii: conţinutul noţiunii, esenţa juridică,
delimitări conceptuale” etc.
Modernizarea infrastructurii și consolidarea capacităților
Pe parcursul anului, au fost depuse eforturi considerabile pentru definitivarea
reparației mai multor încăperi și anume:
- a fost efectuată reparaţia capitală şi amenajate 2 săli de torent pentru ciclul I de
studii (licenţă) cu capacitatea de 240 locuri;
- au fost instalate geamuri şi uşi din termopan la blocul de studii, str. Sf. Vineri, 7
şi la Poiligonul multifuncţional, str. Lermontov 12 „A”;
- au fost reparate şi încadrate în procesul de educaţie a studenţilor 5 săli de clasă
cu o capacitate de 120 de locuri, care urmează a fi dotate cu echipament de instruire cu
suportul Ambasadei SUA;
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- se finisează reparaţia acoperişului blocului de studii al Academiei „Ştefan cel
Mare” din strada Gh. Asachi, 21 (este realizată în proporţie de 95%);
- a fost amenajat şi dat în exploatare terenul de fotbal din strada Sf. Vineri, 7 cu
înveliş artificial conform noilor tehnologii (notă: pregătirea terenului a fost efectuată de
către Academie, învelişul artificial a fost pus la dispoziţie de către Federaţia Moldovei de
Fotbal);
- a fost amenajat şi dat în exploatare terenul de fotbal din strada Gh. Asachi,21
cu înveliş artificial conform noilor tehnologii (notă: pregătirea terenului a fost efectuată
de către Academie, învelişul artificial a fost asigurat de către Federaţia Moldovei de
Fotbal);
- a fost finisată reparaţia capitală a acoperişului de la blocul de studii din strada
Lermontov 12 A;
- au fost achiziţionate şi instalate camere video de ultima generaţie pentru
asigurarea supravegherii blocurilor de studii şi terenurilor adiacente, întru eficientizarea
pazei şi regimului de control-acces;
- au fost efectuate reparaţii în vestiarele şi blocurile sanitare a Sălii sportive
amplasate pe strada Sf. Vineri, 7;
- a fost reparată şi amenajată bucătăria studenţească din str. Sf. Vineri, 7;
- actualmente se efectuiază reparaţia capitală a blocurilor sanitare din căminul
studenţesc din str. Gh. Asachi, 21.
CENTRUL INTEGRAT DE PREGĂTIRE PRNTRU APLICAREA LEGII (CIPAL)
Reieșind din obiectivele stabilite pe parcursul anului 2019, Centrul integrat de
pregătire pentru aplicarea legii a organizat și desfășurat la Universitatea de Stat din
Moldova, cu suportul financiar al PNUD și Ambasadei SUA în Moldova, instruirea a 16
angajați din cadrul subdiviziunilor MAI, la Cursul de Formare de formatori.
De asemenea, au fost realizate mai multe activități majore în cadrul implementării
proiectului Twinning „Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului de poliție din
Republica Moldova”, obiectivul general fiind sprijinul acordat Guvernului Republicii
Moldova în asigurarea statului de drept, consolidarea ordinii și securității publice, și
protecția drepturilor omului, prin dezvoltarea unui sistem de poliție accesibil, care a
demarat la 20 iulie 2018 și are o perioadă de implementare de 30 luni (până în ianuarie
2021).
La compartimentul organizarea și desfășurarea formării profesionale, a fost
elaborat Planul de asigurare a calității programului de instruire a subofițerilor de poliție
de nivelul C03: ordine și securitate publică; a fost elaborat Raportul de evaluare externă
a programului în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de studiu
la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare precum și au fost
aprobate curriculele modulelor Programei de instruire continuă a subofițerilor de poliție
începători nivelul C03.
Procesul de instruire a primului curs de formare profesională inițială a
subofițerilor de Poliție debutanți a fost lansat prin Ordinul MAI nr. 419 din 12 iulie 2019,
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care asigură dezvoltarea competențelor de comunicare, tactice și juridice ce urmează să
le posede fiecare subofițer de poliție pentru a soluționa calitativ situațiile de serviciu cu
care se confruntă zi de zi, elaborată de comun cu experții Poliției din Polonia, Lituania și
România. Urmare acestui program, 55 de subofițeri de poliție debutanți au absolvit
cursul de formare profesională continuă, cu o durată de 16 săptămâni.
La compartimentul proiectare, construire și dezvoltare a Centrului, a fost
încheiat contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației de proiect
și devizele pentru rețelele tehnico-edilitare exterioare ale obiectului, s-a elaborat caietul
de sarcini și documentația standard privind inițierea procedurii de achiziție a
obiectivului CIPAL etc.
SERVICIUL MEDICAL (SM)
În anul 2019, Seviciul medical a semnat contracte de colaborare cu 51 instituții
medico-sanitare publice ale Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, întru
acordarea asistenței medicale de urgență și specializate funcționarilor publici cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, militarilor în termen din cadrul IGC. De
asemenea, Serviciul medical a încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină
contract de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul
asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019, cu prestarea serviciilor
medicale primare, specializate de ambulator și spitalicești.
La deservirea Policlinicii SM s-au aflat 23 370 persoane (an. 2018 – 23480).
Spitalul este prevăzut cu 160 de paturi, inclusiv terapeutice – 70, chirurgicale – 50
(8 paturi profil neurochirurgical), neurologice – 40. De asemenea, sunt prevăzute 6
paturi de reanimare și terapie intensivă.
Pe parcursul anului au fost achiziționate medicamente, utilaj medical și alte
produse para-farmaceutice în sumă totală de 4 530 349,76 lei. Pentru un bolnav în
medie pe spital pentru o zi/pat s-au cheltuit 121,13 lei și pentru un caz tratat 1 065,95
lei (a. 2018 - 134,75 lei pentru o zi/pat și pentru un caz tratat 1 212,75 lei).
La deservire în CCPz „Nord” se află 2 917 persoane dintre care 2 461 (84,3%)
funcționari publici cu statut special ai MAI și 456 (15,7%) colaboratori ai ANP al MJ.
La deservire în CCPz „Sud” se află 1 360 persoane dintre care 1 048 (77,0%)
funcționari publici cu statut special ai MAI şi 312 (23,0%) colaboratori ai ANP al MJ (în
bază de contract).
La Comisia medicală centrală a MAI, pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate
1 868 (an. 2018 -2210) persoane, 1 275 sau 68,2% - pentru încadrare în serviciu (an.
2018 - 68,1%), 345 sau 18,5% (an. 2018-18,6%) angajați și 248 –13,3% candidați la studii
(an. 2018-13,3%).
Cota persoanelor cu decizia inapt din cei ce au finisat examinarea constituie 21,0%
(an. 2018 - 21,5%).
La 01.01.2019 la evidența Centrului de sănătate publică au fost luate 197 obiecte
pentru efectuarea supravegherii sanitare de stat, din ele 51 administrative, 32 medicosanitare,17 alimentare, 47 unități ale IGSU, 21 subdiviziuni ale IGC, 31 obiecte speciale
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ale izolatoarelor de detenție provizorie, 3 obiecte radiologice, alte 13 obiective,
comparativ cu 215 în anul 2018. Au fost excluse de la evidență 18 obiecte, inclusiv 17
alimentare și 1 unitate medico-sanitară (suspendarea activității punctului medical a
u/m 1003 or. Bălți).
Controlului sanitar-igienic au fost supuse 42 obiective din cadrul autorităților
administrative din subordinea MAI. În rezultatul verificărilor au fost întocmite procesele
verbale de constatare a neajunsurilor depistate și înaintate propuneri pentru
îmbunătățirea stării sanitaro-igienice la obiective, conform legislației sanitare și
termenelor stabilite.
În componenta Centrului de reabilitare medicală și recreare sunt prevăzute 30
căsuțe amenajate și dotate cu mobilier, lengerie de pat.
Punctul medical dispune de izolator pentru izolarea temporară a eventualilor
pacienți și dispune de minimul necesar de echipamente și medicamente, dezinfectanți,
detergenți, rechizite pentru dereticarea curentă a încăperilor.
DIRECȚIA AUDIT INTERN (DAI)
Pe parcursul anului 2019, Direcția audit intern a MAI a realizat 5 misiuni, în urma
cărora au fost înaintate 46 recomandări, 31 din ele constituind acțiuni ale planurilor de
activitate pentru anul 2020. De menționat că, conform misiunii de asigurare privind
evaluarea funcționalității sistemului de control intern managerial în cadrul MAI, efectuat
în baza ordinului nr. 167/2019, rămîn neimplementate în termen 3 recomandări,
responsabilă de care se face Direcția management instituțional a MAI.
În acest context se menționează, că procesul de implementare a sistemului de
control intern managerial decurge destul de anevoios în cadrul instituțiilor subordonate,
existînd deficiențe în dezvoltare, managerii operaționali manifestînd o abordare
superficială privind implementarea componentelor acestuia, fapt ce urmează a fi
depășit pe parcursul anului 2020.
CLUBUL SPORTIV CENTRAL „DINAMO”
Pe parcursul anului 2019 CSC „Dinamo” a organizat un șir de activități sportive cu
caracter în masă, cum ar fi: desfăşurarea competiţiilor la tenis de masă, lupta sambo,
tir, triatlon de serviciu, crossfit, minifotbal, volei și lupta corp la corp din cadrul
Spartachiadei (open) a CSC „Dinamo” cu participarea instituțiilor de drept din ţară.
În perioada vizată, sportivii dinamovişti, au participat la 3 cantonamente de
pregătire fizică specială către competiţiile internaţionale în afara hotarelor Republicii
Moldova şi la 28 de competiţii de rang internaţional.
La aceste competiţii au fost obținute rezultate la Cupa Mondială la Taekwon-do
ITTAF desfășurată în or. Valensia (Spania); la Cupa României la Taekwondo WT
desfășurată în or. Iași (România); la Cupa Mondială la Tir cu Arcul desfășurată în or.
Berlin (Germania); la Turneul Internațional de pentatlon modern, care a fost desfășurat
în or. Kiev (Ucraina).
De asemenea, performanțe s-au obținut la turneiele internaționale la judo, în
Malta, or. București (România), or. Frankfurt (Germania), la Turneul Internațional la înot
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desfășurat în or. Bulgas (Bulgaria), la Cupa ,,Tehnoton” desfășurată în or. Iași (România)
etc.
Totodată sportivii dinamoviști au participat cu succes la competiţiile naţionale, la
care au obţinut 206 medalii, dintre care: 85 de aur, 74 de argint şi 47 de bronz.
Performanţe înalte în clasamentul final al Spartachiadei au obţinut Inspectoratul
General al Carabinierilor, BPDS „Fulger”, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, IP
Ciocana al DP mun. Chișinău al IGP, DP mun. Chișinău a IGP, IP Bălți al IGP, UM 1003, DR
Nord și DR Vest.
AGENȚIA REZERVE MATERIALE (ARM)
Agenția Rezerve Materiale este autoritatea administrativă în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, căreia îi revine misiunea de implementare a politicilor statului în
domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare, obiectivele de bază ale căreia
constau în:
 completarea rezervelor materiale de stat și de mobilizare;
 asigurarea eliberării operative a bunurilor materiale din rezervele materiale de
stat și de mobilizare pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale și altor cazuri
de forță majoră;
 împrospătarea bunurilor materiale în termenii stabiliţi;
 administrarea și controlul păstrării cantitative şi calitative a bunurilor din
rezervele materiale de stat și de mobilizare.
Pentru realizarea misiunii sale, în perioada de raportare, Agenției i-au fost alocate
mijloace financiare bugetare pentru completarea rezervelor în mărime de 26 436,6 mii
lei, executarea constituind 14 788,2 mii lei (56,8%). Veniturile colectate au constitut
suma de 11 892,6 mii lei, mijloace, care de asemenea, au fost îndreptate la completarea
rezervelor de stat și de mobilizare.
În perioada de referință, din fondul de intervenție al Guvernului au fost alocate
2 895,6 mii lei, în scopul recuperării bunurilor materiale din rezervele de stat, eliberate
pentru lichidarea consecinţelor calamităților naturale, inclusiv pentru Ministerul
Apărării, consiliile raionale Ocnița, Basarabeasca, Glodeni, în legătură cu lichidarea
consecințelor ninsorilor abundente, vîntului și ploilor puternice; prăbușirea blocului de
locuit din orașul Otaci, care au avut loc pe parcursul anului 2019.
Problemele cu care se confruntă în activitate subdiviziunile Ministerului Afacerilor
Interne
IGP
 fluctuația de personal și creșterea continuă a funcțiilor vacante;
 implementarea fragmentară și neconformă a documentelor de politici aferente
domeniului de securitate publică, care determină carențe în asigurarea prezenței Poliției
în mediul rural, inclusiv sub aspectul asigurării implementării principiilor activității
polițienești comunitare și de reacționare la apelurile de urgență;
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 existența unor proceduri complicate de documentare a cazurilor depistate de
Poliție, birocratizarea excesivă a acestora;
 implicarea insuficientă a unor autorități în preluarea conform competenței a
cazurilor depistate/documentate de Poliție. Antrenarea polițiștilor în activități
improprii;
 caracterul neuniform al automatizării proceselor caracteristice activității
polițienești prin implementarea tehnologiilor informaționale, asigurarea
interopabilității sistemelor existente și facilitarea utilizării acestora prin configurarea
conform necesităților Poliției;
 alocarea insuficientă a resurselor financiare pentru acoperirea necesităților de
dotare cu uniformă, tehnică și echipament specializat.
IGC
 deficitul general de capacitate al IGC, în domeniul asigurării și restabilirii ordinii
și securității publice, exprimat prin existența în activitatea Carabinierilor a
paralelismelor, suprapunerilor şi dublărilor de competenţe cu Poliția, fapt ce face dificilă
organizarea şi desfăşurarea misiunilor, stabilirea precisă a responsabilităţilor,
cooperarea şi alocarea resurselor, organizarea şi executarea misiunilor;
 capacitatea operațională limitată, care rezultată din: organizarea
necorespunzătoare a instituției la nivel central și teritorial; reprezentarea teritorială
insuficientă, neexistînd acoperirea națională din partea Carabinierilor; deficitul de
efective specializate pentru îndeplinirea misiunii principale; absența competențelor
polițienești; dotarea dar și profesionalizarea insuficientă a carabinierilor.
IGPF
 numărul mare de funcții vacante, fluctuația sporită de personal și atractivitatea
redusă a profesiei, raportate la nivelul de salarizare și condițiile dificile de muncă;
 stagnarea procesului de implementare a conceptului de control în comun al
frontierei modo-ucrainene pe sectorul central (transnistrean);
 nesoluționarea problemei legate de aplicarea sechestrului asupra elementelor
de infrastructură, componente ale sistemului de telecomunicații fixe și mobile în
standard „TETRA” și imposibilitatea finalizării lucrărilor din Faza 1 a proiectului „Rețeaua
de comunicații fixe și mobile pentru Serviciul Grăniceri al RM”;
 infrastructură slab dezvoltată a punctelor de trecere a frontierei de stat, care
influențează negativ procesele de control, în special în perioadele estivale.
BMA
 lipsa resurselor umane suficiente pentru realizarea funcțiilor prevăzute de
Lege, precum și acordarea unor atribuții improprii Biroului (pe parcursul ultimilor ani
Biroului i-au fost transmise un șir de atribuții noi de la alte structuri de stat (Agenția
Servicii Publice, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației
ș.a.), fără suplinirea unităților de personal necesare în acest sens. Din această cauză
Biroul este lipsit de posibilitatea de a institui entitățile necesare (privind asigurarea
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secretului de stat, protecția datelor cu caracter personal, audit-ul, servicii juridice,
domeniul IT etc);
 fluctuația de personal, care constituie 22%-25% pentru personalul de
funcționari cu statut special și respectiv funcționarii publici, în mare parte ținînd de
salariile reduse.
SPIA
 cadrul normativ contradictoriu:
 necesitatea atribuirii Serviciului protecţie internă şi anticorupţie a
competenţelor materiale de exercitare a urmăririi penale în instrumentarea cazurilor de
corupţie, săvârşite de către angajaţii MAI;
 necesitatea modificării prevederilor Legii nr. 59/2012 privind activitatea
specială de investigații;
 absenţa unui mecanism de protecție a denunțătorilor;
 necesitatea includerii Ministerului Afacerilor Interne în sistemul organelor
securităţii statului, care, de facto, exercită atribuţii în acest sens şi întruneşte toate
condiţiile necesare;
 gradul avansat de uzură a mijloacelor speciale din dotare;
 necesitatea consolidării rețelelor securizate de transmitere și recepționare a
informației atribuite la secret de stat în format electronic;
 legea cu privire la expertize este contradictorie activității de urmărire penală,
deoarece organul de urmărire penală urmează să achite costurile expertizelor efectuate
de către CTCEJ a IGP.
STI
 imposibilitatea completării funcțiilor vacante din cauza moratoriului;
 deficiențe la compartimentul formare profesională a angajaților STI desfăşurarea şedinţelor de instruire şi de trageri cu angajaţii, organizarea pregătirii fizice
a angajaţilor, din cauza lipsei cadrelor suficiente.
ARM
 lipsa planului de mobilizare a economiei naționale;
 lipsa unei baze proprii de păstrare a rezervelor.
Prioritățile Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2020
1) Consolidarea și unificarea sistemului de pregătire inițială și continuă în
cadrul MAI cu accent pe pregătirea practică:
- perfecționarea cadrului normativ cu privire la organizarea învățământului și
cercetării în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;
- construcția sediului Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii;
- consolidarea capacităților Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei;
- instruirea a 250 de subofițeri debutanți în domeniul ordinii și securității publice
în cadrul cursurilor de pregătire continuă și pregătirea a 450 de polițiști în cadrul
cursurilor de formare continuă (perfecționare).
Pagină 40 din 43

Raportul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2019

2) Reorganizarea conceptului de patrulare la nivel național și delimitarea
competențelor structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne:
- elaborarea cadrului normativ cu privire la delimitarea clară a competențelor de
asigurare a ordinii și securității publice între Poliție și Carabinieri, precum și celelalte
structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniu;
- revizuirea dislocării unice și intensificarea prezenței Poliției și a Carabinierilor
în dispozitivele de ordine și securitate publică.
3) Conceptualizarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a procesului de
planificare operațională și strategică:
- elaborarea strategiei de ordine și securitate publică pentru perioada
următoare;
- elaborarea Regulamentului cu privire la planificarea strategică în cadrul MAI;
- elaborarea Strategiei de comunicare a MAI.
4) Eficientizarea activității și funcționalității Inspectoratului General al Poliției:
- elaborarea strategiei de dezvoltare a Poliției pentru pentru anii 2021-2025 și a
planului de acțiuni privind implementarea acesteia;
- renovarea și darea în exploatare graduală a Izolatoarelor de detenție provizorie
(IDP);
- implementarea conceptului de regionalizare a Poliției;
- automatizarea evidenței contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a
persoanelor care au săvârșit contravenții (SIA „Contravenții”);
- perfecționarea cadrului normativ de evidență a infracțiunilor, a informației
criminalistice și criminologice;
- darea în exploatare a sectoarelor de poliție modernizate pentru îmbunătățirea
relației poliție-comunitate.
5) Revizuirea managementului resurselor umane și crearea condițiilor atractive
și competitive pentru noii angajați:
- ajustarea cadrului normativ cu privire la funcționarul public cu statut special
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin amendarea Legii nr.288/2016;
- modernizarea managementului resurselor umane, selectarea, recrutarea,
evaluarea și promovarea cadrelor.
6) Crearea mecanismelor instituționalizate de consultare formală și asigurare a
participării autorităților publice locale și a comunității la gestionarea domeniului
ordinii și securității publice:
- instituirea grupurilor de lucru comune, la nivel regional și local, întru asigurarea
conlucrării autorităților cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii criminalității
cu autoritățile publice locale.
7) Consolidarea capacităților instituționale ale Trupelor de Carabinieri:
- elaborarea și aprobarea Strategiei de consolidare și modernizare a Trupelor de
Carabinieri pentru anii 2021-2025 și a planului de acțiuni privind implementarea
acesteia;
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- dezvoltarea capacităților carabinierilor pe dimensiunea de ordine publică prin
valorificarea asistenței tehnice oferite de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Arma
de Carabinieri din Italia;
- elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Normelor de
asigurare cu echipament a Inspectoratului General de Carabinieri.
8) Asigurarea mecanismelor de intervenție în cazul situațiilor de urgență pentru
diminuarea timpului de reacție:
- elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale de reducere a riscurilor
dezastrelor;
- elaborarea și promovarea proiectului Strategiei naționale privind prevenirea
riscurilor în sectorul locativ;
- extinderea rețelei remizelor de pompieri și salvatori pe teritoriul țării și
reducerea timpului de răspuns la apelurile cetățenilor;
- modificarea cadrului normativ relevant în vederea atribuirii Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență a competențelor de supraveghere de stat în
domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor;
- inițierea modificării cadrului normativ în vederea dezvoltării voluntariatului în
situații excepționale, în scopul consolidării serviciului salvatori și pompieri în localitățile
rurale ale Republicii Moldova;
- implementarea proiectelor din cadrul Programului Operațional Comun
România – Republica Moldova;
- prevenirea situațiilor de urgență (incendiilor) în sectorul locativ prin
continuarea Campaniei Naționale „O casă protejată, o viață salvată”.
9) Consolidarea și eficientizarea mecanismului de administrare a rezervelor de
stat și de mobilizare:
- completarea și amendarea cadrului normativ cu privire la rezervele de stat și
de mobilizare prin elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la controlul
rezervelor de stat și de mobilizare și a Regulamentului privind constituirea Comisiei
pentru stabilirea și aplicarea prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în/din
rezervele de stat și de mobilizare, precum și revizuirea și îmbunătățirea cadrului
normativ privind stocurile rezervelor de stat și de mobilizare (a nomenclatoarelor).
10) Dezvoltarea sistemului de Proceduri Standard de Operare, necesar
desfășurării activităților specifice:
- implementarea Sistemului de control intern managerial;
- raportarea activității de audit intern și funcționalității sistemului de control
intern managerial.
11) Dezvoltarea politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor:
- evaluarea impactului Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului
(2011-2020) și elaborarea unei noi politici naționale pentru următorii 10 ani;
- elaborarea Planului de acțiuni pentru anul 2021-2022 privind integrarea
străinilor;
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- consolidarea capacității instituționale a Biroului migrație și azil prin aprobarea
cadrului normativ și organizational;
- asigurarea participării şi realizării obiectivelor Pactului Global pentru Migrație
și a Pactului Global pentru Azil;
- asigurarea implementării eficiente a acordurilor internaționale în domeniul
migrației și azilului, în special în contextul readmisiei;
- modernizarea și asigurarea prestării serviciilor publice de calitate mediului de
afaceri și persoanelor fizice.
12) Implementarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat:
- desfășurarea analizei funcționale, identificarea disfuncționalităților și
înaintarea recomandărilor de îmbunătățire continuă a activității în cadrul Poliției de
Frontieră;
- elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind
implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru
perioada 2018-2023;
- extinderea implementării controlului comun la frontieră moldo-ucraineană,
inclusiv pe segmentul transnistrean;
- modernizarea sistemelor informaționale gestionate de către Poliția de
Frontieră;
- consolidarea cooperării cu FRONTEX, precum și alte agenții internaționale pe
domenii de interes reciproc;
- dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat, a tehnicii și echipamentului
utilizate la controlul frontierei de stat.
13) Implementarea și monitorizarea documentelor de politici:
- asigurarea implementării și monitorizării recomandărilor din rapoartele de
audit ale Curții de Conturi;
- organizarea evenimentelor de premiere a organizațiilor societății civile care
promovează participarea la procesul decizional, precum și a autorităților publice care
excelează în transparența decizională.

Pagină 43 din 43

