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I. ASPECTE GENERALE  

 
Ministerul Afacerilor Interne este organul central de specialitate al 

administrației publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în 
domeniul: 

ordinii și securității publice;  
combaterii criminalității organizate; 
managementului integrat al frontierei de stat; 
gestionării fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor; 
prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și 

excepționale, protecției civile, apărării împotriva incendiilor și acordarea 
primului ajutor calificat; 

rezervelor materiale de stat și de mobilizare; 
asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, 

precum și apărarea proprietății publice și celei private. 
Misiunea principală a ministerului, la general, este de a analiza situația 

și problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici 
publice eficiente, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și 
de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții 
sigure și utile în domeniile de competență, asigurând cel mai bun raport dintre 
rezultatele scontate și costurile preconizate. 

Sub aspect conceptual, pe parcursul anului 2020, activitatea 
ministerului și a subdiviziunilor subordonate a fost axată prioritar pe 
consolidarea cadrului normativ, 

dezvoltarea și operaționalizarea sistemului de management 
operațional, 

reformarea și consolidarea capacităților de menținere, asigurare și 
restabilire a ordinii publice, prevenire și combatere a criminalității,  

reducerea timpului de reacție la apeluri, precum și simplificarea 
procedurilor de soluționare a solicitărilor cetățenilor,  

dezvoltarea și consolidarea capacităților de asigurare a protecției 
interne și integrității instituționale,  

implementarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat 
conform celor mai bune practici ale Uniunii Europene,  

consolidarea capacităților de gestionare eficientă a fluxurilor 
migratorii pe întreg teritoriul țării,  

crearea și implementarea unui sistem propriu, eficient de instruire și 
formare profesională a angajaților din sistemul afacerilor interne. 
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II. MANAGEMENTUL PLANIFICĂRII STRATEGICE 

 
Procesul de planificare strategică în premieră a fost unul ambițios și 

complex, iar acțiunile întreprinse în domeniul afacerilor interne, ordine publică 
și protecție civilă în perioada de raportare, au avut un impact pozitiv asupra 
situației din țară, fiind înregistrate tendințe pozitive la majoritatea indicatorilor 
aflați în monitorizare. 

În acest context, prin intermediul Programului de activitate al 
Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne i-au fost atribuite 20 de obiective 
strategice pe direcțiile prioritare de activitate, pentru realizarea integrală a 
cărora, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (HG 
nr.636/2019) au fost planificate 67 de acțiuni, dintre care 35 sunt realizate 
(52%), 28 în curs de implementare (42%) și 4 acțiuni cu termenul depășit (6%). 

Direcțiile prioritare de dezvoltare și măsurile strategice privind 
activitatea Ministerului Afacerilor Interne au fost stabilite și în Planul de acțiuni 
al MAI pentru anul 2020, care a inclus 13 obiective strategice din care au 
derivat 266 de acțiuni, menite să susțină inclusiv implementarea Planului de 
acțiuni al Guvernului pentru ani 2020-2023 (analiza denotă o dublare a 
acțiunilor comparativ cu: 2016 – 134 acțiuni; 2017- 141 de acțiuni; 2018 – 146 și 
2019 – 209 acțiuni). 

În același rând, nivelul de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 
2020, a constituit 78% (208 acțiuni), ceea ce reprezintă, cea mai înaltă rată de 
implementare a unui plan de acțiuni din ultimi 5 ani, fapt ce confirmă activitatea 
desfășurată pe componenta monitorizării și evaluării documentelor de politici 
(alte 54 de acțiuni au fost transferate pentru anul 2021 (20%), iar 4 acțiuni au 
fost radiate de la control (2%).  

Urmare eforturilor depuse, acei indicatori de progres stabiliți în Planul 
de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2020, au fost atinși deja 
începând cu luna iulie, ulterior, pe parcursul anului fiind doar consolidați. 

Or, potrivit Barometrului de opinie publică, realizat de Institutul de 
Politici Publice în octombrie 2020, numărul cetățenilor care au încredere în 
Poliție este de 41%, fiind în continuă creștere și, constituie cel mai înalt indice 
către finele perioadei de raport, înregistrat vreo dată (perioada 2004-2020). 
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Respectiv, și situația criminogenă este într-o diminuare evidentă cu 
circa 17,0%, de către organul de urmărire penală al MAI, fiind pornite 24.629 
cauze penale (comparativ cu 29.664 cauze penale pornite în perioada similară a 
anului 2019). 

 

 
Din ele, 65,16% au fost remise procurorului (16.048 cauze penale), iar 

43,03% expediate în instanța de judecată (10.599 cauze penale). 
Rata criminalității la nivel național, către finele perioadei de raport, s-a 

diminuat cu 14,62 puncte procentuale, atingând valoarea de 69,87 infracțiuni 
la 10.000 locuitori, față de 84,49 infracțiuni pentru anul 2019 și, de la 85,4 
până la 111,7 perioada anilor 2014 - 2018. 

Evoluția pozitivă în domeniu, a fost determinată de mai mulți factori, 
inclusiv de implementarea unor reforme instituționale importante, care s-au 
materializat prin:  

- finalizarea procesului de instituționalizare a Inspectoratului General 
de Carabinieri;  

- delimitarea competențelor de asigurare a ordinii și securității publice 
între Poliție și Carabinieri;  

- crearea Inspectoratului Național de Securitate Publică. 
 Totodată, la capitolul planificare strategică, se menționează că la etapa 
actuală, Ministerul Afacerilor Interne este responsabil de implementarea a 96 
de documente de politici publice sau acte normative pe domeniile de 
activitate, realizarea cărora este asigurată, inclusiv prin intermediul;  

- Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020; 
- Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului pentru anii 2011-

2020; 
- Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru  anii 2017 – 

2020; 
- Strategiei naționale antidrog pe anii 2020-2027 (document recent 

aprobat); 
- Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat 

pentru perioada 2018-2023; 
- Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii 

publice pentru anii 2018-2020; 
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- Planului de acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului și 
discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017-
2020; 

- Concepției și Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea 
polițienească comunitară; 
 Adițional, în proces de elaborare sunt următoarele documente de 
politici publice: 

- elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare al Inspectoratului 
General de Carabinieri pentru perioada 2021-2027; 

- elaborarea Programului de dezvoltare al Poliției pentru anii 2021-
2027; 

- elaborarea și aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea 
riscurilor în sectorul locativ; 

- elaborarea și aprobarea Strategiei naționale de reducere a riscurilor 
dezastrelor; 

- elaborarea și aprobarea Strategiei naționale în domeniul migrației și 
azilului și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia; 

- elaborarea și aprobarea Programului pentru controlul armelor de 
calibru mic și mijlociu, și prevenirea proliferării și circulației ilegale a acestora 
pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2021-2022 privind 
implementarea acesteia; 

- 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; 

- elaborarea și aprobarea Programului de modernizare tehnologică a 
Sistemului de siguranță publică și rutieră pentru anii 2020-2023 și a Planului 
de acțiuni privind implementarea acestuia; 

- elaborarea și aprobarea Programului „Polițist pentru localitatea ta” si 
Planului de acțiuni privind implementarea acesteia; 

- elaborarea Programului Național privind creșterea siguranței și 
securității în instituțiile de învățământ și adiacentul acestora pentru anii 2021-
2025. 

Concomitent, în aceste condiții, de către subdiviziunile de politici ale 
aparatului central al MAI și autoritățile administrative din subordine, au fost 
elaborate și s-a reușit să fie aprobate de către Guvernul Republicii Moldova 56 
de acte normative, printre care:  

- Strategia națională antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului 
național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021; 

- modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, 
organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de 
conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1452/2007,  
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- aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Republicii Turcia privind conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor 
de conducere, semnat la Ankara la 30 decembrie 2019; 

- aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la 
Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și 
precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, 
substanțelor și dispozitivelor explozive, care constituie corpuri delicte în cauzele 
penale, semnat la 11 octombrie 2017; 

- modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare și restituire 
a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravențiilor; 

- aprobarea proiectului de lege cu privire la Sistemul informațional 
automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a 
persoanelor care au săvârșit contravenții; 

- aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu 
privire la Sistemul informațional integrat automatizat de evidență a 
infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni; 

- Regulamentul privind gestionarea materialului biologic etc. 

III. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 
În această perioadă, un suport considerabil în dezvoltarea politicilor MAI 

pe dimensiunea externă și în activitatea de prevenire a pandemiei a fost oferit 
și de către organizațiile, agențiile internaționale și misiunile diplomatice 
acreditate în RM, precum PNUD, EUBAM, TIKA, Delegația UE, ambasadele 
Austriei, Chinei, Italiei, Qatar, Poloniei, României, SUA, Turciei etc. 

S-a intensificat cooperarea bilaterală și multilaterală cu SUA, 
Germania, Ungaria, România, Turcia, Qatar, Belarus, Italia etc.  

La nivel regional și internațional, s-a intensificat colaborarea în cadrul 
CCP, SELEC, EUROPOL, agențiile specializate ale ONU (UNODC, UN WOMEN), 
GUAM. 

Pe parcursul anului 2020, întru atingerea obiectivelor MAI, au fost 
semnate/aprobate 7 tratate internaționale și 2 documente internaționale, 
care nu cad sub incidența Legii nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele 
internaționale ale Republicii Moldova (2 asemenea  documente sunt în curs de 
semnare). 

Se află în proces de negociere încă 4 proiecte de tratate internaționale 
și anume: 

- Protocolul de amendare a Acordului dintre părțile Convenției de 
Cooperare Polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de 
date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor; 
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- Proiectul Protocolului tehnic dintre Ministerul Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova și Ministerul de Interne al Republicii Turcia privind 
transmiterea bunurilor; 

- Proiectul Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Regatului Belgiei privind cooperarea în domeniul polițienesc; 

- Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Republicii Belarus privind readmisia.  

Actualmente, subdiviziunile MAI 
gestionează 83 de programe și proiecte 
multilaterale și bilaterale, dintre care 52 
sunt în curs de implementare și 31 - în 
proces de negociere/inițiere. 

Asistența externă oferită cuprinde 
domenii precum reforma poliției, 
gestionarea situațiilor urgente, 
managementul integrat al frontierei, 
asigurarea ordinii și securității publice. 

De menționat că, în rezultatul 
negocierilor cu Japan Tobacco International (JTI) în anul 2020, subdiviziunile 
MAI au beneficiat de donația ce include:  

- un lot de echipament și tehnică de calcul pentru MAI (calculatoare, 
imprimante, laptopuri, web camere ș.a.) în 
valoare totală de 87.280 mii lei; 

- un automobil Dacia Duster 4x4 
pentru IGP, în valoare de 17.000 Euro;  

- mijloace bănești în valoare de 
100.000 lei pentru a procura câini de 
serviciu specializați în depistarea produselor 
de tutun (la 21.12.2020 au fost achiziționați 
9 căței de rasă din România pentru IGPF); 

- un program de instruire pentru angajații MAI la Iași, România, în 
perioada 2-6 martie 2020, în domeniul 
managementul proiectelor. 

- echipamente de protecție 
individuală pentru angajații IGPF în sumă de 
30.000 lei în scopul susținerii acțiunilor de 
diminuare a consecințelor Covid-19. 

De asemenea, subdiviziunile MAI 
gestionează 12 proiecte transfrontaliere, 
finanțate de Uniunea Europeană prin 
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) în cadrul Programului Operațional 
Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. 
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În această perioadă au fost semnate 9 contracte de Grant, bugetul alocat 
subdiviziunilor MAI pentru implementarea acestora fiind de circa 14 mln. Euro. 

În anul 2020, un rol important a fost atribuit finalizării implementării 
obiectivelor Programului de Suport Bugetar din partea UE pentru reforma 
Poliției, la 21 decembrie fiind recepționată cea de-a 3 tranșă variabilă de 5 
milioane Euro pentru implementarea indicatorilor Matricei de Politici. 

IV. ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ (activitatea Poliției) 

 
Pe parcursul anului 2020, de către subdiviziunile Poliției au fost 

înregistrate 23 978 infracțiuni, 30% dintre care în municipiul Chișinău. 

Fenomenul infracțional a înregistrat o descreștere cu 17,54%, 
comparativ cu perioada analogică a anului 2019 (29 077). 
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Din numărul total al cauzelor penale pornite, au fost trimise procurorului 
15713 (65,53%), iar 10353 (43,18%) au fost trimise instanței de judecată.  

Fenomenul infracțional pe teritoriul Republicii Moldova se 
caracterizează prin infracțiuni ușoare și mai puțin grave, ponderea acestora pe 
fonul infracțional general fiind de 83%.  

Din numărul total de infracțiuni înregistrate, 48% revin infracțiunilor 
patrimoniale, 22% celor din domeniul transporturilor, iar câte 5% - celor 
contra securității publice, familiei și minorilor. 

În cadrul activităților de urmărire penală și investigare a infracțiunilor, 
Poliția a reușit stabilirea autorilor în proporție de:  

- 93,7 % pe cauzele în domeniul transporturilor;  
- 85,7% pe cauzele contra familiei și minorilor; 
- 84,39% pe cauzele legate de droguri; 
- 83,81% pe cauzele penale contra vieții și sănătății persoanelor; 
- 81,64% pe cauzele contra drepturilor politice; 
- 80,31% pe cauzele contra sănătății publice;  
- 79,36% pe cauzele contra securității publice; 
- 73,69% pe cauzele penale privind viața sexuală;  
- 58,48% pe cauzele penale contra justiției;  
- 48,67% pe cauzele penale contra libertății;  
- 47,1% pe cauzele penale contra patrimoniului.  
 
Atenție deosebită a fost acordată stabilirii făptuitorilor în cazul 

infracțiunilor grave, deosebit și excepțional de grave contra persoanei.  
Prin urmare, din totalul de: 
- 162 omucideri, au fost identificați autorii în 159 cazuri; 
- 161 cazuri de vătămări grave a integrității corporale, au fost identificați 

autorii pe toate cazurile; 
- 60 atacuri tâlhărești, au fost identificați autorii în 57 cazuri; 
- 253 violuri, au fost identificați autorii în 252 cazuri. 
 
Concomitent, pe parcursul anului 2020 au fost identificați făptuitorii pe 

5336 cauze penale din cele comise în anii precedenți.  
 
În comparație cu anul 2019, a crescut numărul unor genuri de infracțiuni 

ecologice cu 75%, în domeniul transportului - cu 4,24% și contra bunei 
desfășurări a activității în sfera publică - cu 25,93%, precum și a celor comise 
de grupuri criminale organizate - cu 154,29%.  

 
Infracțiunile contra vieții și sănătății, contra patrimoniului și contra 

sănătății publice, au înregistrat diminuări care oscilează între 15 - 23%.  
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Conform criteriului regional, cele mai multe infracțiuni au fost 
înregistrate în: 

- mun. Chișinău – 7129; 
- regiunea Centru – 5798;  
- regiunea Nord – 5745; 
- regiunea Sud – 3499;  
- DP UTA Găgăuzia – 1253; 
- Bender – 193 infracțiuni.   

Rata criminalității la nivel național în perioada analizată, conform 
Recensământului populației și al locuințelor din anul 2014, constituie 69,36%, 
sau cu 16,97% mai mică decât în 
anul 2019.  

Totodată, cele mai afectate 
unități administrativ-teritoriale 
din punct de vedere al ratei 
criminalității sunt municipiile 
Chișinău, Bălți, precum și raionul 
Vulcănești. 

Conform informațiilor 
prezentate de către STI al MAI, 
pe parcursul anului 2020 pentru 
comiterea infracțiunilor au fost 
identificate 12 797 de persoane. 
Din ele, 375 sunt minori cu 
vârstele cuprinse între 14 – 15 
ani și 697 cu vârstele cuprinse 
între 16 – 17 ani. 

Din numărul total de 
persoane care au comis 
infracțiuni, 278 nu sunt la prima 

mun. Chișinău; 
7129; 30%

Centru; 5798; 
25%

Nord; 5745; 24%

Sud; 3499; 15%

UTA Găgăuzia; 
1253; 5%
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abatere. Totodată, 123 persoane sunt străini și/sau fără cetățenie. 
Pe parcursul perioadei de referință la compartimentul documentării 

criminalității organizate, în cadrul a 211 cauze penale au fost documentate 63 
grupări criminale organizate și 14 organizații criminale, pe care au fost 
identificați 463 de membri. 

Au fost inițiate 833 cauze penale privind traficul ilicit de droguri, 
atestându-se o descreștere cu 13,41% comparativ cu perioada analogică a 
anului 2019. Din ele, procurorului au fost trimise 703 cauze penale (84,39%) și 
expediate în judecată 555 (66,63%).  

În perioada vizată s-au înregistrat 18 cazuri de contrabandă cu droguri.  
La nivel național au fost inițiate 58 cauze penale privind traficul de 

persoane, comparativ cu 121 cauze penale pornite în perioada analogică a 
anului 2019, inclusiv:  

- 42 cauze penale privind traficul de persoane (91 an. 2019) art. 165 CP și  
- 16 cauze penale privind traficul de copii (30 an. 2019) art. 206 CP. 
Nemijlocit de către ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de 

persoane, a fost pornită urmărirea penală pe 26 cauze penale, privind traficul 
de persoane și copii, sau cu 67,5% comparativ cu anul 2019, inclusiv:  

- 14 cauze penale privind traficul de persoane (art. 165 CP), (55 cauze 
penale an. 2019); 

- 12 cauze penale privind traficul de copii (art. 206 CP), (25 cauze penale 
an.2019). 

În cadrul cauzelor penale investigate, la nivel național au fost stabilite 
139 victime (341 victime an. 2019). Potrivit formei de exploatare, traficarea 
victimelor a avut loc preponderent în scop de exploatare prin muncă.   

În rezultatul acțiunilor procesual - penale desfășurate pe cauzele penale 
inițiate în baza art. 206 Cod Penal, la nivel național, în anul 2020 au fost 
identificate 23 victime copii (20 fete/3 băieți).   

Principala forma de exploatare la copiii traficați o constituie exploatarea 
sexuală - 86,9%, urmată de exploatarea prin muncă - 8,7% și 4,3% - în scop de 
practicare la cerșetorie. 

Conform datelor statistice, la începutul anului 2020 erau declarați în 
căutare 7555 de infractori.  

Pe parcursul anului 2020 în căutare au mai fost anunțați încă 4509 
infractori, în cifra totală a acestora constituind 12064 persoane. Au fost reținuți 
3657 infractori căutați, dintre care 2330 din cei anunțați în căutare în anul 2020 
și 1327 – din anii precedenți. 1364 se află în proces de extrădare.  

Din numărul total de persoane anunțate în căutare, 4312 sunt anunțate 
în căutare interstatală în spațiului Comunității Statelor Independente și 1885 - 
Interpol. 

La 01.01.2021 au rămas în căutare 6813 infractori, din ei, pentru 
infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei – 152, pentru vătămarea 
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intenționată gravă a integrității corporale – 108, pentru infracțiuni privind 
viața sexuală– 175 și pentru comiterea atacurilor tâlhărești – 136 infractori.   

Totodată, la solicitarea subdiviziunilor Poliției, în căutare internațională 
au fost anunțate 741 persoane, inclusiv cu scop de arest și extrădare – 297 și cu 
scop de localizare - 444. 27 persoane au fost extrădate din statele-membre ale 
OIPC Interpol în Republica Moldova.   

Din 120 de persoane anunțate ca dispărute fără urmă (90 din anii 
precedenți și 30  din anul 2020) au fost stabilite 22, iar 18 dosare au fost clasate 
în baza altor temeiuri. 41 din aceste persoane sunt anunțate în căutare 
interstatală (CSI), iar 14 – Interpol, către  01.01.2021 rămânând în căutare 80 
persoane dispărute fără urmă.  

La începutul anului 2020 la evidența Poliției se aflau 24 cadavre declarate 
neidentificate. 

Pe parcursul anului 2020 au mai fost anunțate pentru identificare 3 
cadavre. Din 27 cadavre declarate ca neidentificate, pe 1 cauză din anii 
precedenți procedura de identificare a fost oprită, urmare identificării 
persoanei, iar pe 8 cauze din anii precedenți - procedura a fost oprită în baza 
altor temeiuri, către 01.01.2021 rămânând declarate neidentificate 18 cadavre.  

În perioada de 12 luni ale anului 2020, în izolatoarele de detenție 
provizorie din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, au fost plasate 
7064 persoane reținute. Din ele, 6969 - reținute penal (6526 bărbați, 378 femei, 
65 minori), iar 95 - contravențional (84 bărbați, 11 femei). 

Concomitent, au fost efectuate escortări/transportări într-un număr total 
de 14441, din ele, 3136 - în penitenciare, 9961 - în instanțe judecătorești, iar 
329 întru executarea unor acțiuni procesual - penale suplimentare la 
procuratură și 1015 – la organele de urmărire penală. 

În Sistemul informațional integrat al organelor de drept, în perioada 
de raport au fost înregistrate 354 892 informații cu privire la infracțiuni și 
alte incidente și 36 327 sesizări cu privire la infracțiuni.  

Totodată, 281 136 apeluri prin care a fost solicitat intervenția Poliției, au 
fost înregistrate la numărul unic de urgență 112. 
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Conform informațiilor furnizate de Serviciul Național Unic Pentru 
Apelurile de Urgență 112, durata medie de prelucrare a unui apel constituie 
circa 4 minute, iar media de reacționare la apelurile cetățenilor este de circa 32 
minute. Media zilnică de apeluri de urgență ce țin de competența Poliției la 
numărul unic 112 de este de 773 cazuri.  
 

Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 1988 accidente în traficul 
rutier, în care 244 persoane au decedat și 2245 au fost traumatizate, atestându-
se o descreștere cu 24,7% a numărului de accidente înregistrate, cu 19,2% - a 
numărului de persoane decedate și cu 25% - a persoanelor traumatizate.  

În mun. Chișinău, în această perioadă, s-au înregistrat 797 accidente 
rutiere, sau 39,37% din numărul total al accidentelor înregistrate.  

Pe drumurile naționale au fost comise 429 accidente rutiere, soldate cu 
106  persoane decedate și 517 traumatizate. Cu risc sporit de producere a 
accidentelor rutiere este traseul republican R6 Chișinău – Orhei – Bălți, fiind 
înregistrate 59 accidente, soldate cu 15 decedați și 72 persoane traumatizate.  

Cauză principală a accidentelor rutiere rămâne a fi viteza neadecvată 
condițiilor rutiere, care a dus la decesul a 117 de persoane și traumatizarea a 
altor 703 persoane.  

De menționat, că în accidentele rutiere au fost implicați 338 minorii 
(14,07% din numărul total de victime), fiind înregistrată o descreștere cu 32,3% 
comparativ cu anul 2019. Urmare acestor accidente 15 minori au decedat, 233 
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au fost traumatizați ușor, 80 traumatizați grav, iar 10 nu au suferit careva 
traumatisme. 

65 accidente rutiere în această perioadă s-au produs din culpa minorilor, 
atestându-se o descreștere cu 28,6% comparativ cu anul 2019. Drept urmare 1 
minor a decedat, 46 au fost traumatizați ușor, 13 traumatizați grav și 5 minori 
nu au suferit careva traumatisme.  

Pe parcursul anului 2020, de către efectivul Inspectoratului național de 
securitate publică al IGP au fost constatate 210 586 (a. 2019 - 198263) 
contravenții privind încălcarea prevederilor Regulamentului circulației 
rutiere, fiind aplicate 204 440 amenzi în valoare de 155 663 222 lei și 539 
169 puncte de penalizare ca sancțiune complementară, din ele fiind achitate 
178 673 contravenții, în valoare de 68 374 379 lei. 

- 91 143 (a. 2019- 109099) cazuri le constituie cele de depășire a vitezei 
stabilite; 

- 3 222 (a 2019 - 3788) - de trecere a intersecției la semnalul de 
interzicere a semaforului,  

- 6 914 (a. 2019 - 5331) - de neutilizare a centurii de siguranță și 
scăunelului pentru copii, precum și,  

- 8 266 (a 2019 - 2057) contravenții comise de pietoni și alte categorii 
de participanți la trafic. 

La nivel național s-a intervenit în 5 851 situații, în care conducătorii de 
vehicule au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice (+11%). Din ele, 
4410 cazuri au fost calificate drept infracțiuni și 1441 - documentate 
contravențional.  

Totodată, în anul 2020 au fost înregistrate 14 cazuri în care conducătorii 
de vehicule au fost depistați în stare de ebrietate narcotică, comparativ cu 2 
cazuri înregistrate în anul 2019.  

Din ele, 8 cazuri au fost calificate ca infracțiuni, 5 cazuri – clasate, din 
cauza neîntrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii și 1 caz a fost 
documentat conform Codului Contravențional. 

În scopul asigurării siguranței rutiere, în perioada de referință au fost 
desfășurate operațiunile: „Viteza”, „Nopți Albe”, ,,Pietonul”, „Girofarul”, 
,,Umbriș”, „Autobus”, „Motociclistul”, ,,Semafor”, ,,Pasaj feroviar”, „Combaterea 
cazurilor de transportare ilicită a călătorilor”. 

Pe parcursul anului 2020, au fost organizate și desfășurate 23 campanii 
și acțiuni de sensibilizare cum ar fi: „Siguranța ta contează!”, „Siguranța 
copilului tău, depinde de tine”, „Campania națională de donare voluntară a 
sângelui în sprijinul victimelor traficului rutier”, „Cunoștințe mai bune, pentru 
grijă mai bună”, ,,Copil+Stradă, libertate sau iluzie”, Programul „Supraveghere 
de Vecinătate”, Proiectul „Bunicii Grijulii”, Conceptul „Aleea Siguranței”, 
acțiunea ,,10 zile de activități împotriva accidentelor în traficul rutier”, acțiunea 
de informare „Transportă copilul tău în siguranță”, acțiunea de informare 
privind riscul de adormire la volan, acțiunea de informare „Siguranța rutieră a 
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adulților și micuților care circulă în unități de transport”, acțiunea de informare 
„Cuplează-te cu viața”, acțiunea de informare „Fii salvat de centura de 
siguranță”, acțiunea de informare „Darea și luarea de mită se pedepsește cu 
închisoarea”, acțiunea „La o cafea cu un Polițist”, acțiunea cu genericul „O 
jucărie pentru zâmbetul copiilor”, proiectul Open Fan Football School 
„Școală+Sport+Poliție”, proiectul „Educație pentru socializare juridică”, 
campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, „Siguranța 
copilului tău, depinde de tine”, ,,Transportă copilul tău în siguranță”, „Darea și 
luarea de mită se pedepsește cu închisoare”. 

Majoritatea campaniilor și activităților de informare și sensibilizare ale 
populației au fost organizate în parteneriat cu Asociația Obștească „Concordia”, 
Asociația Obștească „Automobil Club din Moldova”, Federația Moldovenească 
de Fotbal, Asociația Obștească „Didactica Aplicată”, Asociația Obștească 
„Inițiativa Pozitivă”, Uniunea pentru prevenire HIV și Reducerea Riscurilor, 
Centrul de Resurse la Nivel Național SSPT „NEOVITA”, Consiliul Național al 
Tineretului din Moldova, Centrul Internațional ,,La strada”, AO „Centrul de 
Drept al Femeilor”.  

De asemenea, în perioada de raport, angajații Poliției au desfășurat circa 
10 125 razii în contextul programelor și proiectelor în vederea descurajării 
comportamentului delincvent prin prezența masivă a polițiștilor și realizării 
activităților de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, precum și 
restabilirea gradului de siguranță în comunitate. 

În scopul intensificării activităților de prevenire și monitorizare a 
fenomenului infracțional, în perioada anului 2020 au fost realizate operațiunile 
„Căutare”, „Mac”, Operațiunea Regională „Nomad 2020”, „Cascada”, 
„Combaterea traficului ilicit de mărfuri”.  

Pentru prevenirea comportamentului deviant/delincvent al minorilor, 
precum și întru prevenirea victimizării acestora pe perioada vacanțelor, a fost 
realizată operațiunea specială „Grija”. 

La evidența Poliției se află 3 957 agresori familiali dintre care, 3748 
bărbați și 209 femei. 

Pe parcursul anului 2020, Poliția a înregistrat 12 970 sesizări cu privire 
la infracțiuni și incidente ce vizează conflictele în cadrul relațiilor familiale. 
Din ele, au fost pornite 866 cauze penale referitoare la categoria celor ce 
atentează la viața și sănătatea persoanei, iar 1587 cazuri au întrunit elementele 
constitutive ale componenței de contravenție. 

Ca măsură preventivă, în vederea asigurării protecției victimelor 
violenței în familie, au fost emise de către instanțele judecătorești 635 
ordonanțe de protecție a victimelor violenței în familie, care au fost 
supravegheate de către organul de Poliție.  

Pe parcursul anului, de către angajații inspectoratelor teritoriale ale 
Poliției, în calitate de agent constatator, au fost eliberate 4939 ordine de 
restricție de urgență, totodată fiind întocmite 591 procese-verbale cu privire la 
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contravenții conform art. 3181 CC (neexecutarea ordinului de restricție de 
urgență).  

La evidența Poliției se află 65 790 persoane fizice care dețin 77 555  
arme, dintre care 24 483 cu țeava ghintuită,  47 951 cu țeava lisă și 5121 
neletale.  

Totodată, la evidență sunt 260 obiective a sistemului autorizări care dețin 
în posesie 3734  arme.  

În perioada de raport au fost efectuate în total 32 875 verificări privind 
respectarea condițiilor de păstrare a armelor, dintre care 32330 la persoane 
fizice și 545 la persoane juridice.  

Ca urmare, au fost înaintate 11 prescripții în adresa persoanelor juridice 
privind necesitatea întreprinderii măsurilor de lichidare a încălcărilor 
depistate, au fost inițiate în total 4597 proceduri contravenționale în baza art. 
360 – 362 Cod Contravențional, suma amenzilor aplicate constituind 1723095 
lei.  

Urmare a încălcărilor depistate, pe parcursului anului 2020 au fost 
inițiate 596 proceduri de retragere a permiselor de armă, cu anularea sau 
suspendarea acestora. 

De menționat, că pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 76 (93-
2019) infracțiuni comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc (-18%), 
inclusiv: cu arme deținute legal – 29 (32-2019), cu arme deținute ilegal –30 (40–
2019) și cu folosirea armelor care nu au fost stabilite – 17 (21-2019). 

Totodată, au fost înregistrate 213 incidente cu arme (159–2019), inclusiv: 
cu arme la evidență – 82 (69-2019) și cu arme deținute ilegal sau pneumatice – 
106 (76-2019), iar în 25 (14-2019) cazuri nu a fost stabilită arma. 

De asemenea, au fost relevate 75 (116-2019) infracțiuni privind purtarea, 
păstrarea, procurarea, fabricarea ilegală a armelor de foc și munițiilor (-
35,34%). 

Pe parcursul anului 2020, au fost documentate 8 865 încălcări, conform 
prevederilor Codului contravențional, privind consumul abuziv de alcool în 
locuri interzise, fiind aplicate amenzi în sumă de 3 113 925 lei.  

Conform Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația 
alcoolului etilic și a producției alcoolice, de către angajații Poliției au fost 
documentate 32 cazuri de comercializare a băuturilor alcoolice în perioada de 
timp de la 22:00 – 08:00 (Interzicerea comercializării cu amănuntul a producției 
alcoolice, în magazinele alimentare și în alte puncte de comerț cu amănuntul 
între orele 22.00–8.00 (art.30, lit.l din Lege). 

Pentru încălcările legislației privind controlul tutunului, au fost 
documentate 2150 contravenții fiind înregistrată o creștere cu 30,69%, 
comparativ cu 1645 constatări înregistrate în anul 2019. 

În anul 2020, fenomenul contravențional a înregistrat o creștere cu 
14,12% comparativ cu anul 2019, fiind constatate 396 566 contravenții.  
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Din totalul de contravenții constatate, de către angajații Poliției au fost 
întocmite 24 470 procese-verbale contravenționale pe cazurile de huliganism 
nu prea grav, 8417 procese-verbale pe cazurile de consum de băuturi alcoolice 
în locuri publice și apariția în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de 
alcool, 1158 procese-verbale pentru procurarea ori păstrarea ilegală de droguri 
în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului, 8843 
procese-verbale pe cazurile de tulburare a liniștii. 

În anul 2020 au fost înregistrate 
352 cazuri de ultragiere (346 în 
timpul serviciului) în privința la 587 
angajați ai Poliției (+181,6%), fiind 
înregistrate 125 cazuri de ultragiere cu 
implicarea a 210 angajați.  

În privința cetățenilor au fost 
întocmite 276 procese-verbale 
contravenționale, dintre care 169 
conform prevederilor art. 353 Cod 
contravențional (ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor 
de drept, opunerea de rezistență) și 30 cauze penale în temeiul art. 349 Cod 
penal al RM (amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție 
de răspundere sau a unei persoane care își îndeplinește datoria obștească).  

La compartimentul 
maltratarea angajaților Poliției, se 
atestă creștere cu 18,91%, 
comparativ cu anul 2019, fiind 
înregistrate 132 cazuri de 
maltratare cu implicarea a 217 
angajați, 121 cazuri fiind 
înregistrate în timpul orelor de 
serviciu.  

Astfel, în privința cetățenilor au fost pornite 69 cauze penale în temeiul 
art. 349 Cod penal al RM (amenințarea sau violența săvârșită asupra unei 
persoane cu funcție de răspundere sau a unei persoane care își îndeplinește 
datoria obștească), comparativ cu 71 cauze penale în anul 2019.  

În perioada de raport, au fost înregistrate 92 cazuri de huliganism 
săvârșite în privința angajaților Poliției, comparativ cu 88 cazuri înregistrate în 
anul 2019 (+4,54 %).  

Se constată că, cei mai expuși riscului de ultragiere/maltratare rămân a fi 
angajații Poliției implicați în activitatea de reacționare operativă și măsuri de 
constatare la fața locului a încălcărilor în domeniul securității publice, 
securității circulației rutiere, reținerea contravenienților și infractorilor. 

De menționat, că pentru abaterile admise, sunt sancționați nu doar 
cetățenii, dar angajații Poliției. Astfel, pentru comportamentul necorespunzător 
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al polițiștilor în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și relația cu cetățenii, au 
fost aplicate sancțiuni disciplinare față de 177 angajați, ce constituie majorare 
cu 48,73% față de anul 2019.  

Concomitent, în privința la 99 de angajați ai Poliției au fost pornite 72 
cauze penale (față de 132 în anul 2019).  

De menționat că, 47 cazuri cad sub incidența articolelor din Codul Penal 
al Republicii Moldova, privind acte de corupție și conexe corupției, fiind pornite 
31 cauze penale pentru corupere pasivă, 9 – pentru traficul de influență, 3 - 
pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu și cîte 2 cauze - pentru falsul în 
acte publice și excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu.   

În scopul prevenirii cazurilor de corupție și abuzuri în rândurile Poliției 
au fost organizate și desfășurate un șir de campanii de informare și 
sensibilizare cu genericul: „NU acceptăm corupția în Poliție”, „Denunță! 
Atitudinea ta contează!”, „Polițiști integri - cetățeni protejați", „Campania de 
promovare a Zilei Internaționale Anticorupție”.  

De asemenea, au fost desfășurate 2 spoturi video cu genericul „Ne dorim 
o copilărie frumoasă, iar pentru aceasta fiți integri” și „Fii de partea noastră! 
Spune NU corupției”. 

Pe parcursul anului 2020, s-au înregistrat și 77 cazuri de denunțuri din 
partea a 142 angajați ai Poliției privind tentativele de corupere, fiind intentate 
68 cauze penale în privința cetățenilor. 

Totodată, pentru a ușura comunicarea cu cetățenii, precum și pentru 
informarea asupra activităților planificate și realizate, pe pagina de Facebook 
au fost publicate 50 de postări cu genericul „Nu acceptăm corupția în Poliție”, 
care au înregistrat peste 100000 de impacturi și 18420 de interacțiuni. 

Prin intermediul liniei telefonice „Linia anticorupție” au fost 
recepționate 684 apeluri, fiind oferite diverse recomandări conform 
competenței în 204 de situații și depuse 148 rapoarte de autosesizare, iar 332 
apeluri au fost cu caracter consultativ.  

În această perioadă, în privința a 99 de angajați ai Poliției au fost pornite 
72 cauze penale, față de 132 cauze penale în perioada anului 2019, inclusiv 
pentru privațiunea ilegală de libertate, delapidarea averii străine, circulația 
ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora în scop de 
înstrăinare, pentru contrabandă, huliganism, pentru falsul în acte publice, 
pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, pentru conducerea mijlocului 
de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de 
ebrietate produsă de alte substanțe etc. 

De rând cu activitățile de prevenire și combatere a criminalității, pe 
parcursul anului 2020 a fost asigurată darea în exploatare a 19 sectoare de 
poliție din cadrul inspectoratelor de poliție Ceadîr-Lunga, Dubăsari, Bender, 
Vulcănești, Șoldănești, Florești, Ștefan Vodă, Căușeni, Briceni, Cantemir, 
Sîngerei, Călărași, Drochia, Glodeni, Soroca și Comrat. 



Ministerul Afacerilor Interne 

19 
   

 
 

Au fost finalizate lucrările de modernizare a sediilor sectoarelor de poliție 
SP3 Dubăsari, SP2 Criuleni, SP1 Ocnița, SP5 Drochia. 

S-a reușit modernizarea a 5 Izolatoare din cadrul Inspectoratelor de 
poliție Bălți, Comrat, Anenii Noi, Soroca și Criuleni, care va asigura realizarea 
recomandărilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și 
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante.  

Pentru echipele de reacționare operativă ale subdiviziunilor teritoriale 
ale Poliției au fost achiziționate 59 de autospeciale operaționale de teren. 

Totodată, subdiviziunile teritoriale ale Poliției cu atribuții în domeniul 
circulației rutiere, au fost dotate cu 42 dispozitive de măsurare a alcoolului în 
aerul expirat (Drager) și 13 dispozitive de măsurare a vitezei (TruCam2). 

În vederea menținerii cooperării cu structurile și organele de aplicare a 
legii, Poliția a asigurat schimbul reciproc de informații în domeniul prevenirii 
și combaterii criminalității și asigurării ordinii publice cu un șir de instituții și 
autorități ale administrației publice centrale din RM.  

Astfel, au fost încheiate 74 acorduri de colaborare cu autoritățile 
publice locale pe domeniul activității polițienești comunitare privind 
asigurarea unui mediu sigur în comunitate, precum și 165 de acorduri de 
colaborare la nivelul subdiviziunilor teritoriale pe domeniile de prevenire a 
fenomenului infracțional, delicvenței juvenile și violenței în familie. 

Totodată, în scopul prevenirii și combaterii criminalității s-a colaborat cu 
Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 
Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, precum și cu Serviciul de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor, Inspecția Financiară, Centrul Național de sănătate 
publică, Centrul Republican de diagnostică veterinară, Inspectoratul Principal 
de Stat pentru supravegherea pieței, metrologie și protecția consumatorului, 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Comisia Națională a Pieței 
Financiare, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor 
economice; Ministerul Sănătății, Organizația Internațională pentru Migrație, 
Centrul Republican de Asistență și Protecție a victimelor traficului de ființe 
umane, Serviciul Informații și Securitate etc. 

O atenție primordială a fost acordată promovării imaginii Poliției pe plan 
internațional, fiind organizate 40 deplasări în 14 țări. La aceste evenimente au 
participat 90 angajați ai Poliției, care au asistat la activități de instruire, 
schimburi de experiență, conferințe internaționale și reuniuni operaționale 
privind consolidarea relațiilor de parteneriat, investigarea grupărilor criminale 
organizate, combaterea crimelor informatice, combaterea terorismului, 
combaterea traficului de persoane, prevenirea corupției, combaterea traficului 
de droguri, combaterea traficului ilicit de arme, combaterea infracțiunilor 
împotriva proprietății intelectuale, siguranța rutieră, prevenirea și combaterea 
criminalității transfrontaliere. 
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Concomitent, Poliția a participat și la desfășurarea operațiunilor 
internaționale ,,ECLIPSE IV”, ,,Informațional Support”, ,,SHIELD”, „OPSON IX”, 
„JackPot”, „PANGEA XII”, „30 Days at Sea", „ORION II”, „IOSX”. 

Pe parcursul anului 2020, pe pagina oficială a Poliției au fost plasate 588 
de comunicate la rubrica „Știri” și „Poliția în acțiune”, iar pe pagina de Facebook 
„Poliția Republicii Moldova” au fost publicate 914 informații.  

Totodată, au fost organizate 35 conferințe de presă și briefing-uri, au fost 
acordate 750 de interviuri, s-a participat la 69 emisiuni TV/radio.  

În adresa IGP au parvenit circa 3937 petiții cu privire acțiunile incorecte 
ale angajaților Poliției, achitarea indemnizației sau sporului la salariu, calitatea 
examinării petițiilor, executarea hotărârilor judecătorești, contestații ale 
proceselor-verbale cu privire la contravenții, comportament incorect față de 
cetățeni în timpul serviciului, etc.  

Pe parcursul anului 2020, pe teritoriul Republicii Moldova au fost 
desfășurate 16 554 întruniri (2 136 în mun. Chișinău) la care au participat circa 
3 238 367 persoane (794 995 în mun. Chișinău). 

V. ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ (activitatea carabinierilor) 

 
Reieșind din atribuțiile și competențele ce-i revin, pe parcursul anului 

2020, Inspectoratul General de Carabinieri al MAI, a exercitat un șir de atribuții 
de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, de prevenire și 
descoperire a infracțiunilor și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de 
importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a 
regimului stării de urgență, de asediu sau de război. 

Astfel, au fost desfășurate activități de menținere a ordinii publice prin 
patrulare în zonele de responsabilitate fiind implicat efectiv total în număr de 
54 758 (a. 2019 - 62471) carabinieri (zona Nord – 14 001; zona Centru – 36 772; 
zona Sud – 3 985). 

Urmare desfășurării activităților de menținere a ordinii publice, au fost 
20 de infracțiuni și 1940 contravenții descoperite nemijlocit de către 
carabinieri, reținute 134 persoane aflate în căutare și 2automobile aflate în 
orientare, depistați debitori - 15.  

Concomitent, 17 infracțiuni și 670 contravenții au fost descoperite în 
colaborare cu Poliția.  
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Pe parcursul perioadei de referință carabinierii au intervenit la 3 505 
solicitări 112, dintre care la direct - 1 619, 1 247 - în cadrul echipelor mixte și 
639 intervenții - în suportul poliției. 

Urmare solicitărilor SPIA al MAI, PCCOCS, INI și IP teritoriale ale IGP, 
carabinierii (Batalionului cu destinație Specială „Scorpion”) au intervenit în 
suport la 20 măsuri speciale, conform competențelor atribuite, fiind efectiv 
antrenați 98 carabinieri. Ca urmare au fost reținute 43 persoane.  

În contextul declarării stării de urgență la nivel național, au fost 
întreprinse un șir de acțiuni orientate în diminuarea efectelor negative asupra 
securității și ordinii publice, inclusiv combaterea răspândirii infecției de tip 
COVID – 19, pentru realizarea măsurilor regimului stării de urgență fiind 
implicați 59 293 carabinieri.  

Concomitent a fost acordat suportul necesar autorităților competente în 
asigurarea regimului de carantină în următoarele localități: mun. Chișinău 
(Spitalul cu profil COVID – 19 de pe teritoriul CIE Moldexpo și str. Petricani 88 
căminul studențesc al UTM), mun. Soroca, or. Glodeni, or. Ștefan Vodă, s. 
Talmaza din r-l Ștefan Vodă, s. Etulia și s. Cișmichioi din r-l Vulcănești, mun. 
Comrat (Spitalul raional din mun. Comrat), precum și desfășurate activități de 
prevenire la stațiile transport public, curțile blocurilor locative, parcuri, zone 
de agrement, peți comerciale, etc. 

Conform Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 
1961, Inspectoratul General de Carabinieri a asigurat paza instituțională la 59 
obiective, dintre care: 

- 48 misiuni diplomatice (ambasade - 22; reprezentanțe - 2; reședințe - 
14; consulate - 5; organizații internaționale acreditate în R. Moldova -5), fiind 
implicați 33.300 carabinieri, din care 19 787 militari în termen și 13 513 
militari prin contract; 

- 11 alte obiective, inclusiv: 
 3 obiective de importanță majoră (Parlamentul RM, sediul MAI, sediul 

Comisiei Electorale Centrale); 
 4 tabere militare ale IGC; 
 3 sedii ale procuraturilor (Procuratura Generală, Procuratura mun. 

Chișinău, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 
Speciale); 

 Complexul Memorial „Eternitate”. 
Pentru asigurarea pazei și protecției obiectivelor menționate, în perioada 

de referință au fost implicați 15 782 carabinieri, inclusiv 7 570 militari prin 
contract și 8 212 militari în termen. 

În această perioadă, în scopul implementării Viziunii privind relațiile 
internaționale ale IGC pentru anii 2020-2021 și Planului de acțiuni pentru 
implementarea acesteia, au fost identificate noi parteneriate cu PNUD Moldova 
și Oficiul ONU în Moldova, Oficiul TIKA în Moldova, Consiliul Europei, FIEP, deși 
cei mai importanți parteneri strategici rămân a fi partenerii din Italia, România, 
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Republica Turcia, Republica Belarus, SUA, Polonia, Germania, Lituania, Spania, 
Qatar, Franța, Portugalia. 

 

VI. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT 

 
Pe parcursul anului 2020, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a 

desfășurat un șir de activități care au avut drept obiectiv consolidarea și 
dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul controlului frontierei, 
activităților geniste, de regim, ordine publică, securitate aeronautică, în 
domeniul chinologic, de control radioactiv și chimic la frontieră, precum și 
gestionării eficiente a situației epidemiologice cauzate de virusul nou COVID-
19. 

În acest sens a fost asigurată: 
- adaptarea metodelor activității subdiviziunilor la nivel operațional, 

planificarea personalului în schimburi, evitarea adunărilor personalului; 
- sistarea activităților punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina și 

România, reieșind din evoluția situației în RM, dar și pe teritoriul statelor 
vecine;  

- stabilirea unor proceduri privind lucrul cu persoanele, instalarea 
filtrelor pentru efectuarea termometriei, izolării (după caz), dar și completarea 
actelor necesare în acest sens (fișe epidemiologice) în PTF, care au rămas active 
dar și pe sectoarele de frontieră;  

- informarea persoanelor, privind normele prevăzute de dispozițiile 
Comisiei pentru Situații Excepționale și Comisiei Extraordinare Naționale de 
Sănătatea Publică etc. 

Totodată, în vederea implementării principiilor de management integrat 
al frontierei de stat și consolidării relațiilor de cooperare cu autoritățile de 
frontieră ale statelor vecine, pe parcursul anului 2020, de comun cu omologii 
din România au fost organizate 110 patrulări comune, precum și 354 
patrulări comune cu colegii din Ucraina, dintre care 53 - pe segmentul 
central al frontierei. 

De asemenea, în scopul dezvoltării mecanismelor și procedurilor de 
control la frontieră (cercetări comune a evenimentelor la frontieră, schimburi de 
date statistice), au fost desfășurate 285 activități reprezentative de frontieră 
desfășurate în comun: cu Serviciul Grăniceri de Stat al Ucrainei (SGSU) - 238, cu 
autoritățile de frontieră a României – 47. 

În vederea combaterii criminalității transfrontaliere, pe parcursul anului 
2020, cu implicarea câinilor de serviciu au fost contracarate 27 cazuri în cadrul 
PTF și 1 caz la frontiera verde.  

Totodată, la solicitarea organelor de cooperare din teritoriu 
(Procuratura, SIS, INI, IGP etc.), echipele canine ale PF au participat la 18 
percheziții privind descoperirea furturilor de bunuri și a altor crime. 
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Pe parcursul anului 2020, IGPF a înregistrat progrese pozitive în 
domeniul cooperării cu Agenția FRONTEX pe diferite domenii de interes 
comun. În acest sens, PF în perioada de referință a participat la 5 evenimente 
internaționale organizate sub egida FRONTEX. De asemenea, în contextul 
finalizării perioadei de implementare a Planului de cooperare între IGPF și 
Agenția FRONTEX pentru anii 2018-2020, a fost demarată elaborarea 
proiectului noului Plan de cooperare pentru anii 2021-2023.  

De asemenea, pe parcursul anului 2020, IGPF a avut o cooperare 
fructuoasă cu Misiunea EUBAM, fiind realizate 43 de activități comune, 
desfășurate în scopul consolidării și dezvoltării capacităților de prevenire și 
combatere a traficului ilegal de persoane, arme, muniții, traficului de substanțe 
ilicite, alcool și produse de tutun. 

S-a asigurat o bună colaborare cu organizațiile internaționale pe diferite 
domenii de interes comun, participând în acest sens la 19 activități 
reprezentative (OSCE - 7 activități, INTERPOL - 2 activități, EUROPOL - 2 
activități și DCAF - 8 activități). 

Totodată, a fost asigurată cooperarea cu misiunile diplomatice ale altor 
state în Republica Moldova (Ambasada Germaniei, Austriei, Turciei, SUA etc.), 
precum și ale Republicii Moldova în străinătate. 

În vederea consolidării profesionalismului personalului Poliției de 
Frontieră (PF), pe parcursul anului 2020 au fost organizate 210 activități de 
instruire, fiind  instruiți 2313 angajați, inclusiv: instruiri interne – 111 (instruiți 
– 1496), instruiri externe – 99 (instruiți – 656), comparativ cu anul 2019 – 323 
activități de instruire (1121 instruiți), inclusiv: instruiri interne –142 (703 
instruiți), instruiri externe – 181 (418 instruiți). 

În perioada lunilor ianuarie-decembrie 2020, numărul traversărilor de 
frontieră de către persoane a constituit 6 139 660 traversări, ceea ce indică o 
descreștere cu 70% față de anul 2019. Descreșterea considerabilă a 
numărului de traversări a frontierei de stat a RM a fost cauzată de sistarea 
activității a mai multor puncte de trecere a frontierei cu România și Ucraina, 
datorită crizei epidemiologice provocate de virusul de tip nou COVID-19. 

În perioada anului 2020, de către subdiviziunile PF au fost înregistrate 15 
532 evenimente și fapte ilegale la frontiera de stat (+156%) comparativ cu anul 
2019, inclusiv încălcările regimului zonei de frontieră, fiind înregistrate 1509 
cazuri (+23%) față de anul 2019. 

Numărul mare de fapte constatate se datorează numărului mare de 
încălcări ce atentează la sănătatea populației, la starea sanitar-epidemiologică 
provocată de COVID-19 și nerespectarea regulilor de autoizolare, fiind 
înregistrate 11 309 de încălcări, în cadrul cărora au fost documentate 11 318 
de persoane. 

Încălcările în domeniul migrației ilegale, pe parcursul anului 2020, au 
scăzut cu 51% față de perioada anului 2019, fapt generat, de asemenea, de 
răspândirea infecției de tip nou COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova. 
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În anul 2020, de către angajații PF au fost depistate 382 de acte 
contrafăcute și falsificate, numărul cazurilor de fraudă cu documente 
false/falsificate crescând cu 75%. 

În topul documentelor contrafăcute/falsificate sunt: permisele de 
conducere (139 exemplare), asigurările internaționale auto „Carte Verde” (56 
exemplare), ID card-uri/buletine de identitate (99 exemplare), pașapoartele 
(19 exemplare), revizii tehnice auto (10 exemplare), certificate de 
înmatriculare (12 exemplare), vize (3 exemplare), permise de ședere 
permanente (15 exemplare), procuri ce atestă dreptul de folosire asupra 
mijlocului de transport (4 exemplare), foaie de parcurs (5 exemplare), certificat 
de competență profesională (5 exemplare), certificat de cetățenie (1 exemplar), 
contract individual de muncă (13 exemplare), certificat de căsătorie (1 
exemplar). 

Pe parcursul anului 2020, la frontiera de stat a Republicii Moldova de 
către angajații PF au fost depistați 123 de migranți ilegali, indicatorul fiind cu 
1% mai mare cu cel înregistrat în anul 2019. 

Pe parcursul anului 2020 la frontiera de stat au fost depistați 77 cetățeni 
ai Republicii Moldova pentru tentativa de trecere a frontierei cu scop de 
migrare ilegală, constituind astfel 62% din numărul total de migranți ilegali 
depistați. 

Fluxul de migranți ilegali străini pe teritoriul RM a fost reprezentat de 
către cetățenii statelor afectate de conflicte (Turcia, Bangladeș, Siria, 
Afganistan, Irak). Pe parcursul anilor 2019-2020, cetățenii turci și Bangladeș au 
fost în topul migranților ilegali depistați la frontiera Republicii Moldova. 

Ponderea cea mai mare a tentativelor de migrare ilegală o deține 
segmentul de frontieră moldo-român cu 67% din totalul de cazuri. La frontiera 
cu Ucraina au fost, de asemenea, înregistrate cazuri de migrație ilegală, însă 
într-un număr mai mic de 22 de cazuri, sau 20% din numărul total. Segmentului 
de frontieră aerian îi revine 13% din numărul total sau 15 cazuri de tentativă 
de migrare ilegală. 

Totodată, în anul 2020, de către subdiviziunile PF, au fost documentate 
529 persoane care au încălcat regulile de ședere în Republica Moldova. 
Comparativ cu anul 2019, când au fost documentate 1186 persoane, numărul 
de cazuri a scăzut de 2,2 ori, dinamica cazurilor de asemenea, fiind influențată 
de instituirea măsurilor restrictive privind libera circulație a cetățenilor în 
legătură cu prevenirea și diminuarea răspândirii virusului de tip nou (COVID-
19). 

Pe parcursul anului 2020, la frontiera de stat, au fost documentate 122 
cazuri de trafic ilicit de țigări cu capturarea a peste 161 mii pachete și 1705,5 
kg de tutun pentru narghilea, sau cu 9% mai puțin decât în anul 2019, cantitatea 
de țigări capturată practic rămânând la același nivel. Cantitățile semnificative 
de țigări au fost depistate atât pe segmentul de frontieră moldo-român, cât și 
moldo-ucrainean. 
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Dinamica indicatorilor statistici ce caracterizează traficul ilicit de alcool 
și produse alcoolice, denotă o majorare a numărului de cazuri de 2 ori, 
comparativ cu anul 2019, fiind înregistrate 9 cazuri de trafic ilicit de alcool și 
produse alcoolice, cu depistarea a 1405,5 litri de alcool și produse alcoolice. 

Traficul de droguri rămâne una din cele mai principale amenințări la 
adresa securității și sănătății publice, atât la nivel mondial, cât și la nivel 
național.  

În anul 2020, subdiviziunile PF au înregistrat 2 cazuri, cu depistarea a 
0,05 kg droguri și 30 de pastile psihotrope. Comparativ cu perioada similară a 
anului 2019 se constată o scădere atât a numărului de cazuri înregistrate, cât și 
a cantității depistate (anul 2019 - 14 cazuri și cca 14 kg de droguri). Scăderea 
numărului de cazuri se datorează aplicării măsurilor restrictive privind libera 
circulație a persoanelor în legătură cu prevenirea și diminuarea răspândirii 
virusului de tip nou (COVID-19), care a dus la reducerea considerabilă a 
mobilității persoanelor pe toate segmentele de frontieră. 

În perioada dată subdiviziunile au fost înregistrate 11 cazuri de trafic 
ilicit de armament și muniții, cu depistarea a 6 arme și 5547 cartușe. 
Comparativ cu perioada similară a anului 2019 se  constată o scădere cu 77% a 
numărului de cazuri înregistrate și o creștere de cca 2 ori a numărului de 
muniții depistate, acest indicator fiind influențat de 1 caz înregistrat pe 
segmentul de frontieră moldo-ucrainean (20 cutii a câte 250 gloanțe din plumb 
de calibrul 4,5 mm pentru armă pneumatică). 

La frontiera de stat a Republicii Moldova, în anul 2020, au fost 
documentate 19 cazuri de trafic ilicit cu mijloace de transport, comparativ cu 
29 de cazuri înregistrate în anul 2019. 

Traficul ilicit de mărfuri/bunuri peste frontiera de stat este, unul din cele 
mai răspândite, motivate, complexe și diverse fenomene negative de la 
frontiera de stat.  

În anul 2020, de către subdiviziunile PF au fost înregistrate 105 cazuri 
referitoare la traficul ilicit de mărfuri/bunuri, comparativ cu 135 incidente 
înregistrate în anul 2019.  

Cu referire la evoluția fenomenului infracțional la frontiera de stat, 
conform datelor statistice înregistrate pe linia de activitate a Poliției de 
Frontieră, în perioada anului 2020, de către subdiviziunile specializate ale IGPF 
au fost pornite 624 cauze penale (+9%). 

Urmare analizei datelor referitor la gravitatea infracțiunilor înregistrate 
se constată înregistrarea infracțiunilor: 

- deosebit de grave - 12 (+9%); 
- grave – 39 (+290%); 
- mai puțin grave - 157 (+4,6%); 
- ușoare – 416 infracțiuni (+11,23 %). 
Clasificând fonul infracțional conform genurilor de infracțiuni, în 

perioada de raportare au fost pornite cauze penale pe următoarele genuri:  
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- 8 - trafic de ființe umane  (-20%); 
- 5 - scoaterea copiilor din țară (+100%); 
- 4 - proxenetismul (+100%); 
- 25 - organizarea migrației ilegale (+212%);  
- 302 - trecere ilegală a frontierei de stat (+37%); 
- 10 - traficul ilicit cu droguri (+25%);  
- 5 - contrabanda (+25%);  
- 239 - falsificarea documentelor (+21%); 
- 26 - alte infracțiuni (furt, excrocherie, falsificarea elementelor de 

identificare ale autovehiculelor, arme și muniții, munca forțată, contra justiției, 
contra patrimoniului, contra autorității publice etc). 

Cu referire la informațiile privind persoanele aflate în căutare, de către 
angajații IGPF în total au fost reținute 132 persoane aflate în urmărire penală, 
16 aflând-se în procedură de extrădare.  

Din numărul persoanelor reținute, 4 au fost reținute pentru comiterea 
crimelor deosebit de grave, 37 - mai puțin grave și 91 - pentru infracțiuni 
ușoare).  

În perioada de raport, de către IGPF au fost pornite 309 dosare de căutare 
pentru 524 de persoane, dintre care 5 dosare au fost anunțate în căutare 
interstatală și internațională și 12 – în căutare internațională. 

Pe parcursul anului 2020, IGPF a organizat, desfășurat și participat la 11 
operațiuni de frontieră în domeniul combaterii migrației ilegale și a 
criminalității transfrontaliere, după cum urmează: 

1. Operațiuni la nivel internațional: 
- Operațiunea ,,CARRIER” - inițiată de către EUBAM; 
- Operațiunea ,,ORION II” inițiată de către EUBAM; 
- Operațiunea ,,THUNDER 2020” inițiată de către Direcția Cooperare 

Polițienească Internațională; 
- Operațiunea ,,OPSON IX” inițiată de către Direcția Cooperare 

Polițienească Internațională; 
- Operațiunea ,,NOMAND 2020” inițiată de către Direcția Cooperare 

Polițienească Internațională; 
- Operațiunea ,,ECLIPSE IV” (faza II) inițiată de către CCPI; 
2. Operațiuni la nivel interinstituțional: 
- Operațiunea ,,CASHCONTROL” inițiată de către SV al RM; 
- Operațiunea ,,ICAR” (faza I) inițiată de către DIS a IGPF; 
- Operațiunea ,,MAC”. 
În decursul anului 2020 au fost realizate un șir de proiecte de asistență 

externă prin care s-a urmărit oferirea suportului tehnic pentru dezvoltarea 
capacităților PF, diversificarea și îmbunătățirea calității acestora, concomitent 
cu asigurarea eficientă a securității frontierei de stat 

În prezent instituția gestionează 15 proiecte/programe de asistență 
externă care sunt în derulare și 12 inițiative de proiecte înaintate în adresa 
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partenerilor de dezvoltare, inclusiv: „Consolidarea răspunsului național al 
Republicii Moldova la criza COVID-19”, finanțat de Fondul Națiunilor Unite, 
„Îmbunătățirea capacităților Republicii Moldova la răspunsul COVID-19 și a 
capacității urgente de răspuns la frontieră și în penitenciare”, finanțat de către 
Regatul Țărilor de Jos, „BorderUAS - Technologies to enhance border and 
external security”, finanțat în cadrul Programului UE pentru dezvoltare și 
inovare Horizon 2020. „iMARS- image Manipulation AttackResolving 
Solutions”, finanțat în cadrul Programului UE pentru cercetare și inovare 
Horizon (2014-2020), „Îmbunătățirea gestionării integrate a frontierei prin 
controlul comun al frontierelor și schimbul de informații de-a lungul frontierei 
moldo-ucrainene” finanțat de UE, „Cooperare regională pentru prevenirea și 
combaterea criminalității transfrontaliere România-Moldova (THOR)”, finanțat 
în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-
2020, „UE pentru securitatea frontierelor (VICOS)”, „Consolidarea capacității de 
instruire a Poliției de Frontieră în Republica Moldova (TRABOR)”, proiectului 
Inițiativa pilot „NSDD Green Border Security Initiative”, Reprezentanța JTI în 
RM în contextul Memorandumului de Înțelegere semnat cu Compania JTI etc. 

În scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii frontierei de stat în 
perioada de raport, au fost finalizate lucrările de construcție a sediilor 
sectoarelor PF „Soroca” și „Briceni”, a fost inițiată reconstrucția sectoarelor 
PF Brînza, Stoianovca, Toceni și Valea Mare etc. 

VII. MANAGEMENTUL MIGRAȚIEI ȘI AZILULUI 

 
Pe parcursul anului 2020 Biroul migrație și azil (BMA) a asigurat 

continuitatea realizării prerogativelor ce țin de implementarea politicii în 
domeniul migrației și azilului, asigurarea activităților ce țin de  admisia și 
acordarea unui drept de ședere străinilor, acordarea unei forme de protecție 
internațională, recunoașterea  statutului de apatrid, coordonarea procesului de 
integrare a străinilor în Republica Moldova. Totodată, în pofida situației 
pandemice, au fost continuate măsurile de depistare și identificarea străinilor 
cu ședere ilegală în Republica Moldova, îndepărtarea acestora în țara de 
origine. 

Prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor, aplicarea măsurilor 
coercitive în raport cu persoanele care încalcă legislația migrațională 
reprezintă un bloc sensibil de probleme ce ține de asigurarea ordinii publice și 
securității statului. Indicatorii ce țin de combaterea șederii ilegale a străinilor, 
pe parcursul anului 2020 au cunoscut o descreștere a sancțiunilor aplicate - cu 
31% față de anul 2019. Au scăzut cu 42% indicatorii privind referirea străinilor 
în custodia publică, iar îndepărtările sub escortă – cu 30%. 

Reieșind din criza migrațională din statele europene, cazurile de 
destabilizare a ordinii publice în mai multe state (SUA, Marea Britanie, Franța, 
Germania), pentru a evita excluziunea socială a străinilor și a riscurilor de 



Ministerul Afacerilor Interne 

28 
   

 
 

destabilizare a ordinii publice, pe parcursul anului 2020, Biroul a elaborat 
propuneri de amendare a Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova, care au fost adoptate prin Legea nr.139/2020, cu intrare în 
vigoare de la 01.01.2021. 

Totodată, pe parcursul perioadei de referință au continuat activitățile de 
implementare a prevederilor Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor 
în Republica Moldova (studierea limbii, Constituției, sistemului administrativ al 
țării, echivalarea aptitudinilor profesionale, reorientarea profesională și 
încadrarea în câmpul muncii).  

Astfel, pe parcursul anului 2020, au fost incluse în activități de integrare 
titulari ai dreptului de ședere pentru integrarea familiei din Federația Rusă, 
titulari al permisului ședere la muncă din Mexic, refugiați și beneficiari de 
protecție umanitară din Insulele Comore și Siria.  

De menționat, că solicitările de bază ale străinilor țin de participarea la 
cursuri de limbă română, desfășurate de Asociația Națională a Trainerilor 
Europeni din Moldova (ANTEM).  

Străinii incluși în activități/program de integrare au fost referiți pentru 
consiliere la: 

- agențiile teritoriale ocupării forței de muncă (ANOFM) și Casa 
Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Au fost direcționați originarii din 
Insulele Comore, Irak, Togo, Yemen, Siria, Libia;   

- ANTEM (la cursuri de studiere a limbii). Au fost direcționați pentru 
instruire străini din Turcia, Federația Rusă, Kazahstan, Irak;  

- MECC (Universitatea de Stat „Ion Creangă”). Au fost înmatriculați la 
studii originarii din Insulele Comore, Turcia, Siria și Venezuela.  

În conformitate cu evidențele gestionate de BMA, la 31.12.2020 pe 
teritoriul Republicii Moldova erau documentați cu acte de identitate valabile 
18236 străini și apatrizi, dintre care:   

- cu drept de ședere permanentă – 7048; 
- cu drept de ședere provizorie – 11188. 
Pe teritoriul din stânga Nistrului sunt documentați cu acte de identitate 

valabile  2613 străini, dintre care cu dreptul de ședere permanentă 1876 și cu 
drept de ședere provizorie – 737străini. 

Pe parcursul anului 2020  au fost recepționate 15 658 (24 243 în 2019) 
cereri, numărul de cereri, în legătură cu restricțiile pandemice, fiind în 
descreștere cu 8585 de solicitări (-35,4%) comparativ cu anul 2019. 

 
Tabelul nr. 1. Numărul cererilor recepționate pe genuri 

Nr. Tipul cererilor spre examinare Acte recepționate Acte emise 
(decizii/refuzuri) 

2020 2019 2020 2019 

1.  Acordarea dreptului de ședere provizorie 2895 4932 2875 4857 
2.  Prelungirea dreptului de ședere provizorie 3176 2815 3157 2820 
3.  Acordarea dreptului de ședere permanentă 49 68 48 61 
4.  Acordarea dreptului de aflare - 28 - 25 
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5.  Acordarea dreptului la repatriere 56 161 53 152 
6.  Eliberarea actelor de identitate pentru străini 7209 9942 7126 9739 
7.  Evidența la domiciliu sau reședință (R) 255 337 255 337 
8.  Emigrarea autorizata 2 6 1 6 
9.  Eliberarea de invitații 393 809 213 585 
10.  Consultarea eliberării vizelor cu misiunile 

diplomatice 
588 1891 588 1891 

11.  Prelungirea vizelor de intrare/ieșire 12 75 13 74 
12.  Eliberarea avizului pentru reîntregirea familiei 113 154 106 152 
13.  Înregistrarea muncitorilor detașați la muncă ( pîna 

90 zile) 
578 1790 578 1790 

14.  Înregistrarea străinilor care intră în Moldova prin 
segmentul transnistrean 

92 877 92 877 

15.  Solicitarea confirmării IDNP 240 358 240 341 

16.  Decizii de refuz la acordarea prelungirea dreptului 
de ședere 

- - 233 259 

17.  Invitații refuzate - - 221 215 

18.  Decizii de anulare/revocare a examinării cererii - - 26 19 

19.  Decizii de revocare a cererii de invitație   9 19 

20.  Decizie cu privire la refuz/revocarea în eliberarea 
Aviz-ului la reîntregirea familiei 

- - 10 - 

 TOTAL 15658 24243 15844 24219 

 
În rezultatul examinării cererilor recepționate în anul 2020, au fost 

perfectate, emise și eliberate 15844 de acte, comparativ cu 8375 în anul 2019 
(-35,1%), motivul fiind restricțiile stabilite în circulația internațională din 
motivul răspândirii pandemiei COVID-19. 

Din totalul actelor depuse ponderea cea mai mare revine solicitărilor 
privind perfectarea actelor de identitate (46%), de prelungire a dreptului de 
ședere provizorie (20%) și acordarea dreptului de ședere (18%). 

Totodată, în perioada stării de urgență a fost asigurată evidența specială 
pentru 235 de străini, intrați în țară în scop de muncă, prin derogare de la 
restricțiile stabilite în perioada stării de urgență, pentru asigurarea activităților 
în cadrul proiectelor de importanță națională.  

Astfel, în perioada de referință BMA a asigurat evidența grupelor de 
străini (lucrătorilor detașați până la 90 de zile) care activează în cadrul 
proiectelor de interes național: „Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău,” 
proiectul „Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și 
canalizare din mun. Chișinău”, proiectul Agricultura Competitivă în Moldova și 
Programul Băncii Europene de Investiții – „Livada Moldovei” precum și membrii 
echipei medicale speciale de urgență, antrenați în controlul și combaterea 
infecției COVID-19, în cadrul asistentei acordate de Guvernul României 
Guvernului Republicii Moldova, ș.a. 

În perioada de raportare au fost depuse 3176 cereri de prelungire a 
dreptului de ședere, dintre care 3157 au fost soluționate pozitiv. Ponderea cea 
mai mare revine străinilor care solicită reîntregirea familiei (1922 cereri sau 
61%), în scop de muncă (776 persoane sau 24%), investitori străini - (94 
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persoane sau 3%) mai puțin pentru studii, activități religioase și voluntariat 
(206 cereri sau 6%), alte cazuri – 159 cereri. 

Pe parcursul anului 2020 a fost acordat dreptul de ședere pentru 2923 
străini dintre care: 2875 persoane au primit drept de ședere provizorie și 48 
persoane - drept de ședere permanentă.  

Cea mai mare pondere a străinilor cărora le-a fost acordat un drept de 
ședere în Republica Moldova revine originarilor din Ucraina (22%), Turcia 
și Federația Rusă (câte 15%), urmată de România (13%).  

De asemenea pe parcursul anului 2020 au fost documentați străini 
originari din SUA, Israel, Uzbekistan și altele. 

 
Tabelul nr. 2 Distribuția numărul imigranților străini după țara de origine, top 10 state 

Nr Țările de origine Decizii emise 
în anul 2020 

Decizii emise 
în anul 2019 

Decizii emise 
în anul 2018 

1. Ucraina 642 919 759 
2. Turcia   432 760 432 
3. Federația Rusă 426 739 688 
4. România 386 459 453 
5. Azerbaidjan  86 256 171 
6. Italia  81 118 130 
7. India  79 333 128 
8. SUA 79 224 188 
9. Uzbekistan 58 204 8 
10. Israel 42 83 489 
11. Alte state 564 2282 813 
 Total 2875 4882 4272 

 
Restricțiile impuse de perioada pandemică au redus și numărul cererilor 

depuse pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere în scop de studii. 
În perioada de raportare au fost emise 273 decizii de acordare/prelungire a 
dreptului de ședere la studii.  

Numărul cel mai mare a străinilor cărora în ultimii ani li s-a acordat drept 
de ședere pentru studii în RM sunt originari din India, în anul 2020 numărul 
acestora a constituit 59 studenți. 

 
Tabelul nr. 3. Distribuția numărului de străini sosiți în scop de studii după țara de origine în anii 2020-

2018. Top 10 țări. 

Țările de 
emigrare 

2020 Țările de 
emigrare 

2019 Țările de 
emigrare 

2018 

India 59 India 316 Israel 458 
SUA 34 SUA 64 India 106 
România 32 Israel 53 SUA 46 
Ucraina 28 Ucraina 44 Ucraina 40 
Israel 26 Turcia 42 Turcia 38 
Turcia 18 România 39 România 26 
Azerbaidjan 9 China 11 Azerbaidjan 14 
Nigeria 6 Azerbaidjan 11 Federația Rusă 9 
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China 5 Federația Rusă 10 China 6 
Federația Rusă 4 Nigeria 9 Nigeria 1 

 
Pe parcursul anului 2020 au fost emise 279 decizii privind solicitarea 

dreptului de ședere pentru activități umanitare, religioase și de voluntariat 
(acordare – 108, prelungirea termenului - 171). România se clasifică pe poziția 
de vârf, urmată de reprezentanți din SUA (17 persoane), Franța (8 persoane), 
Kârgâzstan (7 persoane) și altele. 

 
Tabelul nr. 4 Țările de top la solicitarea dreptului de ședere la activități umanitare, religioase și de 

voluntariat. 

Țările de 
emigrare 

Decizii 
anul 
2020 

Țările de 
emigrare 

Decizii 
anul 
2019 

Țările de 
emigrare 

Decizii 
anul 
2018 

România  18 SUA 108 SUA 52 
SUA  17 Franța  28 România 21 
Franța  8 România 26 Kârgâzstan 15 
Kârgâzstan 7 Tadjikistan 13 Franța 14 
Ucraina  6 Kazahstan 11 Germania 12 
Federația Rusă  6 Italia  10 Tadjikistan 12 
Uzbekistan 5 Germania  10 Federația Rusă 11 
Germania 5 Federația Rusă  9 Italia 11 
Polonia 4 Uzbekistan 8 Polonia 11 
Kazahstan 3 Polonia 8 Ucraina 9 

 
Pe parcursul anului 2020, a fost acordat dreptul la repatriere cu 

eliberarea confirmării pentru 53 de străini care au solicitat stabilirea cu traiul 
permanent în Republica Moldova. Împreună cu părinții au sosit 5 copii minori. 
Străinii care au solicitat dreptul de repatriere sunt de naționalitate: ruși (24 
persoane), ucraineni (24 persoane), moldoveni (3 persoane), evrei și găgăuzi 
(câte 1 persoană). Persoanele respective beneficiază de programe de integrare 
în societate (economice, sociale, culturale). 

Din cele 53 de persoane repatriate, statutul de repatriat a fost acordat în 
baza următorului temei: 

- născut în R. Moldova – 9 persoane; 
- urmaș al băștinașului – 44 persoane. 
În perioada raportată, au fost recepționate spre examinare 7463 (anul 

2019 - 10279) de cereri pentru eliberarea actelor de identitate. 6704 cereri au 
fost depuse pentru obținerea permisului de ședere provizorie (IR), 501– pentru 
permis de ședere permanentă (CR), 255 cereri – privind înregistrarea sau 
radierea din evidență de la domiciliu/reședință și 3 – permis de ședere 
provizorie pentru apatrizi (IC). 

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 pe teritoriul Republicii Moldova au 
fost documentați cu acte de identitate străini din 112 state. 

În perioada de raportare au fost depuse doar 393 solicitări de invitații din 
30 state ale lumii. În urma verificărilor, inclusiv cu alte structuri abilitate, 
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decizii pozitive au fost emise pe 213 de cazuri pentru originarii din 25 state ale 
lumii. Din totalul deciziilor pozitive 130 sau 61% revin invitațiilor solicitate de 
agenții economici (vizite, activități sportive, afaceri), iar 83 sau 39%  la 
solicitarea persoanelor fizice (reîntregirea familiei).  

Deciziile de refuz în eliberarea invitațiilor pentru deschiderea vizei de 
intrare în Republica Moldova au fost emise în privința persoanelor care provin 
din Bangladesh, Nigeria și Irak. 

Către finele anului 2020, în sistemul de apatridie aflat în gestiunea 
Biroului figurau 292 persoane. În perioada de raportate au fost recepționate 
147 cereri noi privind recunoașterea statutului de apatrid, efectuate 124 de 
interviuri. Din totalul solicitărilor a fost recunoscut statutul de apatrid în 42 de 
cazuri, respinse cererile – în 50 de cazuri, încetată procedura – în 51 de cazuri. 
În mare parte încetarea procedurii are loc la solicitarea scrisă a persoanei în 
condiția în care aceasta a dobândit cetățenia unui stat. 

Pe parcursul perioadei de referință au fost întocmite 83 de decizii de 
cazare sau de părăsire a Centrului. Persoane cazate pe parcursul anului în 
Centru au fost originari din 15 de state (Turcia, Uzbekistan, Bangladesh, 
Ucraina, Armenia, Togo, Angola, Siria, SUA, Federația Rusă, Republica Central 
Africană, Irak, Yemen, Venezuela, Georgia). La 31.12.2020 în Centrul de cazare 
se aflau 22 persoane. 

De menționat, că pe parcursul anului 2020, angajații Biroului migrație și 
azil au depistat și documentat 2 014 contravenții pentru încălcarea regulilor de 
ședere și de plasare în câmpul muncii, comparativ cu 2 944 în aceeași perioadă 
a anului precedent, în anul 2018 au fost documentate 2 613 contravenții. 

Din numărul total al contravențiilor documentate pe parcursul perioadei 
de raport, în funcție de tipul încălcării, 82,92% revin încălcării termenului de 
ședere în Republica Moldova, 17,08% sunt contravenții ce țin de munca 
nedeclarată a străinilor.  

 
Tabelul nr.5 Numărul cazurilor documentate de încălcare de către străini a regimului de ședere în 

Republica Moldova în funcție de tipul încălcării, în 12 luni ale anilor 2020, 2019, 2018. 

Tipul 
încălcării 

2020 % din 
total 

2019 Diferența Evoluție 2018 

Ședere ilegală 1670 82,92% 2467 -797 -32,31% 2266 
Muncă 
nedeclarată 

344 17,08% 475 -131 -27,58% 347 

Altele 0 0% 2 -2 100% 0 
Total 2014 100% 2944 -930 -31,59% 2613 

 
Analiza datelor despre contravenienți, în raport cu statele de origine 

denotă că, contravenienții sunt originari din 52 state, pentru diverse abateri cel 
mai frecvent  fiind sancționați originarii din Ucraina (629), Federația Rusă 
(404), urmați de cetățenii României (204), Turciei (136) și Israelului (86) 
contravenții. 
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Cu referință la sancțiunile aplicate se constată că, pe contravențiile 
depistate și documentate au fost aplicate amenzi în mărime totală de 3926350 
lei, fiind achitați 2007800 lei. Pe parcursul perioadei de raport 21 procese 
verbale cu privire la contravenție au fost contestate, iar 301 cazuri cu amenzi 
nepercepute, au fost expediate executorilor judecătorești pentru încasare. 

Un element important al combaterii șederii ilegale a străinilor reprezintă 
supravegherea modului în care străinii respectă scopul declarat al șederii.  

În urma investigațiilor pe perioada de referință au fost emise 337 decizii 
de revocare a dreptului de ședere în privința străinilor originari din 37 state 
diferite. În comparație cu anul 2019 (545 decizii de revocare) indicatorul 
respectiv este în descreștere cu 38,17% sau cu 208 decizii mai puțin.  

Numărul străinilor declarați indezirabili anul 2020 a constituit 21 
persoane (-38%) din așa state precum Israel, Ucraina, Federația Rusă, Nigeria, 
România, Georgia, Palestina etc., care prezentau pericol pentru ordinea publică 
și securitatea națională. Emiterea deciziilor a avut loc în baza demersurilor 
înaintate de către autoritățile de resort - SIS (5 demersuri), IGP (1 demers), 
precum și investigațiilor proprii (8  cazuri).   

În scopul combaterii fenomenului infracțional pe linia de activitate, 
urmare a investigărilor efectuate în cadrul examinării informațiilor 
înregistrate, au fost constatate și remise organelor de urmărire penală conform 
art. 273 CPP RM, materialele acumulate în cadrul cercetării a 38 de infracțiuni, 
comparativ cu 43 infracțiuni relevate în anul 2019. 

 
Tabelul 6. Evoluția infracțiunilor constatate în anii 2020, 2019, 2018 

Tipul: Art. CP 
Nr. de c/p 

2020 2019 2018 
Trafic de ființe umane 165 0 3 1 
Munca forțată 168 0 0 0 
Furt 186 6 1 1 
Șantajul 189 2 2 0 
Escrocherie 190 1 11 28 
Circulația ilegală a substanțelor 
narcotice 

217 5 1 2 

Practicarea activității financiare 
fără înregistrare și fără autorizare  

241 0 1 1 

Huliganism 287 2 2 0 
Păstrarea ilegală a armelor 290 1 1 1 
Trafic de influență 326 0 2 0 
Fals în acte 361 4 7 3 
Trecerea ilegală a frontierei de stat 362 8 3 6 
Conducerea mijlocului de transport 
în stare de ebrietate  

2641 1 1 0 

Organizarea migrației ilegale 3621 2 4 3  
Raportul sexual cu o persoană care 
nu a împlinit vârsta de 16 ani 

174 0 1 0 

Alte infracțiuni   6 3 3 
Total 38 43 48 
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Cu referință la capitolul localizării și reținerii persoanelor anunțate în 

urmărire penală, pe parcursul anului 2020 au fost stabilite și reținute 48 
persoane, comparativ cu 57 în anul 2019 și 35 în anul 2018), aflate în urmărire 
penală, inclusiv 5 în căutare internațională, 8 în căutare interstatală și 35 în 
căutare locală. De menționat că 13 infractori din cei localizați și reținuți sunt 
cetățeni străini. 

VIII. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 
Pe parcursul anului 2020, estimând riscurile cu care se confruntă 

societatea, în comun cu subdiviziunile teritoriale, de către Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost întreprinse un șir de măsuri 
de prevenire, îndreptate la reducerea riscurilor de producere a situațiilor de 
urgență și excepționale.  

Efectuând analiza situaților de urgență ce s-au produs pe teritoriul țării 
se constată, că fondul locativ, rămâne cel mai vulnerabil (circa 80%), fiind 
instruite 93 579 persoane din 22 855 case de locuit.  

Concomitent, ținând cont de situația climaterică favorabilă producerii 
incendiilor de vegetație uscată, de comun cu APL, s-au instruit 22 815 persoane, 
s-au publicat 108 articole în ziare, au fost difuzate 64 informații la posturile de 
radio, au fost derulate 47 reportaje la posturile de televiziune locale. S-a 
participat în cadrul a 706 ședințe ale consiliilor raionale. 

În cadrul „Școlii Securității”, au fost organizate vizite de studiu a 26 grupe 
de elevi, în număr de 794 de persoane.  

În același timp, în vederea protecției populației și a teritoriului în condiții 
de situații de urgență și excepționale, au fost desfășurate mai multe campanii și 
anume:  

- Campania „O casă protejată – o viață salvată”. În cadrul campaniei au 
fost instalate 9 911 detectoare în 9179 case de locuit din 270 localități; 

- Campania de prevenire a cazurilor de înec în perioada estivală în lunile 
iunie-august, s-au desfășurat activități de prevenție la bazinele acvatice, 
inclusiv și pe râuri fiind instruite 18 563 persoane privind comportamentul 
sigur în timpul scăldatului, înmânate și afișate 57 431 pliante informative, 
publicate 114 articole în ziare, difuzate 78 informații la posturile de radio, 
derulate 81 reportaje la posturile de televiziune locale; 

- Campania de prevenire a incendiilor în perioada de recoltare, în cadrul 
căreia s-au organizat ședințe de instruire cu agenți economici antrenați; 

- Campania de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în urma 
procesului de fermentare a vinului (demarată la 30 septembrie); 

- Campania de prevenire a incendiilor în sectorul locativ în perioada rece 
a anului, lansată la data de 26.10.2020.  
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De asemenea, pe parcursul anului 2020 subdiviziunile IGSU au realizat 
20 422 de misiuni la 17 311 intervenții, în medie realizând câte 56 misiuni 
pe zi, inclusiv: 

- 79 intervenții SMURD (61 în anul 2019),  
- 1807 lichidarea incendiilor (1712 în anul 2019),  
- 7660 lichidarea focarelor de ardere (6496 în anul 2019), 
- 2425 la deblocarea ușilor (2610 în anul 2019),  
- 104 la salvarea persoanelor (186 în anul 2019),  
- 484 salvarea animalelor (385 în anul 2019),  
- 111 extragerea cadavrelor din fântâni și bazine acvatice (132 în anul 

2019),  
- 149 la deblocări auto și carosabil (315 în anul 2019),  
- 61 descarcerare auto (69 în anul 2019) și 
- 4431 alte tipuri de intervenții (4273 în anul 2019).   

Datorită intervenției prompte a efectivului, de la incendii, au fost salvate 
302 persoane, precum și bunuri materiale în sumă de circa 352 mln. 098 mii 
lei (în comparație cu 449 persoane salvate și bunuri materiale în sumă de 278 
mln. 065 mii lei, în anul 2019). 

În legătură cu declararea stării de urgență în conformitate cu Hotărârea 
Parlamentului nr. 55/2020 și în vederea asigurării activității Comisiei pentru 
Situații Excepționale a Republicii Moldova, privind acțiunile de diminuare a 
riscului de răspândire a infecției COVID-19, în cadrul IGSU, în perioada de 18 
martie - 24 iunie a fost activat Centrul de Dirijare în Situații Excepționale.  

În perioada stării de urgență s-a asigurat activitatea a 32 ședințe ale 
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, iar pe parcursul 
perioadei de raport – 40 de ședințe. 

Angajații IGSU în perioada de referință, au participat la organizarea și 
desfășurarea măsurilor de carantină impuse atât de Comisia pentru SE a RM, 
cât și de autoritățile publice locale, în or. Ștefan-Vodă, satele Carahasani și 
Talmaza raionul Ștefan Vodă, or. Glodeni, s. Brânzeni raionul Edineț, satele 
Etulia și Cișmichioi UTA Găgăuzia. 

O intervenție majoră s-a desfășurat la incendiul din 24 septembrie 2020 
la clădirea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, care a afectat o 
suprafață de aproximativ 3500 m2. Intervenția a durat mai mult de 24 ore, fiind 
antrenați 63 angajați și 13 unități de tehnică.  
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Reieșind din specificul activității angajaților IGSU, atenție deosebită 
permanent se acordă pregătirii psihologice a acestora, în această perioadă fiind 
instruiți la distanță, inclusiv privind „Recomandările psihologice ale 
Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a ne proteja sănătatea mintală și 
emoțională”, „Primul ajutor psihologic oferit sinistraților în situații excepționale”, 
„Managementul stresului profesional”. 

Totodată, au fost distribuite efectivului diverse materiale, ce cuprind 
metode eficiente de a face față stresului, anxietății, tehnici de respirație 
controlată, „Mindfulness, cromo-terapie”, pentru a menține sănătatea psihică în 
timpul pandemiei. 

Total, pe parcursul anului 2020 au fost realizate 38 trening-uri și lecții cu 
efectivul IGSU, care au contribuit la dezvoltarea potențialului psihic al 
angajaților și etalarea acestui. 

În această perioadă, în cadrul proiectului realizat cu suportul financiar al 
Fundației iHELP din Republica Polonia „Dezvoltarea potențialului de căutare și 
salvare a RM în conformitate cu standardele UE”, s-au recepționat ca donație 3 
loturi de echipamente individuale de protecție, în sumă de 128 mii euro și 
s-au desfășurat mai multe cursuri de instruire privind stabilizarea 
construcțiilor a 120 salvatori; cu suportul organizației elvețiene „Soluție 
globală de răspuns la dezastre”, realizată în contextul Grantului finanțat de 
Banca Mondială „Consolidarea capacităților tehnice și de salvare în Republica 
Moldova” au fost procurate 3 corturi gonflabile, în sumă de 27.400 dolari SUA. 

Totodată, datorită colaborării fructuoase cu partenerii de dezvoltare, 
subdiviziunile Inspectoratului au primit donații:  

- din partea Guvernului Republicii Austria - un lot de mănuși de protecție, 
dezinfectant și pături, în valoare de 16 420 euro; 

- din partea Comandamentului Forțelor Armate SUA în Europa - doua 
loturi de echipamente specializate de protecție pentru salvatori și pompieri, 
care conțin saci de dormit, paturi pliante, costume, măști, mănuși, ochelari de 
protecție, în sumă de în suma de circa 1 mln. 133 mii lei; 

- din partea Statului Qatar - un lot de echipament compus din 
motopompe, echipament de intervenție și de protecție, dar și o autospecială de 
intervenție, în sumă de 56 500 dolari americani; 

- în cadrul cooperării cu partenerii din Estonia, 4 corturi de tip tunel cu 
o capacitate de 15 locuri fiecare, 4 aeroterme și 5 toalete ecologice, în valoare de 
50.000 euro.  

Grație proiectului de colaborare cu Biroul de cooperare militară al 
Ambasadei SUA, ca rezultat al planului de construcție a unităților salvatori și 
pompieri a Republicii Moldova: 

- la 18 septembrie a fost dată în exploatare Unitatea salvatori și 
pompieri  Hîncești; 

- continuă lucrările de construcție a unor noi remize de pompieri și 
salvatori în mun. Ungheni, Cantemir și or. Anenii Noi; 
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- a fost elaborat proiectul pentru construcția Unității salvatori și 
pompieri Ștefan Vodă; 

- la 23 octombrie a demarat construcția Unității salvatori și pompieri 
Șoldănești. 

Totodată, în perioada de referință, din sursele bugetului de stat, a fost 
finisată construcția remizei de salvatori și pompieri Giurgiulești, a DSE 
mun. Cahul. 

În vederea asigurării activității stabile și în orice condiții a subdiviziunilor 
IGSU, sunt în proces lucrările de securizare energetică a Dispeceratului SUD, 
dislocat în mun. Cahul și care asigură dispecerizarea forțelor și mijloacelor 
pentru toate trei servicii specializate de urgență (ambulanța, poliția și 
pompierii). Activitatea este finanțată de la bugetul de stat (cca. 3,5 mln. lei). 

În cadrul proiectului „SMURD-2, au fost semnate contractele de 
antrepriză pentru reconstrucția a două unități de salvatori și pompieri la 
Ungheni și Cantemir.  

De asemenea, sunt încheiate 3 contracte pentru achiziționarea 
autospecialelor, până în luna iulie 2021.  

Totodată, la 18 septembrie, a avut loc ședința de deschidere a ofertelor, 
în cadrul Licitației Publice Locale de achiziționare a lucrărilor de construcție a 
3 heliporturi (2 în mun. Chișinău - Spitalul republican și Centrul Mamei și 
Copilului și 1 în mun. Bălți).  

În perioada de raport, întru consolidarea capacităților de intervenție în 
situații excepționale și valorificarea cunoștințelor, reprezentanții 
Inspectoratului au participat la evenimente internaționale importante, precum: 

- Cursuri de instruire – 1; 
- Misiunile de transportare SMURD - 8; 
- Conferința de planificare a exercițiului – 1; 
- Atelier de lucru – 1; 
- Vizite de lucru – 9; 
- Transportarea echipamentului – 1. 
În contextul implementării proiectului „Promovarea măsurilor de 

reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile 
pentru sporirea rezilienței localităților rurale”, finanțat de Agenția de 
Dezvoltare Austriacă (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru 
Dezvoltare și implementat cu suportul PNUD Moldova, la 17 ianuarie 2020, 
reprezentanții IGSU au participat la evenimentul public de prezentare a 
rezultatelor campaniei de sensibilizare „O casă protejată – o viață salvată”, care 
s-a desfășurat în satul Sărata-Galbenă, raionul Hâncești. 

În contextul implementării proiectului „Promovarea măsurilor de 
reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile 
pentru sporirea rezilienței localităților rurale” au fost înregistrate progrese cu 
privire la construcția unităților de salvatori și pompieri voluntari și bazinelor 
de acumulare a apei.  
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Astfel, s-au identificat locațiile pentru construcția celor 5 posturi de 
pompieri, iar autoritățile publice locale au reușit să obțină 4 certificate de 
urbanism și să lanseze tenderul pentru compania de proiectare pentru 4 
posturi din 4 raioane (din totalul de 5 posturi).  

Pentru cel de-al 5-lea post urmează să fie obținut certificatul de urbanism. 
Posturile date vor deservi comunități rurale cu o populație totală de peste 
58.000 de locuitori. 

În ceea ce privește bazinele de acumulare a apei: s-a contractat compania 
de proiectare pentru a elabora proiectele tehnice pentru 5 beneficiari de 
rezervoare de apă din precipitații pentru irigare (din totalul de 10 beneficiari); 
se află la etapa de evaluare tenderul de selectare a companiei care va construi 
2 rezervoare de apă în s. Măgurele (r. Ungheni); s-au pregătit 
memorandumurile de înțelegere pentru 2 beneficiari din Măgurele, care vor fi 
semnate între PNUD/Proiect și gospodăriile țărănești beneficiare.  

Totodată, a fost elaborat spotul publicitar privind necesitatea instalării 
detectoarelor de fum. 

În rezultatul conlucrării cu Agenția Japoneză pentru Cooperare 
Internațională (JICA), în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea tehnică 
a unităților salvatori și pompieri ale IGSU", Guvernul Japoniei a aprobat 
finanțarea Studiului de Fezabilitate pentru definitivarea proiectului și 
stabilirea sumei grantului. 

În contextul implementării proiectului „Abordare transfrontalieră 
integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și reacție la 
situații de urgență”, angajații IGSU al MAI au participat la o vizită de lucru la 
data de 25 august 2020 în orașul Galați, România. 

Pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor de salvare 
a salvatorilor și pompierilor moldoveni” a fost achiziționat echipament pentru 
acordarea primului ajutor medical în diferite situații de urgență, care la 25 
noiembrie 2020, a fost donat oficial de către reprezentanți Ambasadei 
Republicii Polone și a Ordinului Medical Maltez din Polonia. 

Întru consolidarea capacităților de intervenție ale IGSU, cât și a 
autorităților publice locale în caz de inundații, a avut loc lansarea proiectului  
„Îmbunătățirea timpului de reacție pentru prevenirea și eliminarea inundațiilor 
în zona transfrontalieră”.  

Programul cuprinde raioanele Hâncești, Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari, 
orașul Vadu lui Vodă, dar și România - județul Vaslui.  

În proiect sunt incluse acțiuni precum elaborarea hărților de risc la 
inundații, elaborarea unui plan comun de intervenție pentru asigurarea 
răspunsului în caz de urgențe, dar și achiziționarea de pompe plutitoare, corturi 
gonflabile, consumabile pentru echipamente specializate. Durata programului 
este de 12 luni și urmează a fi încheiat în anul 2021. Valoarea acestuia e de 330 
mii euro este finanțat  de Uniunea Europeană prin intermediul Programului 
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. 
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În contextul lansării de către UE a „Programului de Prevenire, Pregătire și 
Răspuns la Dezastre în țările Parteneriatului Estic faza a 3-a”, au fost înaintate 
Echipei manageriale a Programului (Agenției Civile Suedeze pentru Situații de 
Urgență), obiectivele prioritare pentru IGSU pentru perioada anilor 2021-2024 
printre care sunt: 

- Elaborarea Metodologiei Naționale pentru evaluarea riscului de 
dezastru pe teritoriul Republicii Moldova; 

- Participarea la cursuri de instruire în domeniul protecție civilă 
similare cu cele din Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă 
a UE; 

- Efectuarea vizitelor de studiu în statele - membre ale UE pentru a 
studia metodele de colectare, analiză și utilizare a datelor statistice privind 
situațiile excepționale produse. 

În această perioadă,  conform Planului de completare cu audienți, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 614/2019, întru organizarea și desfășurarea 
calitativă a procesului de instruire în domeniul protecției civile și apărării 
împotriva incendiilor, la Centrul Republican de Instruire al IGSU au trecut 
cursul de instruire 305 persoane, ce constituie 19%, activitățile de instruire 
nefiind realizate pe deplin din cauza situației pandemice. 

Concomitent, la solicitarea unor instituții din administrația publică 
centrală și întreprinderi au fost instruiți la capitolul apărării împotriva 
incendiilor, protecției civile și acordarea primului ajutor 209 persoane. 

La capitolul „Activități instructive” în instituții de învățămînt în scopul 
desfășurării măsurilor de prevenție, precum și în scopul formării și consolidării 
competențelor în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor, pe 
parcursul perioadei raportate, de către specialiștii Centrului s-au desfășurat o 
serie de măsuri cu caracter didactic în 31 instituții de învățămînt, fiind instruiți 
1427 studenți, elevi și copii, precum și 359 cadre didactice. 

La capitolul „Instruirea administratorilor obiectivelor economiei 
naționale”, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 960/2016, pe 
parcursul anului au fost instruite 255 persoane, și anume: 

- administratori ai întreprinderilor și instituțiilor – 129 persoane (75 
pers. din mun. Chișinău și 54 pers. din mun. Bălți); 

- persoane responsabile de apărarea împotriva incendiilor din 
întreprinderi și instituții – 126 persoane. 

În total la Centrul Republican de Instruire pe parcursul anului 2020 au 
fost instruite 660, în comparație cu 3366 planificate.  

Toate acțiunile IGSU desfășurate în anul 2020 au fost mediatizate prin 
6661 apariții în agențiile de presă, 1776 la posturile TV, 530 la posturile radio, 
513 comunicate oficiale publicate pe site-ul oficial www.dse.md.  

 
 

http://www.dse.md/
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IX. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL 

 
Pe parcursul anului 2020, și-a orientat activitatea spre îndeplinirea 

integrată misiunilor specifice, asigurării interoperabilității și cooperării între 
forțele subdiviziunilor MAI în procesul de executare a misiunilor, care implică 
utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI, precum și din cadrul 
altor autorități ale statului. 

În acest scop, de către Inspectoratul de Management Operațional au fost 
elaborate și aprobate un șir de acte normative, inclusiv Acordul de colaborare 
între MAI și SPPS privind activitățile comune specifice în procesul de executare 
a misiunilor de gestionare a evenimentelor publice desfășurate în adiacentul 
sediilor de lucru și reședințelor persoanelor beneficiare de protecție de stat, 
precum și în cazul apariției situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, 
situațiilor de urgență sau excepționale. 

În perioada de raport, în scopul asigurării legalității și ordinii de drept în 
cadrul evenimentelor publice, prevenirii și gestionării situațiilor de criză în 
domeniul ordinii publice, coordonării/dirijării operaționale integrate cu forțele 
și mijloacele autorităților administrative și instituțiilor din subordinea 
Ministerului, coordonării acțiunilor Ministerului cu alte autorități ale statului 
abilitate cu competențe în prevenirea și combaterea criminalității, a fost 
asigurată planificarea misiunilor autorităților administrative în cadrul 
desfășurării a 12 evenimente la nivel național, fiind emise în acest sens 15 acte 
administrative normative. 

Totodată, în scopul realizării prevederilor Ordinului MAI nr. 791/2019 
cu privire la managementul fluxului informațional din sfera de competență a 
MAI, în baza informațiilor prezentate de către autoritățile administrative și 
instituțiile din subordinea MAI au fost elaborate și prezentate conducerii MAI 
și instituțiilor statului 365 de Buletine informative zilnice privind situația 
operativă înregistrată pe linia Ministerului Afacerilor Interne în timp de 24 de 
ore, în care s-a elucidat evoluția situației criminogene, informațiile privind 
evenimentele publice de importanță majoră, rezultatele obținute, activități 
desfășurate pe linia MAI, informațiile preventive cu privire la desfășurarea 
măsurilor în masă, cu evidențierea tendințele diferitor categorii de 
fapte/evenimente. 

De asemenea, a fost asigurat procesul de monitorizare și stocare a 
datelor, precum și realizat schimbul de informații și date cu structurile similare 
din cadrul subdiviziunilor autorităților administrative și instituțiilor din 
subordinea Ministerului și cu alte autorități ale statului, în contextul a 16 555 
evenimente publice comparativ 23 089 evenimente publice monitorizate în 
perioada anului 2019, inclusiv: 

1. 8 685 evenimente cu caracter social-politic (2019 – 13 778), dintre 
care:  

- 769 mitinguri, acțiuni de protest (2019 – 504); 
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- 305 deplasări ale conducerii țării (2019 – 340);  
- 11 delegații oficiale (2019 – 35).  

2. 1 050 evenimente cu caracter cultural-artistic (2019 – 3932);  
3. 261 evenimente cu caracter sportiv (2019 – 1 138); 
4. 6 559 evenimente cu caracter religios (2019 – 4 241). 

 
Evenimentele publice monitorizate în perioada anilor 2019 - 2020, după categorii de întruniri. 

 
 

Pe parcursul perioadei de raport, în scopul fundamentării deciziilor 
adoptate la nivel instituțional, urmare a analizei informațiilor și evaluării 
potențialelor riscuri și amenințări la adresa ordinii publice (stabilirea gradului 
de risc al evenimentului public, identificarea factorilor și surselor de risc, 
estimarea consecințelor posibile ale riscurilor care pot apărea în procesul 
derulării evenimentului public ce implică utilizarea mai multor categorii de forțe 
din cadrul MAI), au fost prelucrate 4 563 de informații în contextul a 771 
evenimente publice cu conotație social-politică și 3 evenimente cu caracter 
cultural-artistic. 

În vederea realizării atribuțiilor funcționale ale Inspectoratului, în 
perioada de raport au fost realizate 2 controale neplanificate (un control 
complex și unul tematic), în baza actelor administrative normative ministeriale 
privind desfășurarea controalelor. 

X. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 

 
Activitatea pe domeniul tehnologii informaționale, pe parcursul anului 

2020, s-a axat pe asigurarea executării programelor de stat, strategiilor 
naționale, actelor legislative, normative și departamentale etc.  

Concomitent, MAI (STI) are calitatea și de deținător și registrator al 
Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul 
traficului”, conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea 
Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul 
traficului” (HG nr. 497/2018).  

Astfel, pe parcursul anului 2020, cu ajutorul mijloacelor tehnice 
certificate ori al celor omologate, au fost înregistrate 284483 rapoarte cu 
privire la comiterea încălcărilor Regulamentului circulației rutiere, dintre care: 

Social-politice Cultural-artistice Sportive Religioase

2020 8685 1050 261 6559

2019 13778 3932 1138 4241
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- depășirea vitezei de circulație - 220848 cazuri de încălcare a RCR; 
- nerespectarea marcajului - 48821 cazuri de încălcare a RCR; 
- neglijarea semnalului semaforului - 14808 cazuri de încălcare a RCR. 
Din totalul de 284483 de încălcări fixate de echipamentul SASCR 

„Controlul traficului”, doar în privința la 35394 au fost întocmite procese – 
verbale, achitîndu-se în bugetul statului în jur de 6,9 mln. lei. 

În perioada de referință, STI, în baza contractului privind prestarea 
serviciilor informaționale, încheiat cu Agenția Servicii Publice, prin Fișierul 
Operativ Informațional al persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, au fost 
verificate 5.580 cereri-chestionar, pentru eliberarea pașapoartelor cetățenilor 
Republicii Moldova.   

Întru asigurarea procesului prestării serviciilor la compartimentul 
eliberării cetățenilor a cazierelor judiciare, în perioada de raport au fost 
eliberate 78.253 caziere judiciare și 915 certificate de cazier detaliat. 

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 
evidența unică a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, a rezultatelor 
examinării cauzelor penale, modul de completare și prezentare a actelor de 
evidență primară, angajații STI au efectuat introducerea în Fișierul Operativ 
Informațional al persoanelor care au săvîrșit infracțiuni a informației din 
următoarele acte de evidență. 

 

 2020 2019 

Înștiințări despre persoanele condamnate 4.412 4.178 

Sentințe judecătorești prelucrate 6.111 8.378 

Forma 6.0: 3.504 2.971 

Cartele F-1 (OSK): 2.588 4.322 

TOTAL: 16.615 19.849 

 
Concomitent, au fost prelucrate 2 947 ordonanțe privind 

anunțarea/încetarea căutării interstatale a persoanelor (în perioada analogică 
a anului 2019 – 2 895).  

La compartimentul prestării serviciilor publice, conform Hotărârii 
Guvernului nr.896/2014 și a Ordinului MAI nr. 353/2016, pe parcursul anului 
2020, de către Serviciul informații cu caracter contravențional al STI, au fost 
perfectate următoarele acte. 

 
Denumirea certificatului Numărul certificatelor 

eliberate 
Consultanță 

acordată 
cetățenilor 1 zi 10 zile 

Certificat de cazier contravențional 
pentru persoanele fizice și juridice 

9382 2883 170 
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Certificat cu privire la pierderea 
pașaportului tehnic al 
autovehiculului 

228 183 

Certificat cu privire la pierderea 
numerelor de înmatriculare 

301 103 

Certificat cu privire la accidentele 
rutiere pe persoană 

32 4 

Certificat cu privire la accidentele 
rutiere pe autovehicul 

11 2 

 
9954 3175 

170 
13129 

 
În perioada dată au fost prelucrate și puse la evidență centralizată în 

Sistemul informațional automatizat „AFIS” în total 4980 fișe dactiloscopice, 
inclusiv ale colaboratorilor organelor afacerilor interne, Serviciului Protecție și 
pază de Stat, angajaților Inspectoratului Fiscal de Stat, colaboratorilor 
Serviciului Vamal etc.  

De asemenea, au fost prelucrate și expediate răspunsuri la 513 
interpelări parvenite din subdiviziunile MAI și țările - membre ale CSI. 

Pe parcursul anului 2020, s-a reușit aprobarea Regulamentului ,,Cu 
privire la organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale” - 
Hotărârea Guvernului nr. 317/2020, dar și adoptarea legilor nr. 148/2020 
pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional 
integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a 
persoanelor care au săvârșit infracțiuni și nr. 185/2020 cu privire la Sistemul 
informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor 
contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții. 

XI. ACTIVITATEA MEDICALĂ 

 
Principale sarcini ale instituțiilor medico-sanitare ale MAI (Spitalul, 

Policlinica, două Centre curativ-profilactice zonale (CCPz), Comisia medicală 
centrală, Centrul de sănătate publică) le constituie păstrarea și fortificarea 
sănătății funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne; prestarea serviciilor medicale calificate și specializate; 
controlul implementării în practică a metodelor noi de diagnosticare și 
tratament; elaborarea recomandațiilor sanitar-igienice la profilaxia maladiilor; 
efectuarea expertizei medicale în cadrul MAI. 

Pe parcursul anului 2020, atenție deosebită a fost acordată combaterii  
corupției în rândurile personalului medical prin educarea în spiritul respectării 
legalității, disciplinei de serviciu, îndeplinirii conștiincioase a atribuțiilor 
funcționale, comportamentul demn în societate. S-au întreprins măsuri privind 
întărirea disciplinei executorii, sporirea responsabilităților personalului, 
creării condițiilor favorabile de activitate. 



Ministerul Afacerilor Interne 

44 
   

 
 

De menționat, că în anul 2020, au fost semnate contracte de colaborare 
cu 51 instituții medico-sanitare publice ale MSMPS, întru acordarea asistenței 
medicale de urgență și specializate funcționarilor publici cu statut special din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

De asemenea, s-a încheiat contract cu Compania Națională de Asigurări 
în Medicină privind acordarea asistenței medicale (de prestare a serviciilor 
medicale) în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenta medicală pentru anul 
2021, cu prestarea serviciilor medicale primare, specializate de ambulator și 
spitalicești. 

În anul 2020, în Policlinica Serviciului Medical s-au aflat la deservire 
23370 persoane, numărul acestora fiind în scădere comparativ cu anii 
precedenți (an. 2019-23480, an. 2018 – 23480, an. 2017 – 23638, an. 2016 - 
26901, an. 2015 – 22386). 

Spitalul este prevăzut cu 160 de paturi, inclusiv 70 terapeutice, 50 - 
chirurgicale (8 paturi profil neurochirurgical) și neurologice – 40.  

De asemenea Spitalul dispune de 6 paturi de reanimare și terapie 
intensivă.  

În perioada de referință, la tratament în Spitalul MAI s-au aflat 2997 
bolnavi. Durata medie de tratament a constituit 10,4 zile – pat.   
 

Analiza structurii bolnavilor spitalizați 
Denumirea Anul 2020 Anul 2019 Anul 2018 

FPSS 
% 

Asiguraț
i % 

Contra 
plată 

% 

FPSS 
% 

Asigurați 
% 

Contra 
plată 

% 

FPSS 
% 

Asigurați 
% 

Contra 
plată 

% 
Secția 
terapie 

240 
46,3% 

624 
61,1% 

62 
24,0% 

1046 
48,4% 

449 
40,6% 

314 
26,7% 

1124 
47,9

% 

477 
38,4% 

287 
24,3% 

Secția 
neurologie 

112 
21,6% 

62 
6,1% 

79 
30,6% 

523 
24,2% 

175 
15,8% 

345 
29,4% 

579 
24,7

% 

205 
16,5% 

321 
27,2% 

Secția 
chirurgie 

164 
31,7% 

305 
29,9% 

116 
45,0% 

589 
27,2% 

449 
40,6% 

515 
43,9% 

634 
27,0

% 

521 
42,0% 

570 
48,3% 

Secția ATIR 2 
0,4% 

30 
2,9% 

1 
0,4% 

5 
0,2% 

33 
3,0% 

0 
0,0% 

9 
0,4% 

38 
3,1% 

1 
0,1% 

Total 518 
28,8% 

1021 
56,8% 

258 
14,4% 

2163 
48,7% 

1106 
24,9% 

1174 
26,4% 

2346 
49,2

% 

1241 
26,0% 

1179 
24,7% 

 
Letalitatea pe Spital, în anul 2020, a constituit 4 bolnavi decedați, sau 

0,22% (a. 2019 – 5, a. 2018–10, a. 2017 – 9).  
În perioada de referință la deservirea CCPz „Nord” s-au aflat 2917 

persoane dintre care 2 461 (84,3%)  funcționari publici cu statut special ai MAI 
și 456 (15,7%) colaboratori ai ANP al MJ. 

La deservirea CCPz „Sud” s-au aflat 1489 persoane din care 1113 (74,7%) 
funcționari  publici  cu statut special ai MAI și 356 (25,3%) colaboratori ai ANP 
al MJ (în bază de contract). 
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Pe parcursul anului 2020, Comisia medicală centrală a MAI a înregistrat 
2459 (an. 2019-1868) persoane, dintre care 1709 (69,4%) pentru încadrare în 
serviciu și 328 (–13,3%) - candidați la studii.  

În perioada menționată, de către angajații Centrului Sănătate Publică a 
fost verificată starea sanitaro-igienică și asigurare antiepidemică la obiectivele 
din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” și anume: blocurile de studii, căminele 
studențești, cantinele, depozitele alimentare, punctele medicale, anexele 
sanitare și teritoriile aderente; precum și Spitalul și Policlinica Serviciului 
Medical, cu prelevarea investigațiilor de laborator din cabinetele și secțiile 
medicale, blocul alimentar, depozitul de păstrare a produselor alimentare și 
bufetele din Spital. 

Investigațiile sanitar-bacteriologice prelevate în Spital și Policlinică, 
precum și în unitățile militare ale Inspectoratului General de Carabinieri, au 
corespuns normativelor sanitar-igienice, cu excepția lavaj-urilor pozitive 
pentru depistarea bacteriilor din grupul coli (BGC) la cantina u/m 1002 – 2 
probe. 

XII. PROTECȚIE INTERNĂ ȘI ANTICORUPȚIE 

 
Pe parcursul anului 2020, activitatea Serviciului protecție internă și 

anticorupție a fost axată pe următoarele domenii de competență: 
- prevenirea și combaterea manifestărilor de corupție; 
- gestionarea liniei specializate anticorupție „1520”; 
- supravegherea respectării legislației și disciplinei de serviciu de către 

funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI; 
- protecția informațiilor atribuite la secretul de stat și supravegherea 

respectării regimului secret. 
Astfel, asigurând gestionarea liniei telefonice specializate anticorupție cu 

numărul scurt „1520”, în perioada de raport Serviciul a recepționat 541 de 
apeluri, dintre care: 

- 29 despre comiterea unor acte de corupție și celor conexe corupției; 
- 97 despre comiterea altor fapte ilegale; 
- 301 cu caracter consultativ (solicitări de diverse informații); 
- 79 au fost redirecționate altor instituții de drept; 
- 35 apeluri anonime. 
Urmare examinării informațiilor primite, au fost inițiate 7 cauze penale 

(6 în baza prevederilor art. 325 alin. (1) și 1 în baza prevederilor art. 324 alin. 
(2) Cod penal). 

În Registrul de evidentă a altor informații referitoare la infracțiuni și 
incidente al SPIA (REI-II), au fost înregistrate 332 de materiale, dintre care: 

- pe 116 materiale au fost emise încheieri cu propuneri de încetare a 
examinării; 

- 136 de materiale au fost remise conform competenței; 
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- 43 de materiale au fost transferate în REI-I (gestionat de SUP al SPIA), 
fiind pornite 28 de cauze penale. 

În pofida pandemiei „COVID-19”, pe parcursul anului 2020, au fost 
depuse 369 de rapoarte de la informator, în coraport cu 274 depuse în anul 
2019. 

În perioada de raport au fost realizate 368 de măsuri speciale de 
investigații, față de 129 în 2019. 

Pe parcursul perioadei de raport, de către Secția urmărire penală a SPIA 
au fost înregistrate și examinate 90 de sesizări cu privire la diverse infracțiuni 
(+22,2%), în comparație cu anul 2019, când au fost înregistrate și examinate 70 
de sesizări. 

În rezultatul examinării, au fost inițiate 63 de cauze penale, pe 19 sesizări 
fiind înaintate propuneri de neîncepere a urmăririi penale, toate fiind 
confirmate de către procuror. 3 sesizări au fost expediate pentru examinare 
conform competenței, iar 1 sesizare a fost conexată la o altă cauză penală. 

De către organul de urmărire penală al SPIA, pe parcursul anului 2020, 
au fost pornite 35 de cauze penale privind manifestările de corupție, după cum 
urmează: 

- art. 324 Cod penal (coruperea pasivă) – 19 cauze; 
- art. 326 Cod penal (trafic de influență) – 9 cauze; 
- art. 327 Cod penal (abuzul de serviciu) – 4 cauze; 
- art. 332 alin (1) Cod penal (Falsul în acte publice) – 2 cauze; 
- art. 329 alin (1) Cod penal (Neglijența în serviciu) –1 cauză. 
În baza sesizărilor depuse de către subdiviziunile SPIA, au fost inițiate 

133 de cauze penale, fapt ce atestă o creștere cu aproximativ 15% al numărului 
de cazuri de încălcare a legislației, în comparație cu anul 2019 (116 cauze 
penale). 

Din numărul total al cauzelor penale pornite, au fost sau continuă să fie 
documentate 159 persoane, după cum urmează: 

- funcționari publici cu statut special din cadrul MAI – 77 de persoane, 
dintre care: IGP – 71; IGPF – 2; CSC „Dinamo” – 3; STI – 1. 

- alți funcționari publici: 9 persoane. 
- civili: 73 persoane. 
Totodată, pe lângă documentarea cazurilor de corupere pasivă  admise  

de  funcționarii  MAI,  au  fost  intensificate  acțiunile  de  atragere  la răspundere 
penală a persoanelor care au săvârșit acte de corupere activă. 

 
 2019 2020 
art. 324 Cod penal (corupere 
pasivă) 

27 44 

art. 325 Cod penal (corupere 
activă) 

14 33 
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În  perioada  de  raport,  pe  domeniul  de  competență  atribuit  SPIA,  au  
fost înregistrate 915 incidente cu implicarea personalului MAI. 

 
Nr. Incidentul  

IGP 
 

IGC 
 

IGSU 
 

IGPF 
Acad. 
„Ștefa

n 
cel 

Mare” 

SPIA 
/IMO / 
DPPÎ 
/BMA 

Total 

1.  Corupere pasivă/trafic de 
influență 

25   1  1 27 

2.  Corupere activă 77   1   78 

3.  Conducerea automobilului în stare 
de ebrietate 

1      1 

4.  Aplicarea/folosirea armei de foc 16 1  7   24 

5.  Pierderea/furt legitimației de 
serviciu 

4   3 1  8 

6.  Maltratarea/ultragierea angajaților 
MAI de către cetățeni 

264 13 1 6 1  285 

7.  Maltratarea/ultragierea 
cetățenilor de către angajații MAI 

7 2 2 1 1 1 14 

8.  Circulația ilegală a drogurilor, 
etnobotanicelor sau analogilor 
acestora fără scop de 
înstrăinare 

      - 

9.  Stare de ebrietate la serviciu 5      5 

10.  Incidente grave** 23 7 4 6 1  41 

11.  Angajați MAI, agresați de alți angajați 
MAI 

 1  1   2 

12.  Alte incidente 129 6 2 4   141 

13.  Accidente rutiere 225 20 8 26 2 8 289 

Total 776 50 17 56 6 10 915 

 
În conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 55/2020,  „cu privire la 

desfășurarea activităților de prevenire a corupției, responsabilizării cetățenilor 
privind respectarea  regulilor de circulație  rutieră,  prevenirea  și combaterea 
manifestărilor de corupție cu implicarea funcționarilor publici cu statut special”, 
pe parcursul perioadei vizate, funcționarii SPIA au fost implicați, de comun cu 
angajații INSP al IGP, în 14 razii, fiind înregistrate următoarele rezultate: 

- întocmite 779 de procese-verbale cu privire la contravenție; 
- aplicate amenzi în suma totală de 611 681,00 lei; 
- aplicate 2125 puncte de penalizare. 
Au fost constatate 40 încălcări ale prevederilor Regulamentului 

circulației rutiere cu implicarea a 44 funcționari publici, dintre care 32 
funcționari publici cu statut special ai MAI, iar 12 - din cadrul altor autorități 
publice. 

Totodată, în cadrul operațiunilor/raziilor, au fost documentate: 
- 3 cazuri de corupere activă; 
- 7 persoane care conduceau mijlocul de transport sub influența 

băuturilor alcoolice; 
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- 1 caz de conducere a mijlocului de transport, anunțat în căutare. 
Au fost efectuate verificări în scopul combaterii traficului ilicit de articole 

de tutungerie, 2 din aceste verificări fiind în PTF Giurgiulești și Leușeni, în 
cadrul cărora au fost depistate 2 autocare reutilate pentru transportarea 
țigărilor prin contrabandă. 

În baza materialelor examinate au fost inițiate 147 anchete de serviciu, 
dintre care 10 cu privire la stabilirea circumstanțelor de contaminare cu virusul 
de tip nou „SARS-CoV-2”, 126 fiind finisate. 

În repercusiune, în privința funcționarilor publici cu statut special din 
cadrul MAI, în baza anchetelor de serviciu desfășurate, au fost emise 22 de 
ordine de sancționare disciplinară, în care au fost sancționați 32 de funcționari  
publici cu statut special. 

În perioada de referință au fost înregistrate și precăutate 11 materiale cu 
privire la ultragierea colaboratorilor organelor de ocrotire a normelor de drept, 
fiind investigate acțiunile a 218 persoane, materialele  fiind remise conform 
competenței, pentru atragere la răspundere a persoanelor implicate. 

XIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Pe parcursul  anului 2020, 281 de subiecți de date au adresat 490 de 

demersuri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în circa 90% din 
cazuri, subiecților fiindu-le acordat dreptul de informare privind constatarea 
prelucrării datelor lor.  

În această perioadă, direct în adresa MAI au fost depuse 77 petiții cu 
privire  la prelucrarea datelor cu caracter personal.  

În perioada de referință, la 9 persoane care s-au considerat lezate prin 
modul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operatorii MAI, 
adresările s-au soldat cu aprobarea deciziilor privind constatarea faptului 
încălcării unor prevederi ale Legii nr.133/2011. 

Pe parcursul anului 2020, a fost asigurată înregistrarea în cadrul 
Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal al CNPDCP 
a 3 sisteme și anume:  

- sistemul de control acces la sediul Întreprinderii de Stat Servicii Pază a 
MAI și sistemul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal pe 
domeniul resurselor umane din cadrul acestei întreprinderi; 

- sistemul de evidență a petițiilor din cadrul Întreprinderii de Stat 
Servicii Pază a MAI; 

- sistemul de control acces la sediul Ministerului Afacerilor Interne.  
În perioada anului 2020 au fost examinate, în ordine de control al 

legalității, au fost supuse verificării 490 operațiuni de prelucrare a datelor cu 
caracter personal fiind vizați 281 subiecți de date (-13%).  
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În conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.94/2020, în perioada de 
21 februarie - 06 martie, a fost efectuat un control tematic al Direcției nr. 3 a 
INI a IGP. 

Urmare acestui control, au fost identificate mai multe abateri privind 
necorespunderea și/sau lipsa completării registrelor de evidență a accesărilor 
datelor cu caracter personal de către utilizatorii autorizați ai subdiviziunii. 

În scopul înlăturării încălcărilor depistate, au fost petrecute instruiri cu 
efectivul subdiviziunii. Totodată, pe parcursul anului 2021, în funcție de 
situația epidemiologică din țară, va fi desfășurat un control de verificare în 
cadrul Direcției nr. 3 a INI. 

De menționat, că urmare tuturor examinărilor privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal se constată unele și aceleași abateri: 

- nerespectarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu 
caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaționale de date 
cu caracter personal; 

- încălcarea regulilor de stocare și utilizare a datelor cu caracter 
personal. 

XIV. REZERVE MATERIALE 

 
Pe parcursul anului 2020, reieșind din competențele profesionale, 

Agenția Rezerve Materiale a desfășurat un șir de acțiuni, îndreptate la 
implementarea eficientă a politicii statului în domeniul rezervelor materiale de 
stat și de mobilizare. 

Astfel, în scopul lichidărilor consecințelor, calamităților naturale cauzate 
de vânt puternic și ploi puternice, au fost elaborate 2 hotărîri de Guvern, 
conform cărora din rezervele de stat au fost eliberate bunuri materiale pentru 
Primăria comunei Căinarii Vechi, raionul Soroca în valoare de 78 265 lei (HG 
nr. 774/2020) și pentru Consiliile raionale Glodeni, Soroca și Primăriei satului 
Boșcana, raionul Criuleni - bunuri materiale în valoare de 505 706 lei (HG nr. 
755/2020), provocate de ploile abundente. 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 454/2020 cu privire la împrospătarea 
cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele de stat, Agenția a fost 
autorizată să elibereze din rezervele de stat, 16855,916 tone de grâu alimentar 
agenților economici, în bază de contract, cu prezentarea unei garanții bancare 
sau financiare, însă, avînd în vedere că Comisia mixtă privind eliberarea grâului 
alimentar din rezervele materiale de stat în n-a acceptat cereri din partea 
agenților economici, 

Comisia a decis păstrarea grîului în rezervele statului, conform 
condițiilor și contractelor de păstrare. 

În această perioadă, prin licitații publice, conform planului de acumulare, 
au fost procurate bunuri materiale, după cum urmează: 

- 22 357 borcane din carne înăbușită de porc; 
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- 20,0 tone de zahăr tos în sumă de 216,00 mii lei; 
- 10 000 foi ondulate pentru acoperișuri în sumă de 1369,00 mii lei. 
Pe parcursul anului, au fost efectuate 104 controale planificate, inopinate 

și tematice la agenții economici prestatori de servicii de păstrare a bunurilor 
materiale din rezervele materiale de stat precum și la depozitele din cadrul 
Agenției. 

În rezultatul efectuării controalelor, au fost întocmite 104 acte de control, 
cu indicarea, după caz, a recomandărilor privind înlăturarea neajunsurilor, 
fiind stabilit concret termen de înlăturare a neajunsurilor. 

Pe parcursul anului 2020, din rezerva de mobilizare, în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 461/2020, în scopul acordării unui ajutor umanitar 
Guvernului Ucrainei, pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale 
provocate de inundațiile din luna iunie 2020, au fost eliberați 30 000 saci din 
polipropilenă. 

Urmare instituirii, la 13 martie 2020, de către Comisia Națională 
Extraordinară de sănătate publică, a codului roșu, la nivel național, în legătură 
cu situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, Agenția a trecut la un 
regim special de activitate menit să asigure îndeplinirea eficientă a atribuțiilor 
de serviciu, precum și realizarea la nivel corespunzător a măsurilor specifice de 
prevenire și control al infecției. 

Astfel, în această perioadă au fost achiziționate conform necesităților, mai 
multe bunuri cu profil medical, în scopul combaterii infecției COVID-19. 

Respectiv, în perioada de referință au avut loc 47 ședințe ale grupului de 
lucru privind achizițiile publice. 

Concomitent, pe parcursul anului, reprezentanții Agenției au participat la 
62 ședințe de judecată privind procedurile de insolvabilitate; acțiunile de 
contestare a actelor administrative; acțiuni civile, precum și în cadrul a 2 dosare 
penale. 

XV. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

 
Una din cele mai mari provocări ale anului 2020, a constituit-o pandemia 

cu COVID-19, pentru diminuarea efectelor negative ale căreia asupra 
angajaților MAI, au fost realizate o serie de acțiuni, care au solicitat resurse 
umane și financiare neprevăzute în bugetul instituției. 

În această ordine de idei, au fost întreprinse măsuri de asigurare cu  
echipament împotriva COVID-19 a angajaților aparatului central al MAI precum 
și a autorităților și instituțiilor din subordine, prin desfășurarea procedurilor 
de achiziții, recepționare a bunurilor și predare-primire a acestora angajaților. 

Totodată, angajații s-a acordat suport metodologic la realizarea 
activităților de control, evaluare și evidență în cadrul comisiilor de control, 
grupurilor de lucru interdepartamentale, Comisiei de casare a activelor, 
Comisiei de stabilire a indemnizațiilor pentru locațiunea spațiului locativ. 



Ministerul Afacerilor Interne 

51 
   

 
 

De asemenea, în perioada de referință, au fost elaborate 14 proiecte de 
acte normative, au fost avizate 121 de proiecte de acte normative remise spre 
examinare Ministerului Afacerilor Interne de către instituțiile interesate, au 
fost examinate 180 demersuri remise de către instituții în adresa MAI, 
examinate 9 sesizări ale Curții Constituționale, întocmite 69 note informative și 
rapoarte care au fost prezentate conducerii Ministerului. 

Suplimentar, au fost examinate 326 cereri prealabile/petiții/dosare 
administrative și întocmite 768 acte de procedură judiciară. 

În perioada de referință, a fost asigurată gestionarea a 378 dosare, 252 
dosare civile fiind în procedură, iar pe 126 de acțiuni, au fost examinate și 
pronunțate hotărâri definitive în instanța de judecată. 

Totodată, au mai fost examinate 1224 rapoarte depuse de către angajații 
MAI, 360 de prezentări cu privire la numire, concediere, acordare a gradelor 
etc., 235 decizii și 2513 fișe de menționare, fiind emise și prelucrate în total 147 
ordine pe efectiv. 

Prin intermediul Secției management documente a DMI a MAI în perioada 
de referință a asigurat înregistrarea a 8396 de documente în registrul intrare și 
5320 de documente în registrul ieșire. Totodată a monitorizat termenii de 
executare a documentelor cu control special. 

Pe parcursul anului 2020, a fost asigurată expedierea a peste 3000 de 
plicuri prin intermediul Biroului Curieri Speciali și 5450 plicuri prin 
intermediul Poștei Moldovei. 

Secția patrimoniu a DMI în anul 2020 a Secția a asigurat elaborarea și 
publicarea pe pagina web a instituției a Planului de achiziții pentru anul 2020, 
precum și a anunțurilor de intenție pentru 5 proceduri. 

Totodată, asigurând secretariatul grupului de lucru privind achizițiile 
publice au fost organizate și desfășurate, cu perfectarea proceselor verbale  - 
17 ședințe de lucru. 

În cadrul grupului de lucru au fost examinate 85 de demersuri privind 
asigurarea cu bunuri/servicii/lucrări a subdiviziunilor aparatului central al 
MAI, la rândul lor 79 au fost aprobate, iar 6 remise solicitanților pentru 
înlăturarea neconformităților. 

Întru asigurarea necesităților de bunuri/servicii/lucrări au fost lansate 
11 proceduri de achiziții publice. Drept rezultat al activității grupului de lucru 
și deciziilor luate de către acesta, au fost elaborate și semnate 116 de contracte 
de achiziții publice. 

De asemenea, întru asigurarea angajaților MAI cu echipament de 
protecție împotriva pandemiei cu COVID-19, în anul 2020 au fost perfectate 20 
de contracte privind echipamentele de protecție î/a COVID-19.      

Activitatea Secției financiar-administrative a DMI pe parcursul anului 
2020, a fost orientată spre organizarea și perfecționarea activității economice 
în cadrul sistemului MAI;  
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- desfășurarea activității de planificare, repartizare, monitorizare, 
evaluare și raportare a executării bugetului alocat MAI;  

- implementarea în comun cu alte servicii ale MAI a măsurilor orientate 
spre gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale;  

- asigurarea realizării obligațiunilor financiare față de bugetul de stat, 
obligațiunilor privind salarizarea și alte chestiuni de ordin financiar etc. 

Legea bugetului de stat pentru anul 2020, a stabilit limitele de cheltuieli 
pentru Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrative și instituțiile 
din subordine în sumă de 2 914 012,9 mii lei, inclusiv 82262,10 mii lei pentru 
aparatul central al Ministerului (precizat 79847,33 mii lei), fiind asigurată 
raportarea și executarea bugetului în mărime de 69666,19 mii lei. 

În această perioadă, SFA a DMI a elaborat și înaintat mai multe propuneri 
de ajustare a cadrului normativ în domeniu, inclusiv la proiectul Legii bugetului 
de stat pentru anul 2021, proiectul Legii privind sistemul unitar în sectorul 
bugetar nr. 270 din 23.11.2018, pentru modificarea și completarea Legii 
bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019, pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului 1231/2018 pentru punerea în aplicare a Legii nr.270/2018 privind 
sistemul unitar în sectorul bugetar etc. 

Pe parcursul anului 2020, au fost prezentate pentru înregistrare și 
executare 127 contracte de achiziționare a bunurilor și serviciilor de suma 
totală de 26420,5 mii lei, executate în volum de 78,56%. 

Potrivit prevederilor art.24 din Legea contabilității nr. 113 din 
27.04.2007 și ordinului ministrului de interne a fost inițiată inventarierea 
generală a elementelor de activ și pasiv a instituției prin compararea datelor 
din evidența contabilă și starea faptică. 

Pe parcursul perioadei de raportare, una din activitățile de bază a fost 
concentrată spre asigurarea funcționalității consiliului de administrare a 
Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI, fiind modificate unele ordine de 
constituire a acestora, inclusiv a fost intensificată monitorizarea privind indicii 
economico - financiari realizați.  

Serviciul informare și comunicare cu mass-media a DMI a realizat un șir 
de activități care au avut drept scop îmbunătățirea imaginii Ministerului 
Afacerilor Interne în societate, consolidarea autorității și prestigiului acestuia 
și, nu în ultimul rând, apropierea angajaților sistemului afacerilor interne de 
cetățeni și societate.  

Pe parcursul anului 2020, Serviciul a organizat 18 evenimente și 
conferințe de presă, cu participarea conducerii MAI.  

Pe site-ul MAI, la rubrica „Știri” au fost plasate 130 comunicate, inclusiv 
avize, care au fost preluate parțial de presa online: Molodva1, ProTV, Publika 
TV, Jurnal TV, TV-8, PRIME TV, TVR Moldova, Canal3, N4, NTV Moldova, 
NOI.md, Deschide.md, HotNews.md Oficial.md, Sputnik, Europalibera.org, 
Tribuna.md, Evenimentul.md, Actualitati.md, Agora.md, Jurnal.md, Publika.md, 
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Telegraph.md, Curentul.md, ipn.md, Ziarul național.md, Cotidianul.md, Ziarul 
de Gardă, ș.a. 

Au fost oferite declarații de presă pentru posturile de televiziune locale, 
radio și în presa online. 

XVI. MĂSURI DE PREVENIRE, CONTROL ȘI COMBATERE A INFECȚIEI 

COVID — 19 

 
Odată cu instituirea de către Comisia Națională Extraordinară de 

Sănătate Publică la 13 martie 2020 a gradului de alertă „Cod roșu”, în legătură 
cu situația epidemiologică determinată de infecția COVID-19, precum și 
adoptarea de către Parlament a Hotărârii nr. 55 la 17.03.2020 privind 
declararea stării de urgență, la nivel național, în temeiul declarării de către 
Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de corona-virus (COVID- 19), 
subdiviziunile MAI au trecut la un regim special de activitate, menit să asigure 
îndeplinirea eficientă a atribuțiilor funcționale specifice, inclusiv a celor 
statuate în Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și 
de război, executarea Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a 
Republicii Moldova, precum și Hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de 
sănătate publică. 

In acest sens, în perioada 17 martie — 31 decembrie 2020, la nivelul MAI 
au fost aprobate și puse în aplicare 34 acte normative administrative (33 ordine 
ale MAI și 1 ordin comun al MAI și MSMPS), prin care au fost reglementate 
activitățile, procesele și mecanismele aferente măsurilor de prevenire, control 
și combatere a infecției COVID — 19, conform competențelor atribuite. 

De rând cu lucrătorii medicali, angajații MAI au fost primii care au intrat 
în contact direct cu cetățenii, fie la punctele de trecere a frontierei de stat, la 
lichidarea incendiilor și salvarea vieții oamenilor, sau aflându-se în mediul 
public reacționând la diverse adresări ale cetățenilor, cât și la intervențiile 
operative. 

Din acest considerent, din prima zi, prioritatea de bază a conducerii MAI 
a fost dotarea și echiparea angajaților cu mijloacele de protecție de bază. 

În perioada de referință, în instituțiile medico-sanitare din subordinea 
Serviciului Medical al MAI, au fost preluate 6438 probe pentru efectuarea 
testului la COVID-19 de la persoane suspecte, 1452 rezultate fiind depistate 
pozitiv. 

Cu părere de rău însă, au fost înregistrate și 8 decese ale angajaților, care 
au avut mai multe comorbidități și au cedat în fața virusului (IGP – 4, SM – 2, 
IGSU -1, Academia „Ștefan cel Mare” – 1). 

În scopul eficientizării măsurilor de control și combatere a infecției 
COVID - 19 în rândul angajaților MAI, având în vedere creșterea numărului de 
cazuri înregistrate și atingerii de către Spitalul Serviciului medical al MAI a 
capacităților maxime de internare a bolnavilor, din 17 iunie curent a fost 
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organizată reprofilarea unui bloc din cadrul Centrului de plasament temporar 
al străinilor din cadrul Biroului migrație și azil (mun. Chișinău, str. Petricani 88) 
pentru plasarea, în caz de necesitate, în regim de izolare și tratare a 25 – 30 
angajați ai MAI confirmați pozitiv cu forme ușoare de COVID – 19. 

Întru asigurarea transparenței în activitățile de prevenire a răspândirii 
infecției cu COVID-19, aplicabil la nivel național și menținerea sub control a 
situației epidemiologice au fost postate circa 70 comunicate de informare și 
avertizare, inclusiv statistici privind situația la moment, realizate și postate 10 
video, despre acțiunile întreprinse, precum și au fost acordate răspunsuri 
cetățenilor la mesajele adresate pe rețeaua de socializare ”Facebook”, pe pagina 
oficială a MAI. Au fost oferite peste 300 de reacții și comentarii în mass-media, 
dar și intervenții live și prin telefon. 

XVII. MANAGEMENTUL CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL 

 
Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 229/2010 privind 

controlul financiar public intern, managerul entității publice este responsabil 
de organizarea sistemului de control intern managerial în entitatea publică.  

În acest sens, a fost aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 350 
din 05 august 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne”, care reglementează modalitatea de 
implementare și aplicare a prevederilor Standardelor naționale de control 
intern în vederea dezvoltării și consolidării sistemului de control intern 
managerial în cadrul ministerului și subdiviziunilor organizaționale din sfera 
de competență a acestuia. 

Suplimentar, în temeiul art. 14 alin. (21) din Legea nr. 229/2010, potrivit 
căruia managerul entității publice desemnează subdiviziunea organizațională 
responsabilă de coordonarea activităților de organizare și menținere a 
controlului intern managerial în cadrul entității, prin Ordinul MAI nr. 
350/2020, în calitate de subdiviziune responsabilă de coordonarea activităților 
de organizare, menținere și dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial, precum și a activităților de organizare și desfășurare a procesului 
de autoevaluare și raportare a acestuia în cadrul MAI, a fost desemnată Direcția 
analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. 

Respectiv, în anul 2020, în vederea implementării și dezvoltării 
sistemului de control intern în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au fost 
realizate următoarele activități: 

- aprobarea Ordinului MAI nr. 13 din 13 ianuarie 2020 „Cu privire la 
organizarea procesului de formare profesională continua la locul de muncă în 
cadrul subdiviziunilor MAI pentru anul 2020”; 

- aprobarea/modificarea regulamentelor de organizare și funcționare 
de către 3 subdiviziuni ale aparatului central al MAI (Direcția audit intern, 
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Direcția management instituțional și Direcția politici de dezvoltare 
instituțională) și de către 2 autorități administrative și instituții din subordine 
(Serviciul Tehnologii Informaționale și Academia „Ștefan cel Mare”); 

- în domeniul integrității, au fost aprobate Ordinul MAI nr. 161/2020 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea 
activităților de prevenire a corupției și promovare a integrității în cadrul 
subdiviziunilor MAI, precum și ordinal MAI nr. 468/2020 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare 
internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în cadrul MAI, care au fost aduse la 
cunoștința angajaților MAI; 

- aprobarea Ordinului MAI nr. 511 din 27.11.2020 „Cu privire la 
organizarea procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale 
angajaților MAI”; 

- aprobarea, prin Ordinul MAI nr. 561/2020, a Regulamentului cu 
privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public cu 
statut special și carabinierilor din cadrul MAI;  

- crearea, de către Secția resurse umane a DMI a MAI, a Registrului de 
evidență a împuternicirilor/funcțiilor delegate, care se actualizează 
permanent; 

- aprobarea, prin Ordinul MAI nr. 213/2020, a Registrului consolidat al 
riscurilor al MAI pentru anul 2020. Totodată, fiecare subdiviziune structurală a 
aparatului central al MAI a elaborat și aprobat propriile planuri de activitate și 
registre ale riscurilor; 

- aprobarea Ordinului MAI nr. 400/2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea, 
evaluarea documentelor de politici publice și de planificare în cadrul MAI, prin 
care au fost stabilite modul de elaborare și raportare a Planurilor de activitate 
a subdiviziunilor și modelul acestora; 

- aprobarea, prin Ordinul MAI nr. 530/2020, a Registrului proceselor de 
bază realizate în cadrul aparatului central al MAI și SPIA, fiind identificate 124 
de procese, dintre care, până la finele anului 2020 fiind descrise/actualizate 53 
de procese de bază; 

- inițierea elaborării Inventarelor funcțiilor sensibile și a angajaților 
care ocupă funcții sensibile și a Planurilor de gestiune a funcțiilor sensibile 
identificate. 

Suplimentar, de către Direcția analiză, monitorizare și evaluare a 
politicilor, au fost organizate instruiri privind organizarea și funcționarea 
sistemului de control intern managerial și planificarea activității pentru 
conducătorii și adjuncții autorităților administrative și instituțiilor din 
subordinea MAI (la data de 02.10.2020), pentru angajații Agenției Rezerve 
Materiale (la data de 01.12.2020) și pentru angajații subdiviziunilor aparatului 
central al MAI (la data de 02.02.2021).  
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Concomitent, reprezentanții Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 
politicilor au participat, în calitate de formatori, la cursurile manageriale 
organizate de Academia „Ștefan cel Mare”, cu tematicile „Organizarea 
sistemului de control intern managerial în cadrul MAI” și „Documente de 
politici publice și de planificare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.  

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 229/2010 privind controlul 
financiar public intern, managerul entității publice, în rezultatul autoevaluării, 
apreciază organizarea sistemului de control intern managerial și emite anual, 
pentru anul precedent, o declarație de răspundere managerială. 

În acest sens, în baza Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 
350/2020 și Ordinului ministrului finanțelor nr. 4/2019 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern 
managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, Direcția analiză, 
monitorizare și evaluare a politicilor a elaborat Raportul anual consolidat 
privind controlul intern managerial în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în 
baza informațiilor incluse în Rapoartele anuale privind controlul intern 
managerial recepționate de la subdiviziunile aparatului central, autoritățile 
administrative și instituțiile din subordinea Ministerului. 

În baza rezultatelor autoevaluării, a fost apreciat că, sistemul de control 
intern managerial al Ministerului Afacerilor Interne este parțial conform cu 
Standardele naționale de control intern în sectorul public, fiind implementate 
integral 12 SNCI/compartimente și parțial implementate – 8 
SNCI/compartimente (în anul 2019, au fost implementate integral 9 
SNCI/compartimente și parțial implementate – 11 SNCI/compartimente).  

Totodată, din analiza rapoartelor privind controlul intern managerial 
prezentate de către autoritățile administrative și instituțiile din subordinea 
Ministerului, rezultă că, sistemul de control intern managerial în cadrul unei 
subdiviziuni structurale subordonate MAI (Academia „Ștefan cel Mare”) este 
conform cu Standardele naționale de control intern managerial în sectorul 
public, iar în celelalte 10 autorități administrative și instituții subordonate MAI, 
sistemul respectiv este parțial conform. 

Respectiv, în baza rezultatelor autoevaluării anuale a sistemului de 
control intern managerial și prevederilor Ordinului MAI nr. 350/2020, „Cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 
sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne”, MAI își propune în continuare fortificarea activităților inițiate întru 
implementarea prevederilor Standardelor Naționale de Control Intern, astfel 
încât fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și 
operaționale stabilite să fie utilizate în condiții de transparență, economicitate, 
eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate. 

Suplimentar, în rezultatul evaluării necesarului de misiuni de audit s-a 
constatat că, în condițiile lipsei unităților de audit intern în cadrul Biroului 
migrație și azil, Serviciului medical, CSC „Dinamo”, Academiei „Ștefan cel Mare”, 
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este dificilă evaluarea tuturor proceselor cu risc sporit prin efectuarea 
misiunilor de asigurare și consiliere. 

Pe parcursul anului 2020, au fost efectuate 5 misiuni de audit, fiind 
înaintate 66 recomandări. Din ele, au fost implementate 16, 1 este 
implementată parțial și 2 rămân neimplementate, 18 recomandări sunt 
planificate spre implementare în anul 2021. 

 

XVIII. PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE 

 
PRIORITĂȚI: 

1. Dezvoltarea, dotarea, îmbunătățirea infrastructurii și capacităților 
funcționale ale subdiviziunilor MAI pentru protecția drepturilor și a intereselor 
legitime ale persoanei și comunității; 

2. Consolidarea capacităților de intervenție ale Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență, precum și îmbunătățirea infrastructurii Centrului 
Republican de Instruire al IGSU, filiala Răzeni; 

3. Consolidarea managementului frontierei de stat, inclusiv prin 
extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei gestionate în comun cu 
autoritățile de frontieră ale statelor vecine, controlul comun la frontiera de stat, 
securizarea frontierelor și gestionarea eficientă a proceselor migraționale. 
 
OBIECTIVE: 

1. Îmbunătățirea sistemului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor, 
cu accent pe pregătirea practică; unificarea sistemului de pregătire la nivelul 
Ministerului Afacerilor Interne sub umbrela Academiei de Poliție „Ștefan cel 
Mare”; 

2. Reorganizarea conceptului de patrulare la nivel național; 
3. Revizuirea managementului resurselor umane și crearea condițiilor 

atractive și competitive pentru noii angajați; 
4. Extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației 

rutiere „Controlul traficului”; 
5. Conceptualizarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a 

domeniului managementului operațional și delimitarea clară a competențelor; 
6. Consolidarea capacităților instituționale ale Inspectoratului General de 

Carabinieri; 
7. Consolidarea capacităților instituționale ale Biroului migrație și azil; 
8. Eficientizarea dirijării operaționale în cadrul Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență în scopul asigurării integrării depline a structurilor 
regionale; 

9. Perfecționarea cadrului normativ în domeniul protecției civile și 
apărării împotriva incendiilor; 
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10. Consolidarea și eficientizarea mecanismului de administrare a 
rezervelor de stat și de mobilizare; 

11. Dezvoltarea sistemului de proceduri standard de operare, necesar 
desfășurării activităților specifice;  

12. Dezvoltarea politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării 
străinilor; 

13. Implementarea eficientă a managementului integrat al frontierei 
de stat; 

14. Revederea cadrului organizatoric și funcțional al managementului 
operațional la nivelul Inspectoratului General al Poliției, care este învechit sau 
revizuit pe segmente; 

15. Ajustarea legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă 
la Directivele Uniunii Europene și Convențiile Organizației Internaționale 
pentru Migrație; 

16. Reducerea timpului de intervenție în situațiile de urgență și 
excepționale și îmbunătățirea capacităților de reacție; 

17. Implementarea standardelor internaționale privind reducerea 
riscului dezastrelor. 
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