Planul de activitate
al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2022
Obiectivul-cheie: asigurarea unui sistem de drept democratic și funcțional, bazat pe aplicarea legii, protejarea interesului cetățeanului și prestarea serviciilor de calitate prin asigurarea:
1. sincronizării și uniformizării eforturilor de exercitare a atribuțiilor instituționale;
2. toleranței zero față de actele de corupție;
3. investițiilor în resursele umane calificate, motivate, dedicate și instruite corespunzător;
4. modernizării instituției prin dezvoltarea noilor instrumente inteligente, în scopul creării confortului de siguranță și securitate;
5. comunicării transparente interne și externe și a unui dialog proactiv cu societatea civilă;
6. accesului cetățeanului la informație;
Priorități:
1. Dezvoltarea, dotarea, îmbunătățirea infrastructurii și capacităților funcționale ale subdiviziunilor MAI, pentru protecția drepturilor și a intereselor legitime ale persoanei și
comunității, inclusiv sporirea nivelului de siguranță a cetățeanului și a securității publice;
2. Consolidarea capacităților de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru gestionarea promptă și eficientă a dezastrelor;
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 frontierele de stat și securizarea frontierelor pentru crearea unei frontiere impenetrabile pentru persoanele rău intenționate și una prietenoasă pentru
cetățenii de bună credință.
Indicatori de produs/rezultat:
1. Reducerea cu 4% a infracțiunilor contra vieții și sănătății omului, a violurilor și hărțuirii sexuale și a violenței pe bază de gen, a accidentelor, înecurilor, incendiilor și intoxicațiilor;
2. Nivelul de încredere a populației în Poliție în creștere cu 2 p.p. până la finele anului 2022, cu menținerea tendinței de creștere până în anul 2025;
3. Rata criminalității raportată la 1000 de locuitori în descreștere cu 1-2% la finele anului 2022;
4. Rata cazurilor de decese raportate la numărul accidentelor rutiere în scădere cu 2 p.p. anual;
5. Timpul mediu de intervenție al Poliției la apelurile cetățenilor în descreștere cu 5 minute, până la finele anului 2022;
6. Răspuns prompt și eficient al specialiștilor la cazurile de violență în familie și violență față de femei;
7. Diminuarea migrației ilegale și îmbunătățirea disponibilității și flexibilității migrației reglementate în beneficiul țării și a imigranților, precum și dezvoltarea unui sistem de azil
eficient și funcțional prin prisma respectării drepturilor omului;
8. Optimizarea procedurilor de control la frontiera de stat în scopul diminuării timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei cu 10%;
9. Diminuarea timpului mediu de răspuns la apelurile de urgență până la 15 minute în 30% din cazuri, către finele anului 2022;
10. Crearea a 2 module de intervenție, care corespund cerințelor UE, capabile să intervină, inclusiv peste hotarele țării, în conformitate cu angajamentele internaționale.

Nr.

Acțiuni

Obiectivul operațional nr. 1: Dezvoltarea documentelor de politici publice
necesare pentru eficientizarea activității Ministerului Afacerilor Interne pornind de
la analiza amenințărilor, potrivit așteptărilor populației și îndreptat spre creșterea
nivelului de siguranță a cetățenilor

1.

Elaborarea strategiei pe domeniul afacerilor interne pentru anii 2022-2030

2.

Elaborarea proiectului planului de acțiuni pentru anii 2022-2023 privind
implementarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 233/2020 în vederea reducerii cererii și
ofertei de droguri, reducerii riscurilor condiționate de consumul de droguri
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Planului de
acțiuni pentru anul 2022-2023 privind integrarea străinilor în vederea
asigurării drepturilor străinilor aflați legal pe teritoriul țării și facilitării
integrării străinilor, reducerii riscurilor excluziunii sociale a acestora,
ghidării activității autorităților publice în planificarea și implementarea
activităților/măsurilor de integrare, sporirii implicării structurilor locale și a
societății civile, asigurării implementării uniforme a cadrului legal în
domeniul integrării străinilor pe întreg teritoriul țării, precum și asigurării
transparenței activității statului în procesul de integrare a străinilor
Elaborarea Programului de ordine și securitate publică pentru anii 2022 –
2025

3.

4.

5.

Elaborarea documentului de politici publice în domeniul situațiilor de
urgență și excepționale

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Lipsa unei viziuni integrate privind procesul de planificare;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței financiare externe;
- Reticența față de schimbări.
Martie 2022
Hotărâre de
DAMEP,
În limita
Inițiativă
Guvern
Subdiviziunile
mijloacelor
aprobată
aparatului
alocate
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Februarie 2022
Hotărâre de
DPPCC
În limita
HG nr.235/2021
Guvern
IGP
mijloacelor
PAG 2021-2022
aprobată
alocate
Aprilie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDMA
BMA

În limita
mijloacelor
alocate
Din surse
externe: OIM,
UNHCR,
ICMPD

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Aprilie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Aprilie 2022

Conceptul
Documentului de
politici în

DPDOSP
IGC
IGP
IMO
DPDSUE
IGSU

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

6.

Elaborarea Programului de prevenire și combaterea a criminalității pentru
anii 2022 - 2025

Aprilie 2022

7.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Programului național de modernizare tehnologică a Sistemului de siguranță
publică și rutieră pentru anii 2022-2024
Reevaluarea politicii de migrație și armonizarea acesteia la politicile
demografice, de turism și de atragere a investițiilor

Octombrie 2022

9.

Elaborarea Programului privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și
integrării străinilor pentru anii 2022 - 2025

Aprilie 2022

10.

Elaborarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru
anii 2023 - 2026

Noiembrie 2022

8.

Mai 2022

Indicatori de
monitorizare
domeniul
gestionării
situațiilor de
urgență și
excepționale
elaborat și
coordonat cu
Cancelaria de
Stat;
Proiectul
documentului de
politici elaborat
Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată
Analiza efectuată;
Recomandări
integrate
în documentul de
politici publice în
domeniul
migrației și
azilului
Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată

Responsabil

Costuri

Referințe

DPPCC
IGP

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

125.000 lei
Din surse
externe: OIM,
UNHCR,
ICMPD
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

DPDOSP
STI
IGP
DPDMA

DPDMA
BMA

DPDMIFS
IGPF

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022
HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Inițiativă

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

11.

Elaborarea Programului de digitalizare a sistemului de afaceri interne pentru
anii 2022 - 2025

Aprilie 2022

DPDOSP
STI

Elaborarea Programului de prevenire și combatere a corupției în cadrul MAI
pentru anii 2022 - 2025

Aprilie 2022

13.

Elaborarea Programului de dezvoltare a învățământului, cercetării științifice
și pregătirii profesionale în cadrul MAI pentru anii 2022 - 2025

Aprilie 2022

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

12.

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată

14.

Elaborarea Programului pentru controlul armelor de calibru mic și mijlociu,
și prevenirea proliferării și circulației ilegale a acestora pentru anii 20222026 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2023 privind implementarea
acesteia
Elaborarea Programului privind activitatea medicală în cadrul MAI (care să
stabilească obiectivele domeniului, structura sistemului medical, locul și
rolul componentelor centrale și teritoriale)

Septembrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

Iunie 2022

Document
strategic elaborat
și prezentat spre
aprobare

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

15.

Obiectivul operațional nr. 2: Crearea unor condiții prietenoase de restabilire a
atractivității meseriei de angajat al Ministerului Afacerilor Interne și crearea unor
condiții propice de exercitare a activității potrivit principiului „prin excelență”

16.

Modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea stabilirii regulilor
unitare, aplicabile pentru toate subdiviziunile MAI, privind recuperarea
cheltuielilor pentru instruiri, aplicate asupra angajaților care nu și-au onorat
obligațiunile conform angajamentelor semnate, excluderea alin. (4) art. 70,
inclusiv introducerea unui aliniat nou cu următoarea sintagmă „Studenții
instituțiilor de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
pe parcursul studiilor sunt funcționari publici cu statut special” și revizuirea

SPIA
DPPÎ
Academia
„Ștefan cel
Mare”
DPPCC

SM
Grupul de lucru
sectorial instituit
prin Ordinul
MAI nr. 195 din
07 iunie 2018

Inițiativă
Inițiativă

Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței financiare externe;
- Capacitate redusă în contextul fluctuației de personal;
- Reticența față de schimbări.
Decembrie 2021
Proiect de lege
DPPÎ
În limita
HG nr.235/2021
aprobat
Academia
mijloacelor
PAG 2021-2022
de Guvern și
„Ștefan cel
alocate
Plan MAI 2021
transmis
Mare„
Parlamentului
DPDMA
IGPF
IGP
IGSU

Nr.

Acțiuni

17.

mecanismului de asigurare a angajaților cu dreptul de muncă după limita
vârstei de pensionare în cadrul MAI
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la recompensarea
cheltuielilor de transport a funcționarilor publici cu statut special și
militarilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, utilizat în legătură cu
exercitarea atribuțiilor lor de serviciu

18.

19.

20.

21.

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Octombrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Elaborarea analizei de impact și examinarea oportunității de modificare a
mecanismului de asigurare a angajaților Ministerului Afacerilor Interne cu
norma de hrană, reieșind din prevederile Convenției colective de muncă
dintre MAI și SINDLEX
Modificarea modului de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată a
pensiilor și indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă
și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național
Anticorupție și funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului
administrației penitenciare în vederea uniformizării remunerării unor
categorii de angajați per sistem

Septembrie 2022

Analiză efectuată;
Propuneri
formulate

DPPÎ
IGP
IGPF
IGSU
BMA
IGC
DPDOSP
DPPÎ

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Noiembrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Elaborarea Regulamentului privind modalitatea de asigurare cu echipament
de serviciu a angajaților cu statut special din cadrul MAI în vederea
excluderii modalității de asigurare centralizată cu uniformă de serviciu și
creării mecanismului de efectuare a viramentului anual, în contul
angajatului, a echivalentului costului uniformei de serviciu
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
uniformei, însemnelor distinctive și a normelor de asigurare cu uniformă a
funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne

Iunie 2022

Regulament
elaborat și
aprobat

DPPÎ
DMI (SJ, SFA,
SRU)
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
DMI
(SPD, SFA, SJ,
SRU)

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Mai 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DMI
IMO
IGSU
IGP
DPPI-promovarea

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2014, cu privire la
aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale al tipurilor de arme de foc
și al munițiilor aferente, precum și a regulilor de aplicare a acestora
Modificarea Hotărârii Guvernului nr.460 din 22.06.2017 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind

Iulie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

proiectului

22.

23.

Noiembrie 2022

DPPCC
DPDOSP
IGP
DPPÎ
IGPF
IGP

Inițiativă

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne
Reglementarea internă a standardelor și proceselor de proiectare
organizațională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autorităților
administrative din subordinea acestuia

Mai 2022

Ordinul
ministrului
afacerilor interne
aprobat

25.

Elaborarea propunerilor de modificare a anexei nr.6 la Legea nr.270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Iunie 2022

Propuneri
elaborate și
înaintate pentru
promovare

26.

27.

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1206/2016 cu privire la Centrul
National de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică în vederea
asigurării funcționalității permanente a mecanismului național de gestionare
a crizelor publice și evenimentelor publice cu grad de risc sporit, a stării de
legalitate, ordinii publice și securității persoanelor, colectivității și a
bunurilor, precum și exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
persoanei
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 609/2006 privind normele minime de
alimentare zilnică și obiecte de toaletă și menaj ale deținuților în vederea
respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției

Costuri

Referințe

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

IGC
IGSU

24.

Obiectivul operațional nr. 3: Asigurarea elaborării și îmbunătățirii cadrului
normativ funcțional și interoperabil pentru prevenirea și combaterea fenomenelor
care atentează la viața, sănătatea sau bunurile omului

Responsabil

DPPÎ
Autoritățile
administrative și
instituțiilor din
subordinea MAI
DPPÎ
DMI (SFA)
Autoritățile
administrative și
instituțiilor din
subordinea MAI

Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în
procesele demarate;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței financiare externe;
- Reticența față de schimbări.
Decembrie 2021
Hotărâre de
IMO
În limita
HG nr.235/2021
Guvern
mijloacelor
PAG 2021-2022
aprobată
alocate

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată

IGP

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

28.

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului circulației rutiere care vizează implementarea conceptului
de „drept de a conduce vehicule” prin divizarea de noțiunea de “permis de
conducere” și crearea Registrului de evidență a unităților de instruire a
conducătorilor de vehicule și formabililor
Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte
normative, întru asigurarea implementării operaționale a cadrului legal
existent, de ajustare a termenilor la prevederile legislației revizuite în
domeniul integrării străinilor - executarea prevederilor Art. VI din Legea nr.
139/2020 pentru modificarea unor acte normative, axat pe integrarea
străinilor
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Agenției
Naționale Antidrog

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDCEPVCV

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Decembrie 2021

Proiect de lege
aprobat
de Guvern și
transmis
Parlamentului

DPDMA
BMA

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Noiembrie 2022

DPPCC
IGP

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind înăsprirea sancțiunilor
pentru acțiuni ce atentează la viața și sănătatea funcționarului public cu
statut special

Noiembrie 2022

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

31.

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată

32.

Promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor
acte legislative (Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de
investigații și Codului de Procedură Penală nr. 122/2003) în scopul
perfecționării cadrului legislativ reieșind din problemele și dificultățile la
aplicarea actelor legislative ce vizează activitatea specială de investigații și
modificarea competențelor de investigare a infracțiunii de spălare de bani

Iunie 2022

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

29.

30.

Propuneri
elaborate și
remise MJ

DPPCC
IGP
DPDOSP
SPIA
DPPÎ
DPPCC
IGP
SPIA
IGPF

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

33.

Elaborarea proiectului Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor penale referitoare la violența
în familie, soldate cu deces sau cu vătămarea gravă a integrității corporale a
victimelor

Martie 2022

Ordin
interdepartamenta
l elaborat și
aprobat;
Număr de cazuri
analizate;
Mecanism
funcțional cu
practici
îmbunătățite

DPDOSP
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

Acțiunea 3.2.7
din Planul de
acțiuni pentru
implementarea
Strategiei
naționale de
prevenire și
combaterea
violenței în
familie pentru
anii 2018-2023,
aprobat prin HG
nr. 281/2018

Obiectivul operațional nr. 4: Transformarea proceselor, operațiunilor și
activităților interne ale Ministerului Afacerilor Interne

34.

35.

Promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor
acte legislative (Legea nr. 219/2018, Legea nr. 162/2005, Legea nr.
174/2014, CPP nr. 122/2003, CC nr. 218/2008, Legea 26/2008) în vederea
ajustării și detalierii, precum și asigurarea securității cetățenilor și ajustarea
prevederilor legale relevante în scopul protecției unor categorii de
funcționari în exercitarea atribuțiilor de serviciu și a persoanelor care
exercită îndatoriri obștești
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor
acte normative (HG nr. 1310/2003; HG nr. 565/2007; HG nr. 509/2019;
HG nr. 1452/2007) în scopul înregistrării în Registrul de stat dactiloscopic
a datelor dactiloscopice a conducătorilor mijloacelor de transport auto

Riscuri asociate obiectivului:
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în
procesele demarate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
Decembrie 2021
Proiect de lege
DPDOSP
În limita
HG nr.235/2021
aprobat
IGC
mijloacelor
PAG 2021-2022
de Guvern și
alocate
transmis
Parlamentului

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDCEPVCV
STI

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

36.

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2007 „Cu privire la aprobarea
Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul informației
criminalistice și criminologice” și a Hotărârii Guvernului nr. 328/2012 „Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Sistemului informațional automatizat „Registrul informației criminalistice
și criminologice”
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului
tehnic al Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor,
a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și
al Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor
contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții
Elaborarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte
normative în vederea instituirii unui mecanism de combatere a încălcărilor
din domeniul circulației rutiere (limitarea regimului de viteza, înăsprirea
sancțiunilor pentru conducerea în stare de ebrietate, reglementarea
modului de folosință a autovehiculelor, ajustarea procedurii de constare
prin intermediul sistemelor de monitorizare video a traficului rutier)
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Evidența semnalărilor și
evenimentelor”
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de
supraveghere video portabil „Camere de corp”

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDOSP
STI
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDOSP
STI
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Octombrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDOSP
IGP
STI

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Noiembrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Elaborarea cadrului normativ privind formarea profesională în domeniul
pregătirii fizice

Noiembrie 2022

DPDOSP
STI
IGP
DPDOSP
IGP
IGPF
IGC
SPIA
IGSU
IMO
BMA
CSC „Dinamo”
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
DPPÎ

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

37.

38.

39.

40.

41.

Noiembrie 2022

Proiect elaborat și
înaintat pentru
aprobare

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

42.

Promovarea politicilor de asigurare a egalității de gen în administrarea
personalului în baza recomandărilor partenerilor de dezvoltare

Noiembrie 2022

Plan de acțiuni
elaborat și
aprobat

Cu sprijinul
partenerilor de
dezvoltare

Centrul
Parteneriat
pentru
Dezvoltare

43.

Preluarea bunelor practici de dezvoltare a modulelor pentru sistemul de elearning al MAI

Noiembrie 2022

Dezvoltarea a cel
puțin 10 cursuri
online de formare
continuă
aplicabile MAI

DPPÎ
DMI
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
DPPÎ
DPDI
Academia
„Ștefan cel
Mare„

În limita
mijloacelor
alocate;
Cu sprijinul
partenerilor de
dezvoltare

Inițiativă

Obiectivul operațional nr. 5: Analiza funcțională a Ministerului Afacerilor
Interne pentru eliminarea discrepanțelor de ordin legal, instituțional și
organizațional

44.

45.

46.

Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și
funcționarea Clubului sportiv central „Dinamo”, care prevede
reglementarea într-o formă nouă organizarea și funcționarea eficientă a
acestuia
Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea HG
nr.896/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile
prestate contra plată, precum și a Regulamentului cu privire la modul de
formare și utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului
Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea
acestuia pentru ajustarea tarifelor la serviciile prestate, inclusiv la
prevederile hotărârii Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate
de către Agenția Servicii Publice
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind reorganizarea, prin
absorbție, de către Academia ,,Ștefan cel Mare” a Întreprinderii de Stat
publicația periodică Revista „Legea și Viața”

Riscuri asociate obiectivului:
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în
procesele demarate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
Decembrie 2021
Hotărâre de
DPPÎ
În limita
HG nr.235/2021
Guvern
CSC Dinamo
mijloacelor
PAG 2021-2022
aprobată
alocate
Septembrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPPÎ
DMI
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată

Academia
„Ștefan cel
Mare”

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

47.

Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în vederea optimizării
activităților și proceselor desfășurate de către Poliția de Frontieră
Elaborarea proiectului de modificare a hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu
privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații
de Urgență în vederea modificării statelor de personal

Februarie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

Octombrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDSUE
IGSU
DPPÎ

Elaborarea proiectului de modificare a hotărârii Guvernului cu privire la
Obiectele Speciale 5101, 5102 în vederea ajustării activității instituției la
prevederile Legii nr. 132/2012 (art.44) și Legii 68/2017 pentru extinderea
genurilor de activitate la obiectele speciale și dezvoltarea programelor de
cercetare în domeniul deșeurilor radioactive.
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și
funcționarea Serviciului medical în vederea ajustării structurii acestuia la
prevederile Legii nr. 98/2012 (Reorganizarea Serviciului medical)

Iunie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDSUE
IGSU

Mai 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

51.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și
funcționarea autorității competente pentru străini în vederea ajustării
structurii acestuia la prevederile Legii nr. 98/2012 (Reorganizarea Biroului
migrație și azil).

Noiembrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

SM
DPPÎ
IGC
IGPF
DPDMA
DPPÎ
BMA

52.

Elaborarea mecanismului de comunicare dintre MAI și JT International
Trading în vederea cooperării reciproc avantajoasă

Decembrie 2021

Număr de ședințe
organizate;
Mecanism de
comunicare creat
prin ordinul MAI;
Subdiviziuni și
persoane
responsabile
stabilite

48.

49.

50.

Responsabil

DPPÎ
DPDMIFS
IGPF

DPDOSP
IGP
IGPF

Costuri

Referințe

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Cheltuieli
prevăzute de
CBTM pentru
perioada
2022-2024
Cheltuieli
prevăzute de
CBTM pentru
perioada
2022-2024
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

13.750.000 lei
(suma propusă
pentru PAG);
Din surse
externe: OIM,
UNHCR,
ICMPD
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Inițiativă

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

53.

Proiectul HG pentru modificarea anexei nr. 1 din HG nr. 266/2016 cu privire
la lista serviciilor publice desconcentrate, administrate în mod direct/din
subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale

aprilie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDOSP
IGC

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Obiectivul operațional nr. 6: Managementul integrat în domeniul ordinii publice,
migrație, frontieră și intervenții de urgență pentru asigurarea serviciilor de calitate
și siguranței oamenilor

54.

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege privind modificarea unor acte
normative, întru ajustarea acestora la prevederile Legii nr. 104/2020 cu
privire la rezervele de stat și de mobilizare

55.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor
hotărâri ale Guvernului, întru aducerea actelor normative ale Guvernului în
concordanță cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat
și de mobilizare
Ajustarea cadrului normativ în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare
urmare identificării unor deficiențe de norme și dificultăți de aplicare a
acestuia

56.

Riscuri asociate obiectivului:
- Insuficiența capacităților de intervenție;
- Gestionarea ineficientă a acțiunilor de asigurare a serviciilor de calitate pentru siguranța
oamenilor;
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în
procesele demarate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională.
Februarie 2022
Proiect de lege
SPDRMSM
În limita
HG nr.235/2021
aprobat
ARM
mijloacelor
PAG 2021-2022
de Guvern și
alocate
transmis
Parlamentului
Februarie 2022
Hotărâre de
SPDRMSM
În limita
HG nr.235/2021
Guvern
ARM
mijloacelor
PAG 2021-2022
aprobată
alocate
Noiembrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

SPDRMSM
ARM

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă
Decizia nr.DA11/21-43 din
04.08.2021 a
Plenului
Consiliului
Concurenței;
Avizul
Ministerului
Finanțelor nr.
07/4-04/411/978
din 19.10.2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

la proiectul
hotărârii
Guvernului cu
privire la
eliberarea
păcurii din
rezervele de stat
(număr unic
414/MAI/2021)
HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

57.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea cuantumului
ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară
în anul 2022 în vederea implementării prevederilor Legii nr. 270/2008
privind azilul în Republica Moldova

Martie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDMA
BMA

58.

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2018 privind activitatea Comisiei
de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului, urmare a
adoptării Hotărârii Parlamentului nr. 89/2021 pentru aprobarea listei
ministerelor, precum și potrivit Hotărârii Guvernului nr. 117 din 12.08.2021
cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate
apare necesitatea
Elaborarea proiectului HG privind aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea unor acte normative (nr. 81/MAI/2021)

Iunie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDMA
BMA

Decembrie 2021

Proiect de lege
aprobat
de Guvern și
transmis
Parlamentului
Număr de
proiecte
examinate,
elaborate și
transmise către
MAEIE;
Număr de
proiecte
negociate și
aprobate.

DPDMA
BMA

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă
executarea HCC
nr.27/2020

DPDMA
BMA
(acțiune
continuă)

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

59.

60.

Elaborarea proiectelor de Acorduri/Protocoale în domeniul migrației și
readmisiei; participarea, în limitele competențelor, la procesul consultărilor
bilaterale și negocierii acestora, în special cu statele cu un potențial
migrațional sporit, în scopul reducerii numărului de imigranți ilegali

Octombrie 2022

În limita
mijloacelor
alocate
(la PAG s-a
propus 70.000
lei)
În limita
mijloacelor
alocate

Referințe

Inițiativă

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

61.

Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea unor
acte legislative (Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova,
Legea nr. 1024/2000 cetățeniei Republicii Moldova, Legea nr. 1585/1998
cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legea nr.
411/1995 ocrotirii sănătății ș.a.) în vederea racordării acestora la Pactul
Global pentru Refugiați și alte instrumente internaționale (asigurarea
accesului la sistemul de sănătate al solicitanților de azil prin achitarea primei
de asigurare obligatorii de asistență medicală în sumă fixă ș.a.)

Octombrie 2022

Proiect de lege
aprobat
de Guvern și
transmis
Parlamentului

DPDMA
BMA

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

62.

Elaborarea modificărilor la Legea nr. 26-XVI din 22.02.2008 privind
întrunirile, în vederea completării cu noțiunile „menținere, asigurare și
restabilire a ordinii publice, controlul preventiv corporal și al bagajelor,
dispersare forțată”; necesității autorizării de către autoritatea administrației
publice locale privind montarea construcțiilor cu caracter provizoriu;
introducerii alin. (11) la art. 17 (utilizarea dronelor) precum și concretizarea
obligațiunilor organizatorului și participanților la întrunire
Dezvoltarea instrumentelor de coordonare și gestionare de către autoritățile
statului a eventualelor situații de aflux sporit de imigranți

Octombrie 2022

Proiect de lege
aprobat
de Guvern și
transmis
Parlamentului

DPDOSP
IGP
IGC

În limita
mijloacelor
alocate;
(900.000 lei
planificați în
CBTM);
Din surse
externe: OIM,
UNHCR,
ICMPD
În limita
mijloacelor
alocate

Noiembrie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDMA
DPDMIFS
BMA
IGPF
IGC
IGSU

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Elaborarea și validarea Profilului Migrațional extins al Republicii Moldova
în vederea expunerii tendințelor migraționale, a impactului migrației,
cadrului de gestionare a migrației precum și a principalelor constatări,
implicații, asupra politicilor și recomandărilor în domeniul migrațional
Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.
215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, în vederea
înlăturării deficiențelor și problemelor constatate în procesul de
implementare

Noiembrie 2022

Raport elaborat și
aprobat

BMA

400.000lei
(propuse la
PAG)
Din surse
externe: OIM,
UNHCR,
ICMPD
În limita
mijloacelor
alocate

Noiembrie 2022

DPDMIFS
IGPF

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind condițiile de aplicare și
Metodologia privind baza de calcul a taxei pentru asigurarea securității
aeronautice, precum și repartizarea resurselor acumulate din acesta în

Noiembrie 2022

Proiect de lege
aprobat
de Guvern și
transmis
Parlamentului
Hotărâre de
Guvern aprobată

DPDMIFS IGPF

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

63.

64.

65.

66.

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Nr.

67.

68.

69.

70.

Acțiuni

vederea asigurării implementării Legii nr. 192/2019 cu privire la securitatea
aeronautică
Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.
20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice în
scopul reglementării și ajustării procedurii de sistare a accesului la conținut
web cu caracter infracțional și a procedurii de dispunere a conservării
datelor informatice, prevăzută în Convenția privind criminalitatea
informatică
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind trecerea la pierderi sau
la deșeuri a bunurilor din rezervele de stat și de mobilizare
Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea rezervelor
de stat și a Regulamentului cu privire la gestionare a rezervelor de
mobilizare
Consolidarea capacităților angajaților BMA privind operațiunile de
returnare/readmisie a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Noiembrie 2022

Proiect de lege
aprobat
de Guvern și
transmis
Parlamentului

DPPCC
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Iulie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată
Nr. de instruiri și
persoane instruite

SPDRMSM
ARM

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Număr de sesiuni
organizate și
desfășurate
Hotărâre de
Guvern
aprobată
Proiect de lege
aprobat
de Guvern și
transmis
Parlamentului

BMA

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Octombrie 2022

Septembrie 2022

71.

Consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ superior privind
drepturile și obligațiile străinilor înmatriculați la studii

Septembrie 2022

72.

Elaborarea proiectului de HG privind Mecanismul de includere a străinilor
în măsuri de integrare

Aprilie 2022

73.

Modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica
Moldova, ca urmare a evaluării integrității instituționale de către Centrul
Național Anticorupție, în vederea uniformizării și specificării exprese a
cerințelor privind documentarea străinilor, claritatea implementării
prevederilor respective, facilitarea documentării străinilor, precum și
excluderii potențialelor riscuri de corupție
Elaborarea Reglementării tehnice „Reguli generale de apărare împotriva
incendiilor în Republica Moldova”

Decembrie 2021

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la construcțiile de
protecție

Noiembrie 2022

74.

75.

Mai 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată

SPDRMSM
ARM
BMA

DPDMA
BMA
DPDMA
BMA

IGSU
DPDSUE
IGSU
DPDSUE

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022
Inițiativă
Inițiativă
Inițiativă

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

76.

Elaborarea planului de consolidare a capabilităților militare ale
Carabinierilor

Octombrie 2022

IGC

Operaționalizarea centrelor de coordonare ale IGC

Octombrie 2022

78.

Definitivarea procesului de profesionalizare a personalului IGC

În limita
mijloacelor
alocate
5 centre de
coordonare31644,01 lei
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

77.

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Nr. centrelor de
coordonare
operaționalizate
State de personal
revizuite

79.

Definitivarea procesului de delimitare a competențelor de asigurare a ordinii
și securității publice între Poliție și Carabinieri, precum și celelalte structuri
ale MAI cu atribuții în domeniu

Februarie 2022

DPDOSP
IMO
IGC
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

80.

Prevenirea, investigarea și combaterea schemelor ilegale și a corupției,
precum și eliminarea intereselor personale și obscure ce au tangență cu
perimetrul transnistrean și care prejudiciază bugetul de stat și dezvoltarea
economică durabilă a țării

Decembrie 2022

IGP
IGPF
SPIA

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei
nr.18 din Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor
bunurilor imobile proprietate publică a statului
Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr.77/2009 cu privire la aprobarea Normelor de dotare
a subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace de transport de
serviciu
Revizuirea dislocării unice și intensificarea prezenței Poliției și a
Carabinierilor în dispozitivele de ordine și securitate publică. Stabilirea ariei
de acoperire pentru patrulare de către Carabinieri a localităților cu populație
de peste 20 mii sau în localitatea reședinței de dislocare, în vederea
delimitării clare a competențelor și neadmiterii suprapunerii acestora

Martie 2022

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

81.

82.

83.

Iunie 2022

Instrucțiune
elaborată și
aprobată;
Modificările
legislative
elaborate și
înaintate pentru
avizare
Număr de cazuri
depistate și
soluționate

IGC

DPDOSP
DPPÎ
IGC

Inițiativă

Plan MAI 2021

(responsabilitate
comună)

Martie 2022

August 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată

SPD a DMI

Cadru normativ
elaborat și
aprobat;
Dislocarea
forțelor de ordine

IMO
DPDOSP
IGP
IGC

SPD a DMI

Inițiativă

Nr.

84.

85.

86.

Acțiuni

Elaborarea și aprobarea modificărilor la Codul penal al Republicii Moldova
nr. 985/2002 în vederea introducerii prevederilor privind infracțiunile ce țin
de furtul de identitate și uzurparea identității subiectului
Ajustarea actelor normative naționale în domeniul articolelor pirotehnice și
explozibilelor cu destinație civilă, în vederea transpunerii Directivei
2013/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013
privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la
dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice și Directivei 2014/28/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție
pe piață și controlul explozibilelor de uz civil
Uniformizarea procedurilor de control medico-militar în cadrul MAI

Termen de
realizare

Martie 2022

August 2022

Indicatori de
monitorizare
ale MAI
revizuită;
Competențe clar
delimitate între
Poliție și
Carabinieri cu
referire la zonele
acoperite
Propuneri
elaborate si
înaintate MJ
Studiu elaborat;
Proiectele actelor
normative
elaborate

August 2022

Cadru normativ
elaborat și
aprobat

Iulie 2022

Hotărârea
Guvernului
modificată și
aprobată
Control efectuat;
Date privind
rezultatul
controlului
consemnate în
raport
Regulament
aprobat prin
Ordinul MAI

87.

Modificarea Hotărârii Guvernului nr.957/2017 cu privire la Centrul de
Excelență în Securitatea Frontierei

88.

Efectuarea controlului patrimoniului Agenției Rezerve Materiale

Septembrie 2022

89.

Elaborarea Regulamentului privind legitimația de serviciu a angajaților din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Octombrie 2022

Responsabil

Costuri

Referințe

SPS
IGP

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

SM
DPPÎ
IGC
IGPF
DPPÎ
DPDMIFS
IGPF

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

IMO

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

DPPÎ
DMI

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

DPDOSP
SJ a DMI
IGSU
DPDSUE
IGP

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

90.

Elaborarea hotărârii de Guvern cu privire la măsurile de pregătire a
protecției civile a Republicii Moldova pentru 2023

Noiembrie 2022

Hotărâre de
Guvern aprobată

91.

Implementarea proiectului „Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor
climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea
rezilienței localităților rurale”

Martie 2022

92.

Instruirea membrilor Grupului de lucru pentru evaluarea aplicării
principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici
internaționale aferente acestui domeniu

Octombrie 2022

93.

Organizarea conferințelor în domeniul migrației, azilului, integrării
străinilor și apatridiei (Pactul Global privind migrația sigură, ordonată și
reglementată)

Octombrie 2022

94.

Organizarea ședinței Comisiei de coordonare a activităților în domeniul
migrației și azilului (HG nr. 947/2018)

Noiembrie 2022

Posturi de
pompieri
voluntari în 4
raioane renovate
Manual practic
elaborat;
Număr de
instruiri
desfășurate;
Număr de
funcționari
instruiți
Număr de
Conferințe
desfășurate;
Propuneri de
îmbunătățire a
cadrului legal și a
politicilor
identificate;
Număr de
participanți.
Ședință
organizată;
Propuneri de
îmbunătățire a
cadrului legal și a
politicilor
identificate;

Costuri

Referințe

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

IGPF
DPDI
DPDMIFS

Asistență
externă

Plan MAI 2021

DPDMA

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

DPDMA

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

Responsabil

Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
IGSU
DPDSUE
IGSU

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

95.

Analiza detaliată a informației/datelor despre migrația internațională a
populației și impactul acestui fenomen pentru perioada anilor 2018-2020

Ianuarie 2022

96.

Asigurarea, prin programe de dotare, a echipamentelor, mijloacelor,
bunurilor, consumabilelor și materialelor necesare Centrului integrat de
pregătire pentru aplicarea legii al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Octombrie 2022

97.

Asigurarea sustenabilității și a dezvoltării instituționale a Centrului integrat
de pregătire pentru aplicarea legii al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Octombrie 2022

98.

Elaborarea programului de monitoring radiologic la obiectivul de păstrare a
deșeurilor radioactive

Decembrie 2022*

99.

Crearea capacităților de păstrare a deșeurilor radioactive ca parte a
infrastructurii de dezafectare a depozitului istoric de tip RADON

Decembrie 2022*

Indicatori de
monitorizare
Număr de
participanți.
Compendiu
elaborat, validat
și publicat pe
pagina web a
instituției
Mecanisme și
instrumente
stabilite și
aplicate;
Proiecte elaborate
și aprobate;
Parteneriate
stabilite
Mecanisme și
instrumente de
asigurare a
sustenabilității
stabilite și
aplicate.
Conform
indicatorilor
stabiliți în
proiectul de
asistență tehnică
finanțat de Sida
(Suedia

Conform
indicatorilor
stabiliți în
proiectul de

Responsabil

Costuri

Referințe

BMA

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

Academia
„Ștefan cel Mare

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

Academia
„Ștefan cel Mare

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

IGSU

În limita
mijloacelor
alocate

IGSU

În limita
mijloacelor
alocate

Strategia
națională
privind
managementul
deșeurilor
radioactive
pentru anii
2017-2026,
aprobată prin
Legea nr.
68/2017
Strategia
națională
privind
managementul

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

asistență tehnică
finanțat de Sida
(Suedia);
Plan
implementat;
Raport elaborat
100.

Organizarea și desfășurarea exercițiilor și aplicațiilor comune între
componentele Forțelor Armate

Noiembrie 2022

Număr de
exerciții și
aplicații
desfășurate;
Număr de
personal instruit

IGC

În limita
mijloacelor
alocate

101.

Realizarea Foii de parcurs privind dezvoltarea comunicării în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2020-2022 și a Planului de
acțiuni privind implementarea acesteia
Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de
prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii
2020–2025

Decembrie 2022

Plan de acțiuni
implementat;
Raport elaborat
Plan de acțiuni
implementat;
Raport elaborat

DMI
(SICMM)

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

102.

Decembrie 2022

DPPCC

Referințe

deșeurilor
radioactive
pentru anii
2017-2026,
aprobată prin
Legea nr.
68/2017
Strategia
militară și
Planul de
acțiuni pentru
implementarea
acesteia pentru
anii 2018-2022,
aprobată prin
HG nr.961/2018
Ord. MAI
nr.421/2020
Strategia
națională
de prevenire și
combatere a
spălării banilor
și finanțării
terorismului
pentru anii
2020–2025
și a Planului de
acțiuni pentru
implementarea
acesteia,
aprobată prin
HP nr.239/2020

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

103.

Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului pe segmentul
nediscriminării și asigurării egalității de gen în procesul de investigare a
infracțiunilor

Octombrie 2022

Nr. de cursuri
de instruire
desfășurate

Academia
„Ștefan cel
Mare”
DPPÎ

În limita
mijloacelor
alocate

104.

Realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de
apărare pentru anii 2018-2022

Decembrie 2022

DAMEP

105.

Realizarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului
pentru anii 2018-2022

Decembrie 2022

106.

Asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul MAI

Decembrie 2022

Plan de acțiuni
implementat;
Raport elaborat
Plan de acțiuni
implementat;
Raport elaborat
Raport elaborat

107.

Elaborarea raportului anual privind implementarea Raportului auditului
performanței ”În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea,
implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public
contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop”, aprobat
prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 82/2020
Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei securității
informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024

Decembrie 2022

Raport elaborat

DAMEP

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Recomandare
prevăzută în
Decizia
Comisiei
Parlamentului
privind
drepturile
omului și relații
interetnice nr.
164 din 14
aprilie 2021
Ordinul MAI nr.
170/2019

108.

Obiectivul operațional nr. 7: Revizuirea modului de operare și fortificarea
capacităților de epurare a sistemului afacerilor interne de angajații cu grave
probleme de integritate și lipsă de etică profesională și centrarea pe prevenirea
comportamentelor distructive și ilegale și consolidarea rezilienței la factorii ce
favorizează astfel de comportamente

DAMEP

DAMEP

Ordinul MAI
nr.278/2019
Ordinul MAI
nr.18/2019
Inițiativă

Plan de acțiuni
DPPCC
În limita
Ord. MAI nr.
implementat;
mijloacelor
143/2019
Raport elaborat
alocate
Riscuri asociate obiectivului:
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională.
Decembrie 2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

109.

Modificarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Februarie 2022

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPPÎ
DMI (SRU, SJ)
SPIA
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Elaborarea proiectului de lege pentru toate categoriile de funcționari publici
cu statut special din cadrul autorităților administrației publice, în vederea
uniformizării statutului, drepturilor, obligațiilor, restrângerilor, interdicțiilor
și incompatibilităților specifice, reglementărilor privind disciplina muncii,
precum și protecția juridică și specială a acestora
Obiectivul operațional nr. 8: Evaluarea structurilor și modului de operare a
subdiviziunilor MAI în vederea optimizării cheltuielilor, creșterii calității
serviciilor și ralierii la cele mai bune practici internaționale
110.

111.

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr.
320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, în vederea
optimizării structurilor polițienești prin regionalizare

Obiectivul operațional nr. 9: Digitalizarea serviciilor prestate cetățenilor prin
simplificarea procedurilor de achiziționare și recepționare ale acestora în condiții
de siguranță și de trasabilitate instituțională

112.

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2008 cu privire la Sistemul
informațional integrat al Poliției de Frontieră în vederea digitalizării
serviciilor și simplificării obținerii permisului de acces în zona de frontieră

Proiect de lege
DPPÎ
În limita
HG nr.235/2021
aprobat
Autoritățile
mijloacelor
PAG 2021-2022
de Guvern și
administrative și
alocate
transmis
instituțiile din
Parlamentului
subordinea MAI
Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională.
Mai 2022
Proiect de lege
IGP
În limita
HG nr.235/2021
aprobat
mijloacelor
PAG 2021-2022
de Guvern și
alocate
transmis
Parlamentului
Riscuri asociate obiectivului:
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în
procesele demarate.
Iunie 2022
Hotărâre de
DPDMIFS IGPF
În limita
HG nr.235/2021
Guvern
mijloacelor
PAG 2021-2022
aprobată
alocate
Iunie 2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

113.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind digitalizarea serviciilor
publice acordate străinilor de către autoritatea competentă pentru străini

Noiembrie 2022

Contractarea unui
expert;
Studiu de
fezabilitate
elaborat,
Analiza efectuată;
Hotărâre de
Guvern
aprobată

BMA
DPDMA
STI

125.000 lei
(contractarea
unui expert)

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

300.000 lei
(analiză și
soluții tehnice)
Din surse
externe: OIM,
UNHCR,
ICMPD
În limita
mijloacelor
alocate

Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare
pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea
permisului de conducere, care prevede implementarea „Permiselor de
conducere electronice (virtuale), excluderea necesității obligativității
prezentării permisului de conducere
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 pentru aprobarea Normelor
privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților
pentru obținerea permisului de conducere, prin care se va actualiza
Sistemului informațional automatizat „Asistența medicală primară”
Elaborarea Conceptului privind Registrul de stat al datelor genetice și al
Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional
automatizat „Registrul de stat al datelor genetice”
Extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere
„Controlul traficului”

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDCEPVCV

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată

DPDCEPVCV

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Noiembrie 2022

IGP
STI

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

118.

Implementarea „dosarului electronic” și asigurarea interconectării
sistemelor informaționale și de comunicare ale autorităților de aplicare a
legii - (e-dosar)

Noiembrie 2022

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

119.

Automatizarea și transformare într-un serviciu online a serviciului de
eliberare a certificatului de cazier contravențional

Decembrie 2021

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Număr de posturi
statice de
supraveghere
nou-create
Sistem
interconectat;
Dosar electronic
implementat
Serviciu
automatizat

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

114.

115.

116.

117.

Noiembrie 2022

STI

STI
IGP
IGPF
SPIA
STI

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Obiectivul operațional nr. 10: Creșterea capacității de intervenție și reducerea
timpului de reacție la solicitările cetățenilor

120.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a activității
stațiilor de salvare pe apă

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Riscuri asociate obiectivului:
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în
procesele demarate;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la profilaxia
pandemiei.
Mai 2022
Hotărâre de
IGSU
Deschiderea și HG nr.235/2021
Guvern
DPDSUE
întreținerea în PAG 2021-2022
aprobată
primul an de
activitate a
stației centrale
de salvare pe
apă 1463113,00
lei;
Deschiderea și
întreținerea în
primul an de
activitate a
stației de
salvare pe apă
- 1031988,00
lei;
Deschiderea și
întreținerea în
primul an de
activitate a
postului de
salvare pe apă
- 491992,00
lei

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

121.

Majorarea numărului de angajați și renovarea parcului de autospeciale în
cadrul subdiviziunilor de intervenție

Noiembrie 2022

IGSU
DPDSUE

Cheltuieli
prevăzute de
CBTM pentru
perioada
2022-2024

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

122.

Creșterea capacităților de intervenție ale Republicii Moldova pentru misiuni
internaționale în conformitate cu angajamentele internaționale

Noiembrie 2022

IGSU

Cheltuieli
prevăzute de
CBTM pentru
perioada
2022-2024

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

123.

Crearea sistemului național de înștiințare a populației în caz de situații de
urgență și excepționale

Noiembrie 2022

IGSU
DPDSUE

Cheltuieli
prevăzute de
CBTM pentru
perioada
2022-2024

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

124.

Reducerea timpului de răspuns prin extinderea numărului de posturi
teritoriale de salvatori și pompieri, inclusiv pe bază de voluntariat și
procurarea autospecialelor de intervenție pentru dotarea acestora

Noiembrie 2022*

Numărul de
angajați
Mărit;
Numărul
autospecialelor de
intervenție
procurate
Echipă USAR
pregătită
pentru misiuni
internaționale de
căutare-salvare.
Set de documente
pregătit și
aprobat pentru
corespunderea cu
necesitățile
standardului
INSARAG;
2 Module și 1
Sub-modul
logistic create și
pregătite pentru
intervenții
Studiu de
fezabilitate
elaborat;
Soluție
tehnică/concept
elaborat
Cadru normativ
elaborat și ajustat;
Număr de posturi
teritoriale de
salvatori

IGSU
DPDSUE

În limita
mijloacelor
alocate /
Proiecte de
asistență
externă

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare
și pompieri
instituite pe
lângă autoritățile
administrației
publice
locale;
Număr de
autospeciale
de intervenție
procurate
Conform
proiectului de
asistență tehnică

Responsabil

Costuri

Referințe

IGSU

Conform
proiectului de
asistență
tehnică
În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

125.

Implementarea proiectului de asistență tehnică finanțat de Comisia
Europeană „Managementul în siguranță a deșeurilor radioactive în Moldova
2022-2025”

Decembrie 2022*

126.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor
hotărâri ale Guvernului - Perfecționarea mecanismului de solicitare a
asistenței de alocare a mijloacelor financiare din fondul de intervenție a
Guvernului
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului
nr. 1048/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea
sistemului de înștiințare și transmisiuni în caz de pericol sau de apariție a
situațiilor excepționale
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor
bunuri imobile (Călărași, Ocnița)

Septembrie 2022

Hotărâre de
Guvern aprobată

DPDSUE
IGSU

Iunie 2022

Hotărâre de
Guvern aprobată

DPDSUE
IGSU

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Martie 2022

Hotărâre de
Guvern aprobată

DPDSUE
IGSU

Inițiativă

129.

Implementarea proiectului UE „Răspuns comun eficient în situații de
urgență transfrontaliere”

Decembrie 2022

IGSU

130.

Implementarea proiectului „Alinierea țărilor politicii europene de vecinătate
la Mecanismul de protecție civilă și instrumentele UE prin serii de exerciții”
(EUROMED-REACT)

Decembrie 2022

Conferința
inițială a
proiectului
desfășurată;
Întrunirea
comitetului
director
organizată
Nr. de conferințe
în cadrul

În limita
mijloacelor
alocate
Din contul
surselor
bugetate în
proiect

127.

128.

IGSU

Din contul
surselor

Inițiativă

Plan MAI 2021

Inițiativă

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

131.

Implementarea Proiectului „Programul de prevenire a proliferării armelor
de distrugere în masă”, finanțat de către Agenția pentru Reducerea
Amenințărilor din Domeniul Apărării (DTRA) a Departamentului de
Apărare al SUA

Mai 2022

132.

Creșterea nivelului de pregătire al IGSU prin participarea în cadrul
Programului de Instruiri al Mecanismului de protecție civilă al UE

Noiembrie 2022

133.

Implementarea proiectului „Dezvoltarea parteneriatului rețelei de
cunoștințe a protecției civile a UE între țările UE, țările Politicii europene
de vecinătate și organizațiile internaționale” (NET-CBRN-REACT) finanțat
de către Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de protecție civilă al
UE
Realizarea măsurilor de prevenție în rândul populației, prin desfășurarea
campaniilor de informare și instruiri („O casă protejată - O viață salvată”,
„Salvăm prin instruire”, „Școala securității pentru copii”, ș.a.)

Noiembrie 2022

Implementarea proiectului „Creșterea protecției populației în situații de
urgență cauzate de dezastre naturale în zona transfrontalieră – IPPESA”

Noiembrie 2022

134.

135.

Noiembrie 2022

Indicatori de
monitorizare
proiectului
desfășurate;
Nr. de angajați
participanți;
Nr. de exerciții
desfășurate
Nr. de cursuri de
instruire
organizate și
desfășurate;
Nr. de angajați
instruiți
Nr. de exerciții
desfășurate;
Nr. de angajați
instruiți
Nr. de ateliere și
exerciții
desfășurate;
Nr. de angajați
participanți
Nr. de campanii
desfășurate;
Nr. de persoane
informate
Centrul
Republican de
Instruire al IGSU,
filiala Răzeni
renovat;
Modernizarea și
dotarea unui
modul de
instruire privind

Responsabil

Costuri

Referințe

bugetate în
proiect

IGSU

Din contul
surselor
bugetate în
proiect

Plan MAI 2021

IGSU

Buget extern/
din contul
bugetului
alocat IGSU
Din contul
surselor
bugetate în
proiect

Plan MAI 2021

Cheltuieli
prevăzute de
CBTM pentru
perioada
2022-2024
În limita
mijloacelor
alocate /
Proiecte de
asistență
externă:
Uniunea
Europeană –
Instrumentul
European de

Plan MAI 2021

IGSU

IGSU

IGSU

Inițiativă

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

136.

Implementarea proiectului „Îmbunătățirea timpului de reacție pentru situații
de urgență în zonă transfrontalieră prin renovarea infrastructurii pentru
instruirea populației”

Decembrie 2022

137.

Implementarea proiectului „Zona de cooperare transfrontalieră România –
Moldova o zonă mai sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a
Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD),
creșterea nivelului de pregătire și menținerea capacității personalului de
intervenție în situații de urgență”

Decembrie 2022

Indicatori de
monitorizare
dezastrele
naturale;
Exercițiu de stat
major și exercițiu
de teren
desfășurate;
Nr. de primari
instruiți
Clasele de
instruire ale
Centrului
Republican de
Instruire al IGSU,
filiala Răzeni,
renovate;
Modernizarea și
dotarea unui
modul de
instruire privind
acordarea
primului ajutor;
Nr. de copii
instruiți;
Nr de persoane
instruite;
Nr. de angajați
IGSU instruiți.
Nr. de activități
desfășurate;
4 platforme de
aterizare-decolare
pentru intervenții
aero-medicale
construite;

Responsabil

Costuri

Referințe

Vecinătate
(ENI)

IGSU

În limita
mijloacelor
alocate /
Proiecte de
asistență
externă:
Uniunea
Europeană –
Instrumentul
European de
Vecinătate
(ENI)

Plan MAI 2021

IGSU

În limita
mijloacelor
alocate /
Proiecte de
asistență
externă

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

2 puncte de
operare terestră
reconstruite
Obiectivul operațional nr. 11: Optimizarea procedurii de eliberare a actelor de
identitate copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți pe motivul
aflării părinților/unicului părinte peste hotarele țării

138.

139.

140.

Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte
legislative (Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul
național de pașapoarte; Legea nr. 269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în
Republica Moldova), în vederea asigurării cu acte de identitate ale
cetățeanului RM a tuturor categoriilor de copii, copiilor ai căror
părinți/unicul părinte se află o perioadă mai mare de două luni peste hotare
și nu are posibilitatea de a reveni în țară pe motive obiective, asigurarea
dreptului constituțional al cetățenilor RM de a emigra, obține autorizația de
emigrare în aceleași condiții legale care sunt prevăzute pentru eliberarea
pașaportului cetățeanului RM
Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea
Sistemului informațional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul
de stat al transporturilor și introducerea testării a autovehiculelor și
remorcilor acestora
Elaborarea și negocierea proiectelor Acordurilor bilaterale de conversiune a
permiselor de conducere

Riscuri asociate obiectivului:
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în
procesele demarate;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la profilaxia
pandemiei.
Februarie 2022
Proiect de lege
DPDCEPVCV
În limita
HG nr.235/2021
aprobat
mijloacelor
PAG 2021-2022
de Guvern și
alocate
transmis
Parlamentului

Octombrie 2022

Hotărâre de
Guvern aprobată

DPDCEPVCV

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Noiembrie 2022

Proiecte de
hotărâri de
Guvern elaborate
și aprobate;

DPDCEPVCV

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Nr.

Acțiuni

Modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și
evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 125/2013 cu scopul descrierii și simplificării procedurii de
eliberare a actelor de identitate minorilor
Obiectivul operațional nr. 12: Consolidarea capacităților instituționale și
educaționale ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, inclusiv cu infrastructură
tehnologică avansată și instrumente moderne de management
141.

142.

Renovarea capitală a sediului poligonului multifuncțional criminalistic

143.

Consolidarea capacităților de instruire în domeniul instrucției tragerii

Termen de
realizare

Septembrie 2022

Indicatori de
monitorizare
Proiecte de
Acorduri
elaborate;
Proiecte de
Acorduri
negociate
Hotărâre de
Guvern
aprobată

Responsabil

Costuri

Referințe

DPDCEPVCV

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.235/2021
PAG 2021-2022

Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea lucrărilor de reparație și a procedurilor de achiziții a echipamentelor tehnice;
- Nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparație și livrare
de bunuri;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe;
- Tergiversarea procedurilor de elaborare și promovare a cadrului normativ;
- Mijloace financiare insuficiente pentru realizarea acțiunilor;
- Proceduri de achiziții de durată.
Noiembrie 2022
Sediul
Academia
În limita
Plan MAI 2021
poligonului
„Ștefan cel
mijloacelor
renovat;
Mare”
alocate și a
Dotarea cu
asistenței din
echipamente
surse externă
specializate;
Personal instruit;
Acord de
asistență externă
semnat
Noiembrie 2022
Reparația tirului
Academia
În limita
Plan MAI 2021
finalizată;
„Ștefan cel
mijloacelor
Dotarea cu
Mare”
alocate și a
echipamente
asistenței din
specializate;
surse externă
Personal instruit;

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

144.

Consolidarea capacităților de instruire în domeniul pregătirii fizice

Noiembrie 2022

145.

Operaționalizarea Departamentului de selectare și evaluare (DSE)

Noiembrie 2022

146.

Semnarea acordurilor de cooperare dintre Academia „Ștefan cel Mare” și
instituțiile de învățământ superior internaționale

Octombrie 2022

147.

Organizarea programelor educaționale interne și internaționale

Octombrie 2022

Indicatori de
monitorizare
Acord de
asistență externă
semnat
Reparația
complexelor
sportive
finalizate;
Dotarea cu
echipamente
specializate;
Personal instruit;
Acord de
asistență externă
semnat
Dotarea cu
echipament;
Instruiri a
personalului
DSE;
Elaborarea
profilurilor de
evaluare
psihologice și
sportive;
Achiziționarea și
implementarea
platformei Soft;
Efectiv limită
revizuit
Numărul
acordurilor
semnate
Numărul de
sesiuni
desfășurate;

Responsabil

Costuri

Referințe

Academia
„Ștefan cel
Mare”

În limita
mijloacelor
alocate și a
asistenței din
surse externă

Inițiativă

Academia
„Ștefan cel
Mare”
DPPÎ
DPDI

În limita
mijloacelor
alocate și a
asistenței din
surse externă

Plan MAI 2021

Academia
„Ștefan cel
Mare”
Academia
„Ștefan cel
Mare”

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Numărul de
participanții

Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”
Subdiviziunile
aparatului
central,
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”
Academia
„Ștefan cel
Mare”

148.

Realizarea chestionării cu angajatorii/ beneficiarii

Octombrie 2022

Chestionare/
Sondaj realizat;
Raport întocmit
însoțit de plan de
îmbunătățire a
calității studiilor

149.

Elaborarea planului măsurilor de îmbunătățire a calității studiilor cu
remiterea acestuia angajatorilor/ beneficiarilor

Noiembrie 2022

Plan elaborat și
aprobat

150.

Realizarea procedurilor comune de ghidare și consiliere în carieră

Octombrie 2022

Proceduri
comune de
ghidare și
consiliere în
carieră elaborate
și aprobate

151.

Consolidarea capacităților de cercetare din cadrul instituției de învățământ
superior a MAI

Octombrie 2022

Laboratoare și
biblioteci dotate;

152.

Organizarea și desfășurarea conferinței științifico-practică internațională cu
genericul „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în
procesul asigurării ordinii și securității publice”

Octombrie 2022

Numărul de
participanți;
Numărul de
articole științifice
prezentate;

Costuri

Referințe

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021
Inițiativă

Nr.

Acțiuni

Obiectivul operațional nr. 13: Asigurarea formării profesionale inițiale, continue
și de specializare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

153.

Asigurarea procesului de formare profesională inițială a ofițerilor și
subofițerilor debutanți angajați din sursa externă în cadrul autorităților
administrative și instituțiilor din subordinea MAI

154.

Coordonarea procesului de formare profesională continuă a angajaților MAI

155.

Organizarea și desfășurarea programelor de dezvoltare managerială destinat
personalului cu funcții de conducere în concordanță cu prioritățile MAI

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Materialele
conferinței
publicate;
Informație
publicată pe
pagina web a
Academiei
Riscuri asociate obiectivului:
- Suprapunerea activităților de instruire cu atribuțiile de serviciu;
- Reticența privind participarea angajaților la cursurile de formare profesională;
- Fluctuația resurselor umane;
- Lipsa sau fluctuația formatorilor;
- Lipsa inițiativei de autoperfecționare.
Ianuarie 2022
Ordin elaborat și
DPPÎ;
În limita
Plan MAI 2021
aprobat
Academia
mijloacelor
„Ștefan cel
alocate
Mare”
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Iulie 2022
Ordin elaborat și
DPPÎ;
În limita
Plan MAI 2021
aprobat
Academia
mijloacelor
„Ștefan cel
alocate
Mare”
Subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Iulie 2022
Ordin elaborat și
DPPÎ
În limita
Plan MAI 2021
aprobat
Academia
mijloacelor
„Ștefan cel
alocate
Mare”

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Subdiviziunile
aparatului
central,
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Obiectivul operațional nr. 14: Dezvoltarea către finele anului 2022 a
instrumentelor de cooperare internațională

156.

Aprobarea ordinului MAI cu privire la implementarea Agendei de Asociere
RM-UE pentru perioada anilor 2021-2027

157.

Monitorizarea și evaluarea implementării acțiunilor stabilite în Agenda de
Asociere RM – UE pentru perioada anilor 2021-2027

158.

Instituirea mecanismului național de implementare a Convenției Lanzarote

159.

Asigurarea Președinției Republicii Moldova la Convenția de Cooperare
Polițienească pentru Europa de Sud-Est (CCP ESE) în semestrul I 2022

Riscuri asociate obiectivului:
- Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Tergiversarea procedurilor de promovare a proiectelor de acte normative;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în
procesele demarate;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire la profilaxia
pandemiei.
Septembrie 2022
Elaborarea
DCI
În limita
Plan MAI 2021
Ordinului MAI
mijloacelor
alocate
Decembrie 2022
Elaborarea
DCI
În limita
Plan MAI 2021
raportului privind
mijloacelor
stadiul actual al
alocate
realizării
acțiunilor stabilite
Decembrie 2021
Mecanism
DPPCC
În limita
Inițiativă
operaționalizat
IGP
mijloacelor
DPDOSP
alocate
DPDI
DCI
Iunie 2022
Evaluarea
DCI
În limita
Inițiativă
activităților
mijloacelor
realizate pe
alocate;
parcursul
Surse externe
președinției

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

160.

Organizarea reuniunii Comitetului de Miniștri în cadrul Convenției de
Cooperare Polițienească pentru Europa de Sud-Est

Iunie 2022

Organizarea
reuniunii

DCI

În limita
mijloacelor
alocate;
Surse externe

Inițiativă

Obiectivul operațional nr. 15: Asigurarea desfășurării activității de audit intern
conform Standardelor naționale de audit intern și a normelor metodologice de audit
intern în sectorul public și implementarea sistemului de control intern managerial

161.

Efectuarea misiunilor de asigurare și consiliere pe procesele de bază

162.

Elaborarea raportului de activitate a auditului intern

163.

Identificare și încadrarea (și/sau instituirea funcției de audit, după caz)
personalului calificat în subdiviziunile de audit intern

Riscuri asociate obiectivului:
- Impedimente în procesul de colectare a informațiilor;
- Resurse insuficiente de personal;
- Reticență și reacții tendențioase din partea unităților auditate;
- Fluctuația personalului responsabil de procesele aferente sistemului de CIM;
- Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;
- Reticența subiecților responsabili față de schimbările și acțiunile propuse aferente
implementării sistemului de CIM;
- Tergiversarea termenilor de implementare a recomandărilor.
Octombrie 2022
100% Rapoarte
DAI
În limita
Plan MAI 2021
de audit intern
mijloacelor
(Activitate
elaborate și
alocate
anuală)
aprobate conform
planului de audit
pentru anul 2022
August 2022
100 % din
DAI
În limita
Plan MAI 2021
subdiviziunile
Unitățile de
mijloacelor
(Activitate
de audit intern
audit intern ale
alocate
anuală)
au elaborat și au
autorităților
prezentat raportul administrative și
de activitate,
instituțiilor din
inclusiv privind
subordinea MAI
funcționalitatea
(responsabilitate
sistemului de
comună)
control intern
managerial
August 2022
Personal
Autoritățile
În limita
Inițiativă
identificat și
administrative și
mijloacelor
încadrat în cadrul
instituțiile din
alocate
subdiviziunilor de subordinea MAI
audit intern

Nr.

Acțiuni

Obiectivul operațional nr. 16: Modernizarea infrastructurii și consolidarea
capacităților de dotare ale autorităților administrative și instituțiilor din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne

164.

Construcția magistralei de comunicații și operaționalizarea Centrului de
Cooperare Transfrontalieră Lipcani, raionul Briceni

165.

Extinderea sistemului de comunicații radio în standard TETRA

166.

Finalizarea proiectului de reconstrucție și darea în exploatare a Unității de
salvatori și pompieri din Ungheni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Riscuri asociate obiectivului:
- Mijloace financiare insuficiente;
- Proceduri de achiziții și licitații tergiversate;
- Lipsa interesului agenților economici;
- Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare prevăzute de
CBTM pentru perioada 2022-2024;
- Depășirea costurilor estimative planificate;
- Defecțiuni tehnice ale sistemelor informaționale;
- Reticența față de schimbări;
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe.
Noiembrie 2022
Lucrări de
STI
În limita
Plan MAI 2021
extindere
mijloacelor
finalizate la nivel
alocate;
de cel puțin 100%
„Programul
operațional
Comun ROMD 20142020”
Noiembrie 2022
Lucrări de
STI
În limita
Inițiativa STI
proiectare
mijloacelor
Hotărîrea
finalizate la nivel
alocate
Guvernului nr.
de 100%;
587 din 12 mai
5 Stații de bază
2016
instalate și
integrate în
sistem
Mai 2022

Unitate de
salvatori și
pompieri
construită

IGSU

În limita
mijloacelor
alocate

Plan MAI 2021

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

167.

Finalizarea procesului de renovare și modernizare a bazinului CSC
„Dinamo”

Octombrie 2022

Bazin reconstruit
și modernizat

CSC „Dinamo”

Plan MAI 2021

168.

Construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale Inspectoratului
Național de Investigații, str. Bucuriei, nr.14, municipiul Chișinău

Decembrie 2022

Sediu construit

IGP

169.

Modernizarea sectoarelor de poliție

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

170.

Recepția finală a lucrărilor de reparații, infrastructură, instalare a
comunicațiilor, amenajare a teritoriului și dotare a Centrului integrat de
pregătire pentru aplicarea legii al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Obiectivul operațional nr. 17: Implementarea eficientă a sistemului de control
intern managerial în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Plan MAI 2021

Numărul
IGP
Plan MAI 2021
sectoarelor de
poliție renovate și
modernizate
Decembrie 2022
Documente de
Academia
În limita
Plan MAI 2021
recepție finală
„Ștefan cel
mijloacelor
cantitativă și
Mare”
alocate
calitativă a
lucrărilor de
reparații,
infrastructură,
instalare a
comunicațiilor și
amenajare a
teritoriului
Centrului integrat
de pregătire
pentru aplicarea
legii al
Academiei
„Ștefan cel Mare”
aprobate de
beneficiar;
Numărul
echipamentelor,
mijloacelor și
bunurilor
Riscuri interne asociate obiectivului:
- Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de CIM;
- Lipsa instruirilor pe tematici relevante activității de control intern managerial;
Noiembrie 2022

Acțiuni

Nr.

Termen de
realizare
-

171.

Elaborarea Raportului consolidat privind controlul intern managerial al
MAI pentru anul 2021 și emiterea Declarației de răspundere managerială

172.

Elaborarea registrului consolidat al riscurilor al MAI pentru anul 2022

173.

Elaborarea Raportului privind implementarea măsurilor de diminuare a
riscurilor identificate la nivelul MAI în anul 2021
Revizuirea Registrului proceselor de bază realizate în cadrul aparatului
central al MAI și SPIA, aprobat prin Ordinul MAI nr. 530/2020

174.

175.

Descrierea/actualizarea
subdiviziunilor MAI

proceselor

de

bază

identificare

în

cadrul

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Fluctuația personalului responsabil de procesele aferente sistemului de CIM;
Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;
Reticența subiecților responsabili față de schimbările și acțiunile propuse aferente
implementării sistemului de CIM;
Abilități insuficiente în exercitarea atribuțiilor din domeniul CIM;
Interes scăzut a managerilor în implementarea corectă a Standardelor naționale de control
intern;
Tergiversarea termenilor de implementare/neimplementarea recomandărilor și sarcinilor
trasate;
Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către subdiviziunile MAI;
Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
Prezentarea informațiilor necalitative/irelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile;
Depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate.
Martie 2022
Raportul
DAMEP
Nu necesită
Inițiativă
consolidat privind
cheltuieli
controlul intern
managerial
elaborat și
aprobat;
Declarația de
răspundere
managerială
emisă și publicată
Februarie 2022
Registrul
DAMEP
Nu necesită
Inițiativă
riscurilor aprobat
cheltuieli
Februarie 2022
Raport elaborat și
DAMEP
Nu necesită
Inițiativă
aprobat
cheltuieli
Februarie 2022
Registru revizuit
DAMEP
Nu necesită
Inițiativă
și Ordin
cheltuieli
modificat
August 2022
Nr. proceselor de
Subdiviziunile
Nu necesită
Inițiativă
bază identificate
aparatului
cheltuieli
și nr. proceselor
central,
de bază descrise/
autoritățile
actualizate
administrative și

Nr.

176.

Acțiuni

Actualizarea Inventarelor funcțiilor sensibile la nivelul subdiviziunilor MAI
și a Planurilor de gestiune a funcțiilor sensibile identificate

Termen de
realizare

Martie 2022

Indicatori de
monitorizare

Inventar
actualizat și
aprobat;
Plan de gestiune a
funcțiilor
sensibile aprobat

Responsabil

instituțiile din
subordinea MAI
Subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

Costuri

Referințe

Nu necesită
cheltuieli

Inițiativă

Lista abrevierilor utilizate:
DAMEP – Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor;
DPDOSP – Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice;
DPPCC – Direcția politici de prevenire și combatere a criminalității;
DCI – Direcția cooperare internațională;
DPDMIFS – Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat;
DPDMA – Direcția politici în domeniul migrației și azilului;
DPDSUE – Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență și excepționale;
DPPÎ – Direcția politici de personal și învățământ;
DPDI - Direcția politici de dezvoltare instituțională;
DPDCEPVCV - Direcția politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;
SPDRMSM – Serviciul politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare;
DMI - Direcția management instituțional;
SJ a DMI - Secția juridică a Direcției management instituțional;
SRU a DMI – Secția resurse umane a Direcției management instituțional;
SFA a DMI – Secția financiar – administrativă a Direcției management instituțional;
SMD a DMI - Secția management documente a Direcției management instituțional;
SICMM a DMI - Serviciul informare și comunicare cu mass-media a Direcției management instituțional;
SPD a DMI - Secția patrimoniu și dotări a Direcției management instituțional;
SPS - Serviciul probleme speciale;
DAI – Direcția audit intern;
IGP – Inspectoratul General al Poliției;
IGPF – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
IGC – Inspectoratul General al Carabinieri;
BMA – Biroul migrație și azil;
STI – Serviciul Tehnologii Informaționale;
SPIA – Serviciul protecție internă și anticorupție;
IMO – Inspectoratul de Management Operațional;
Academia - Academia „Ștefan cel Mare”
SM – Serviciul medical;
CSC Dinamo - Clubul sportiv central „Dinamo”
ARM – Agenția Rezerve Materiale;
CIPAL – Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii;
MAI – Ministerul Afacerilor Interne.

