Planul anual de activitate
al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2021
Obiectivele strategice:
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;
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.
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.
Indicatori de progres:
1) Nivelul de încredere al populației în Poliție în creștere cu 2 puncte procentuale (p.p.), comparativ cu anul 2019, cu menținerea tendinței de creștere până în anul 2023;
2) Rata criminalității raportată la 1000 de locuitori în descreștere cu 1-2% la finele anului 2021, comparativ cu anul 2019, cu menținerea tendinței de reducere până în anul
2023;
3) Rata cazurilor de deces raportate la numărul accidentelor rutiere în scădere cu 1,5 p.p. anual;
4) Timpul mediu de intervenție al Poliției la apelurile cetățenilor în descreștere cu 5 minute, cu menținerea tendinței de diminuare până la finele anului 2023, comparativ cu
anul 2019.

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Obiectivul operațional nr. 1: Revizuirea, elaborarea și aprobarea cadrului normativ
privind activitatea Ministerului Afacerilor Interne

1.

2.

3.

4.

1.1.
Ajustarea cadrului normativ cu
privire la funcționarul public cu statut
special
din
cadrul
Ministerului
Afacerilor Interne (Legea 288/2016, art.
70, alin. (1), (4), art. 53, 11, 19, 20, 22,
23, 71)
1.2.
Modificarea art.5 din Legea nr.
283/2011 cu privire la Poliția de
Frontieră prin instituirea subdiviziunilor
specializate
1.3.
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
(HG
nr.636/2019)

1.4.
Revizuirea
Nomenclatorului
domeniilor de formare profesională, al

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

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 2021-2023;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice;
- Limitarea activităților în contextul condițiilor impuse la nivel național cu privire
la profilaxia pandemiei
- Neîncadrarea în termenul realizării acțiunii.
Hotărâre de Guvern
Iunie
DPPÎ
În limita
Raport
aprobată
mijloacelor
prezentat
alocate

Proiect de lege
elaborat și
promovat

Iunie

DPPÎ
IGPF

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Cadru normativ
elaborat și aprobat;
Dislocarea forțelor
de ordine ale MAI
revizuită
Competențe clar
delimitate între
Poliție și
Carabinieri cu
referire la zonele
acoperite
Hotărâre de Guvern
aprobată

Decembrie

IMO
DPDOSP
IGP
IGC
IGPF

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Septembrie

DPPÎ
Academia

În limita
mijloacelor

Raport
prezentat

Nr.

5.

6.

7.

8.

9.

Acțiuni

specialităților și calificărilor pentru
învățământul
profesional
tehnic
postsecundar și postsecundar nonterțiar
(Hotărîrea Guvernului nr. 853/2015) și a
Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională și al specialităților în
învățămîntul
superior
(Hotărîrea
Guvernului nr. 482/2017), pentru
formarea unei specialități comune a
Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră și Biroului migrație și azil
(HG nr.636/2019)
1.5.
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 (HG
nr.636/2019)
1.6.
Dezvoltarea
instituției
voluntariatului
în
Poliție
(HG
nr.636/2019)
1.7.
Ajustarea sancțiunilor de ordin
penal și contravențional pentru acțiunile
de ultragiere, opunere de rezistență sau
aplicarea violenței îndreptate împotriva
persoanei cu funcție de răspundere, a
funcționarului public cu statut special,
precum și a persoanei cu funcție de
demnitate publică
1.8.
Ratificarea Protocolului pentru
eliminarea comerțului ilicit cu produse
din tutun la Convenția-cadru a
Organizației Mondiale a Sănătății pentru
controlul tutunului (HG nr.636/2019)
1.9.
Ajustarea actelor normative

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

„Ștefan cel
Mare”
IGPF
BMA

alocate

Procedura
de
raportare
și evaluare

Proiect de lege
aprobat de Guvern
și remis
Parlamentului

Noiembrie

IGP
SPS

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Cadru normativ
elaborat și aprobat

Decembrie*

IGP

Raport
prezentat

Proiect de lege
aprobat de Guvern
și remis
Parlamentului

Iunie

IGP

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Proiect de lege
aprobat de Guvern
și remis
Parlamentului

Iunie

DPDOSP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Studiu elaborat;

Decembrie

IGP

În limita

Raport

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare
prezentat

IGSU
DPDOSP
DPDSUE

mijloacelor
alocate

DPPÎ,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
DPDOSP;
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordine MAI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
alocațiilor
bugetare
aprobate

Raport
prezentat

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.
1.10. Perfecționarea
cadrului
normativ privind evaluarea anuală a
performanțelor
profesionale
ale
funcționarilor publici cu statut special

Proiectele actelor
normative elaborate

Regulament
elaborat și aprobat

Iunie

11.

1.11. Crearea și organizarea Grupului
de lucru pentru participarea la
examinarea analizei impactului de
reglementare
a
activității
de
întreprinzător,
în
procesul
de
fundamentare a proiectelor de acte
normative

Decembrie

12.

1.12. Promovarea
proiectului
hotărârii de Guvern „Cu privire la
aprobarea
Regulamentului
Comandamentului
Operațional
Antiterorist”
1.13. Revizuirea mecanismului de
elaborare, avizare, promovare și
aprobare a actelor normative în cadrul

Ordin aprobat
privind crearea
Grupului de lucru;
Număr de ședințe;
Număr de instruiri;
Număr de analize
ale proiectelor
efectuate
Hotărâre de Guvern
aprobată

Februarie

DPDOSP

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Ordin aprobat

Iunie

DMI (SJ, SMD)

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

10.

13.

Nr.

14.

15.

Acțiuni

Ministerului Afacerilor Interne
1.14. Efectuarea unui studiu cu
privire
la
delimitarea
clară
a
competențelor
privind
domeniul
managementului operațional în cadrul
MAI la nivel conceptual (HG
nr.636/2019)
1.15. Ajustarea cadrului normativ cu
privire la gestionarea evenimentelor
publice cu grad de risc sporit și
situațiilor de criză în domeniul ordinii
publice

Subacțiuni

1.15.1. Elaborarea
proiectului
Hotărârii de Guvern cu privire la
modificarea
Hotărârii
Guvernului
nr. 1206/2016 cu privire la Centrul
Național de Coordonare Integrată a
Acțiunilor de Ordine Publică
16.
1.16. Ajustarea cadrului normativ 1.16.1. Modificarea
Instrucțiunii
instituțional incident domeniului de pază privind organizarea pazei și regimului
și control în sediul central al MAI
de control al accesului în sediul
Ministerului
Afacerilor
Interne,
aprobată prin Ordinul MAI nr. 61/2017
1.16.2. Modificarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea
Sistemului electronic de evidență și
control-acces al sediului central al
Ministerului
Afacerilor
Interne,
aprobat prin Ordinul MAI nr.
245/2018
17.
1.17. Revizuirea
ordinului
MAI/CCEC nr. 61/11 din 11.02.2009
despre aprobarea Regulamentului cu
privire la expertiza medico-militară în
cadrul organelor afacerilor interne
18.
1.18. Perfecționarea
cadrului 1.18.1. Elaborarea
proiectului
normativ cu privire la organizarea hotărârii de Guvern cu privire
învățământului în Centru de Excelență organizarea învățământului în Centru
în Securitatea Frontierei
de Excelență în Securitatea Frontierei
Obiectivul operațional nr. 2: Elaborarea documentelor de politici publice și a cadrului
normativ privind dezvoltarea instituțională a Ministerului Afacerilor Interne

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Studiu efectuat;
propuneri de
modificare a
cadrului normativ
inițiate, la
necesitate
Proiectul hotărârii
de Guvern elaborat
și aprobat

Iunie

IMO

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Decembrie

IMO

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Ordin aprobat

Martie

IMO

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Ordin aprobat

Martie

IMO
STI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Ordin MAI aprobat

Decembrie

SM
DPPÎ

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Hotărîre de Guvern
aprobată

Iunie

IGPF
DPPÎ

Nu
necesită
cheltuieli

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;

Nr.

Acțiuni

19.

2.1.
Elaborarea
proiectului
de
hotărîre a Guvernului cu privire la
organizarea și funcționarea Serviciului
protecție internă și anticorupție (HG
nr.636/2019)
2.2.
Reorganizarea Biroului migrație
și azil din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne (HG nr.636/219)
2.3.
Elaborarea
proiectului
de
hotărîre a Guvernului cu privire la
organizarea și funcționarea Clubului
sportiv
central
„Dinamo”
(HG
nr.636/2019)
2.4.
Reglementarea
juridică
a
instituției publice curativ-profilactice și
expertiză medicală din cadrul MAI
2.5.
Elaborarea proiectului hotărârii
de Guvern cu privire la aprobarea
Strategiei de ordine și securitate publică
pentru anii 2021-2027

20.

21.

22.

23.

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
- Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de
dezvoltare;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței financiare externe;
- Fluctuația resurselor umane;
- Reticența față de schimbări;
- Lipsa surselor financiare pentru acoperirea masurilor planificate;
- Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice;
- Lipsa consensului privind direcțiile strategice de dezvoltare instituțională;
- Posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a încadrării personalului, în
cazul reorganizărilor;
- Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;
- Nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare.
- Depășirea costurilor estimative planificate.
Hotărîre de Guvern
Decembrie
SPIA
În limita
Raport
aprobată
DPPÎ
mijloacelor
prezentat
alocate
Hotărîre de Guvern
aprobată

Iunie

BMA
DPPÎ

Raport
prezentat

Hotărîre de Guvern
aprobată

Iunie

CSC „Dinamo”
DPPÎ

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Hotărîre de Guvern
aprobată

Decembrie

SM

Raport
prezentat

Grup de lucru
instituit;
Proiect de Strategie
elaborat;
Proiect de Hotărîre

Iulie

DPDOSP;
Grupul de lucru

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Nr.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Acțiuni

2.6.
Elaborarea
și
aprobarea
Programului de dezvoltare al Poliției
pentru anii 2021-2027
2.7.
Elaborarea
și
aprobarea
Programului
de
dezvoltare
a
Inspectoratului General de Carabinieri
pentru anii 2021-2027 (HG nr.636/2019)
2.8.
Elaborarea
și
aprobarea
proiectului Strategiei naționale privind
prevenirea riscurilor în sectorul locativ
(HG nr.636/2019)
2.9.
Elaborarea
și
aprobarea
proiectului Strategiei naționale de
reducere a riscurilor dezastrelor (HG
nr.636/2019)
2.10.
Elaborarea
și
aprobarea
Strategiei naționale în domeniul
migrației și azilului și a Planului de
acțiuni pentru implementarea acesteia
(HG nr.636/2019)
2.11.
Elaborarea
documentului
strategic cu privire la activitățile de
asigurare a siguranței copiilor, elevilor,
studenților în instituțiile de educație și
adiacentul acestora (HG nr.636/2019)
2.12.
Elaborarea
și
aprobarea
Programului
de
consolidare
și
modernizare a domeniului Tehnologiei
Informației și Comunicații în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne și
Planului de acțiuni de implementare a
acesteia
2.13.
Elaborarea Programului pentru

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

de Guvern
elaborată;
Hotărîre de Guvern
aprobată

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Iulie

IGP
DPPCC
DPDOSP
IGC
DPDOSP
IGP
DAMEP
STI
IGSU
DPDSUE

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Hotărîre de Guvern
aprobată

Iulie

Proiect de Strategie
elaborat

Decembrie*

Hotărîre de Guvern
aprobată

Decembrie*

IGSU
DPDSUE

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Hotărîre de Guvern
aprobată

Iunie

BMA
DPDMA

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Hotărîre de Guvern
aprobată

Martie

DPPCC
DPDOSP
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Program elaborat și
aprobat

Decembrie

STI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Document de

Decembrie

DPPCC

În limita

Raport

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

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
32.
2.14.
Elaborarea
și
aprobarea
Programului de modernizare tehnologică
a Sistemului de siguranță publică și
rutieră pentru anii 2021-2024 și a
Planului
de
acțiuni
privind
implementarea acestuia
33.
2.15.
Elaborarea
și
aprobarea
Programului „Polițist pentru localitatea
ta” și Planului de acțiuni privind
implementarea acesteia
34.
2.16.
Elaborarea
documentului
strategic privind activitatea medicală în
cadrul MAI, care să stabilească
obiectivele
domeniului,
structura
sistemului medical, locul și rolul
componentelor centrale și teritoriale
Obiectivul operațional nr. 3: Consolidarea capacităților privind accesarea finanțărilor
externe și managementul proiectelor

35.

3.1.
Elaborarea cadrului normativ
intern privind activitatea de management
al proiectelor și procedura de salarizare a
personalului din proiectele finanțate din
fonduri de asistență externă

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

politici publice
elaborat

Costuri

mijloacelor
alocate

Procedura
de
raportare
și evaluare
prezentat

Program elaborat și
aprobat

Iulie

STI
DPDOSP
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Program elaborat și
aprobat

Iulie

IGP
DPDOSP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Document strategic
elaborat
și prezentat spre
aprobare

Decembrie

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

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea procesului de elaborare, avizării și promovare a actelor normative;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
- Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de
dezvoltare;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței financiare externe;
- Fluctuația resurselor umane.
Ordin aprobat
Martie
DPDI
Nu
Act
IGP
necesită
normativ
IGPF
cheltuieli
intern
BMA
aprobat
IGC
IGSU
SPIA

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

36.

3.2.
Desfășurarea
ședințelor
Consiliului sectorial al MAI în domeniul
asistenței externe

37.

3.3.
Monitorizarea
implementării 3.3.1. Crearea Centrului de recrutare
acțiunilor stabilite în Programul de și evaluare al Ministerului Afacerilor
asistență dintre PNUD și MAI „Sprijinul Interne (HG nr.636/2019)
pentru reforma aplicării legii în Moldova
2019-2021”

3.3.2. Dezvoltarea
Centrului
chinologic al Ministerului Afacerilor
Interne prin implementarea Planului de
acțiuni privind operaționalizare a
Centrului chinologic al Ministerului
Afacerilor Interne (etapa I: septembrie
2020 – septembrie 2021), aprobat prin
ordinul MAI nr. 429 din 28.09.2020
3.3.3. Consolidarea capacităților de
comunicare internă ale Poliției prin
crearea Platforme Intranet
38.

3.4.
Realizarea proiectelor regionale
TOPCOP – Training și Parteneriat
Operațional de Combatere a Crimei
Organizate, implementat de comun cu

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

STI
DPPÎ
SFA a DMI
Academia
,,Ștefan cel
Mare’’
DPDI
DCI
Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
DPPÎ
SRU a DMI
DPDI
Academia
„Ștefan cel
Mare”

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Număr de ședințe
organizate

Decembrie

Parteneri
identificați;
studiu de
fezabilitate realizat;
regulament aprobat;
proceduri standard
de operare
elaborate;
Infrastructură creată
Raport elaborat și
prezentat conducerii
MAI

Decembrie*

Decembrie

DPDMIFS
DPDI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Studiu de
fezabilitate elaborat
și validat
Nr. de activități
desfășurate
Nr. de participanți

Decembrie

STI
DPDI
IGP
DPDI
IGP
IGPF
Academia

În limita
mijloacelor
alocate
Proiect de
asistență
externă

Raport
prezentat

Decembrie

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

39.

CEPOL și Combaterea Criminalității
Organizate în regiunea Parteneriatului
Estic,
implementat
cu
suportul
EUROPOL”
3.5.
Realizarea
activităților
planificate din Planul de acțiuni al MAI
privind pregătirea și răspunsul la infecția
cu Coronavirus de tip nou (COVID-19)
pentru perioada 01.01.2021-30.04.2021,
aprobat prin Ordinul MAI nr.545/2020

40.

41.

Subacțiuni

3.6.
Realizarea proiectului cu privire
la înființarea Centrului de justiție
familială, implementat cu asistența
TeDoy Moldova și Ambasada SUA”
3.7.
Accesarea și atragerea de noi
surse de finanțare externă pentru
dezvoltarea instituțională

Obiectivul operațional nr. 4: Dezvoltarea politicilor și procedurilor privind statutul și
garanțiile sociale ale angajaților MAI

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Din contul
și în limita
alocațiilor
aprobate în
bugetul
subdiviziu
nilor
responsabil
e

Raportul
privind
gradul de
implementa
re a
Planului de
acțiuni,
realizat
până la
10.05.2021
Raport
prezentat

,,Ștefan cel
Mare’’

Rapoarte lunare
elaborate

Aprilie

DPDI
IGP
IGPF
IGC
SM
Academia
,,Ștefan cel
Mare’’

Fișă de concept
Decembrie
DPDI
Proiect de
aprobată
IGP
asistență
Nr. de activități
externă
desfășurate
Număr de fișe de
Decembrie
DPDI,
În limita
Raport
proiect elaborate;
Autoritățile
mijloacelor
prezentat
Număr de fișe de
administrative și
alocate
proiect acceptate
instituțiile din
spre finanțare
subordinea MAI
Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
- Fluctuația resurselor umane;
- Reticența față de schimbări;
- Lipsa surselor financiare pentru acoperirea masurilor planificate;
- Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice;
- Lipsa consensului privind direcțiile strategice de dezvoltare instituțională;
- Posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a încadrării personalului, în
cazul reorganizărilor;
- Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;
- Nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare.

Nr.

Acțiuni

42.

4.1.
Elaborarea
proiectului
de
modificare a cadrului normativ cu privire
la asigurarea dreptului la ocrotirea
sănătății și la asistență medicală a
funcționarului public cu statut special
4.2.
Reorganizarea structurii DPPÎ
și SRU a căror sarcini și atribuții să fie
delimitate optimal și eficient, inclusiv cu
asigurarea unităților de psiholog și
protecție socială a angajaților

43.

44.

45.

46.

47.

4.3.
Identificarea unui mecanism de
asigurare a angajaților MAI privind
respectarea dreptului la norma de hrană,
reieșind din prevederile Convenției
colective de muncă dintre MAI și
SINDLEX
4.4.
Revizuirea mecanismului de
asigurare a angajaților cu dreptul de
muncă după limita vârstei de pensionare
în cadrul MAI
4.5.
Efectuarea sondajelor cu privire
la nivelul de satisfacție a angajaților MAI
de instruirea și implementarea proceselor
manageriale în cadrul MAI

Subacțiuni

4.2.1. Efectuarea analize funcționale,
cu privire la identificarea soluțiilor
/propunerilor
cu
privire
la
reorganizarea/ suplinirea unităților
pentru crearea subdiviziunilor necesare
în cadrul direcției
4.3.1. Elaborarea proiectului de lege
pentru modificarea Legii nr. 288/2016
privind funcționarul public cu statut
special în vederea includerii dreptului
la norma de hrană

4.6.
Elaborarea
standardului
ocupațional pentru pompier/salvator

Obiectivul operațional nr. 5: Dezvoltarea capacităților de utilizare și implementare a
sistemelor IT și de comunicații

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare
Raport
prezentat

HG elaborată și
promovată;
Ordin MAI elaborat
și aprobat

Decembrie

SM
DPPÎ

În limita
mijloacelor
alocate

Analiza efectuată;
Necesarul de unități
identificat
Recomandări
înaintate;
Structură ajustată
Act normativ
elaborat și aprobat

Iunie

DPPÎ
SRU a DMI

Nu
necesită
cheltuieli

Raport
prezentat

Decembrie

DPDOSP
DPPÎ

În limita
alocațiilor
bugetare
aprobate

Raport
prezentat

Act normativ
elaborat și aprobat

Decembrie

DPPÎ

Raport
prezentat

Numărul sondajelor
efectuate;
Numărul de
angajați antrenați

Decembrie

Standard
ocupațional
elaborat

Decembrie

DPPÎ
SPIA
Academia
„Ștefan cel
Mare”
IGSU
DPPÎ

În limita
alocațiilor
bugetare
aprobate
În limita
alocațiilor
bugetare
aprobate
Nu
necesită
cheltuieli

OMAI
privind
aprobarea
standardulu
i

Raport
prezentat

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

Nr.

Acțiuni

48.

5.1.
Modernizarea
Sistemului
informațional integrat al Poliției de
Frontieră și asigurarea compatibilității și
interoperabilității cu alte sisteme
informaționale
integrate
(HG
nr.636/2019)

49.

5.2.
Extinderea
sistemului
de
telecomunicații al Poliției de Frontieră în
regiunea de sud-est a țării (HG
nr.636/2019)
5.3.
Automatizarea activității de
verificare/documentare a cetățenilor de
către echipele de patrulare ale Poliției
prin dotarea unităților de transport
specializate ale Poliției cu echipament și
terminale mobile de procesare date,
interogare baze de date, generare actelor
procedurale tipizate, în vederea reducerii
timpului de documentare a cetățenilor și
diminuarea/excluderea
comportamentului corupțional (PIcar)
5.4.
Construcția magistralei de
comunicații
și
operaționalizarea
Centrului de Cooperare Transfrontalieră
Lipcani, raionul Briceni

50.

51.

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

financiare;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare
prevăzute de CBTM pentru perioada 2021-2023;
- Depășirea costurilor estimative planificate;
- Defecțiuni tehnice ale sistemului informațional;
- 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.
Sistem
Decembrie
IGPF
În limita
Raport
informațional
mijloacelor
prezentat
modernizat;
alocate
componente
hardware și
software noi
implementate
Lucrări de extindere
Decembrie
IGPF
În limita
Raport
finalizate la nivel de
mijloacelor
prezentat
cel puțin 80%
alocate
Proiect inițiat
Numărul
activităților
realizate;
Echipament
achiziționat;
Cadrul normativ
aprobat

Decembrie

IGP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Lucrări de extindere
finalizate la nivel de
cel
puțin 30%

Decembrie

STI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Nr.

52.

Acțiuni

Subacțiuni

5.5.
Extinderea
Sistemului
automatizat de supraveghere a circulației
rutiere „Controlul traficului” (HG
nr.636/2019)
53.
5.6.
Dezvoltarea și operaționalizarea
completă a platformei de gestionare a
parcului auto a MAI – „GPS
monitoring” pentru optimizarea timpului
de intervenție la apelurile de urgență
54.
5.7.
Implementarea
„dosarului
electronic” și asigurarea interconectării
sistemelor
informaționale
și
de
comunicare ale autorităților de aplicare a
legii - (e-dosar)
55.
5.8.
Extinderea listei de servicii 5.8.1. Automatizarea și transformare
publice prestate prin intermediul într-un serviciu online a serviciului de
platformei
electronice eliberare a certificatului de cazier
www.servicii.gov.md
contravențional
56.
5.9.
Crearea precondițiilor pentru
extinderea conceptului AFIS în vederea
ridicării amprentelor digitale în cadrul
procesului de eliberare a documentelor
conducătorilor auto
Obiectivul operațional nr. 6: Modernizarea infrastructurii și consolidarea capacităților
de dotare ale autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare
Raport
prezentat

Număr de posturi
statice de
supraveghere noucreate
Sistem de
monitorizare
configurat;
Regulament de
utilizare aprobat
Sistem
interconectat;
Dosar electronic
implementat

Decembrie*

STI
DPDOSP

În limita
mijloacelor
alocate

Martie

STI
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Decembrie

STI
IGP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Serviciu
automatizat

Iunie

STI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Precondiții create

Decembrie

STI

În limitele
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

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 2021-2023;
- Depășirea costurilor estimative planificate;
- Defecțiuni tehnice ale sistemului informațional;
- Reticența față de schimbări;
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;

Nr.

57.

Acțiuni

6.1.
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” (HG
nr.636/2019)

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

6.1.1. Organizarea și/sau participarea
la activitățile comune de implementare
a Proiectului
6.1.2. Construcția a 4 heliporturi
autorizate

6.1.3. Achiziționare
autospecialelor specific
SMURD

a
misiunilor

6.1.4. Reconstrucția
sediilor
Punctelor de operare terestră SMURD
Cantemir și SMURD Ungheni

58.

6.2.
Extinderea rețelei remizelor de
pompieri și salvatori pe teritoriul țării și
reducerea timpului de răspuns la
apelurile cetățenilor* (HG nr.636/2019)

6.2.1. Finalizarea proiectului de
construcție a Unității de salvatori și
pompieri din Anenii Noi

6.2.2. Demararea construcție Unității
de salvatori și pompieri Șoldănești

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

- Abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe.
Număr de activități
Decembrie*
IGSU
În limita
desfășurate
mijloacelor
alocate
Număr de platforme
Decembrie*
IGSU
În limita
de aterizarebugetului
decolare pentru
aprobat/
intervenții aeroProiecte de
medicale construite;
asistență
externă
Număr de vehicule
Decembrie
IGSU
În limita
autospeciale
bugetului
procurate
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă
Puncte de operare
Decembrie
IGSU
În limita
terestră reconstruite
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă
Recepția lucrărilor
Septembrie
IGSU
În limita
de construcție
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă
Procedura de
Iunie
IGSU
În limita
achiziții a
bugetului
serviciilor de
aprobat/
construcții
Proiecte de
încheiată;
asistență
Desfășurarea
externă
lucrărilor de

Procedura
de
raportare
și evaluare

Raport
prezentat
Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

6.2.3. Construcția
Unității
salvatori și pompieri Ștefan Vodă

Indicatori de
monitorizare

de

6.2.4. Finalizarea construcției și
darea în exploatare a remizei de
Salvatori și Pompieri din cadrul
Portului Internațional Giurgiulești
6.2.5. Finalizarea proiectului de
reconstrucție și darea în exploatare a
Unității de salvatori și pompieri din
Cantemir și construcție a Unității de
salvatori și pompieri din Ungheni
59.

6.3.
Creșterea protecției populației
în situații de urgență cauzate de dezastre
naturale în zona transfrontalieră

60.

6.4.
Finalizarea
reconstrucțiilor
sediilor sectoarelor Poliției de Frontieră
(Brînza, Stoianovca, Toceni, Valea
Mare)
6.5.
Finalizarea
procesului
de
renovare și modernizare a bazinului CSC
„Dinamo”

61.

62.

6.6.
Construcția sediului pentru trei
subdiviziuni
operative
ale
Inspectoratului Național de Investigații,
str. Bucuriei, nr.14, municipiul Chișinău

6.3.1.
Implementarea
proiectului
„Răspuns comun eficient în situații de
urgență
transfrontaliere”
(HG
nr.636/2019)

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Septembrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă

Raport
prezentat

Iunie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Unități de salvatori
și pompieri
construite

Decembrie

IGSU

Raport
prezentat

Conferința inițială a
proiectului
desfășurată;
Întrunirea
comitetului director
organizată
4 sedii reconstruite

Decembrie*

IGSU

Decembrie

IGPF

În limita
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă
În limita
bugetului
aprobat
/Proiect de
asistență
externă
În limita
mijloacelor
alocate

Bazin reconstruit și
modernizat

Decembrie

CSC „Dinamo”

Raport
prezentat

Sediu construit

Decembrie

IGP

În limita
mijloacelor
bugetare
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

construcție
Desfășurarea
procedurii de
achiziții și încheiere
a contractului de
antrepriză privind
lucrările de
construcție
Remiză de salvatori
și pompieri dată în
exploatare

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Nr.

63.

64.

Acțiuni

Subacțiuni

6.7.
Finalizarea
construcției
laboratorului de expertiză geneticojudiciară (ADN)
6.8.
Inventarierea
patrimoniului 6.8.1. Identificarea bunurilor imobile
public
neînregistrate în Registrul bunurilor
imobile; Înregistrarea dreptului de
proprietate;

6.8.2.

65.

Evaluarea bunurilor imobile

6.9.
Monitorizarea
patrimoniului
transmis în locațiune/arendă în scopul
identificării abaterilor de la clauzele
contractuale (destinație, preț, termen)

Obiectivul operațional nr. 7: Implementarea priorităților Agendei de Asociere RM-UE și
monitorizarea activităților de cooperare multilaterală în domeniul afacerilor interne prin
intermediul ofițerilor de legătură

66.

7.1.
Monitorizarea
realizării
angajamentelor stabilite în Agenda de
Asociere RM – UE pentru perioada
anilor 2021-2027

7.1.1. Elaborarea
și
aprobarea
ordinului
MAI
cu
privire
la
implementarea Agendei de Asociere
RM-UE pentru perioada anilor 20212027

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Laborator construit

Iunie

IGP

Număr de acte
normative
elaborate/
modificate;
număr de bunuri
noi identificate
neînregistrate în
Registrul bunurilor
imobile;
Înregistrarea
dreptului de
proprietate;
Număr de bunuri
imobile evaluate

Decembrie

DMI (SPD),
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie

Număr de contracte
verificate

Decembrie

DMI (SPD),
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
DMI (SFA),
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

Procedura
de
raportare
și evaluare
Raport
prezentat
Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
- Lipsa surselor financiare și constrângerile bugetare;
- Tergiversarea procedurii de elaborare și promovare a cadrului normativ;
- Consensul interdepartamental;
- Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice;
- Finalizarea mandatului și procedurile de delegare.
Ordin elaborat și
Septembrie
DCI
Nu
Ordinul
aprobat
necesită
aprobat
surse
financiare.

Nr.

67.

Acțiuni

7.2.
Valorificarea mecanismului de
schimb de informații prin intermediul
ofițerilor de legătură acreditați la
EUROPOL, SELEC și BCCCO

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

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

Raport privind
stadiul actual al
realizării acțiunilor
stabilite elaborat

Decembrie

DCI

În limita
mijloacelor
alocate;
Surse
externe

7.2.1. Monitorizarea și evaluarea
activităților realizate pe parcursul
mandatului

Schimb de
Decembrie
DCI
În limita
informații
mijloacelor
valorificat prin
alocate.
inițiative propuse și
implementate
Riscuri asociate obiectivului:
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate.
Proiectul HG pentru
Decembrie
DPDCEPVCV
În limitele
Raport
aprobarea
bugetului
prezentat
proiectului de Lege
aprobat
aprobat
HG aprobată
Decembrie
DPDCEPVCV
În limitele
Raport
bugetului
prezentat
aprobat

Obiectivul operațional nr. 8: Îmbunătățirea sistemului de examinare și obținerea
dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere.

68.

8.1.
Armonizarea
legislației
naționale a Republicii Moldova privind
dreptul de a conduce vehicule, emiterea
și valabilitatea permiselor de conducere.
Modernizarea și sporirea calității
serviciilor publice prestate populației
prin
re-ingineria
și
digitalizarea
serviciului public „Eliberarea permisului
de conducere”.

8.1.1. Elaborarea proiectului de Lege
pentru modificarea Legii nr.131/2007
privind siguranța traficului rutier și
Codul Contravențional nr. 218/2008.
8.1.2. Elaborarea
proiectului
hotărârii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de
examinare pentru obținerea dreptului
de a conduce vehicule, emiterea și
valabilitatea permisului de conducere,
8.1.3. Modificarea
Hotărîrii
Guvernului nr.357/2009 cu privire la
aprobarea Regulamentului circulației
rutiere
8.1.4. Modificarea
Hotărîrii
Guvernului
nr.12/2009
pentru
aprobarea
Normelor
privind
examinarea medicală a conducătorilor
de vehicule și a candidaților pentru

Procedura
de
raportare
și evaluare
Prezentarea
informației
semestriale
în adresa
MAEIE cu
privire la
rezultatele
obținute
Raport
prezentat
DAMEP

HG aprobată

Decembrie

DPDCEPVCV

În limitele
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

HG aprobată

Decembrie

DPDCEPVCV

În limitele
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

obținerea permisului de conducere
Obiectivul operațional nr. 9: Consolidarea și eficientizarea mecanismului de
administrare a rezervelor de stat și de mobilizare

69.

70.

9.1.
Ajustarea cadrului normativ în
conformitate cu Legea nr.104/2020 cu
privire la rezervele de stat și de
mobilizare
9.2.
Efectuarea
controlului
patrimoniului
Agenției
Rezerve
Materiale

9.2.1. Realizarea
control

activităților

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Riscuri asociate obiectivului:
- Neîncadrarea în termenul realizării acțiunii;
- Modificarea de către Guvern a termenelor de prezentare a proiectului;
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
- Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională.
Hotărâri de Guvern
Aprilie
ARM;
În limita
Raport
aprobate
SPDRMSM
mijloacelor
prezentat
alocate

de

Control efectuat
Date privind
rezultatul
controlului
consemnate în
raport

Iunie

9.2.2. Executarea Raportului privind
rezultatele controlului patrimoniului
Agenției Rezerve Materiale

Executarea
indicațiilor și
implementarea

Decembrie

Comisia pentru
efectuarea
controlului
tematic al
calității și
corectitudinii
desfășurării
inventarierii
rezervelor de
stat și de
mobilizare,
precum și a
patrimoniului
Agenției
Rezerve
Materiale,
instituită prin
Ordinul MAI
nr.97 din
21.02.2020;
ARM
ARM;
SPDRMSM

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
privind
rezultatele
controlului
prezentat
conducerii
MAI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport cu
privire la
executarea

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Hotărîre de Guvern
aprobată

Iunie

ARM;
SPDRMSM

În limita
mijloacelor
alocate

Hotărîre de Guvern
aprobată

Decembrie

ARM;
SPDRMSM

În limita
mijloacelor
alocate

recomandărilor sau
înlăturarea
neajunsurilor, după
caz, prezentate în
Raportul privind
rezultatele
controlului
patrimoniului
Agenției Rezerve
Materiale
9.3.
Elaborarea
și
aprobarea
Regulamentului privind constituirea și
activitatea Comisiei pentru stabilirea
conformității bunurilor din rezervele de
stat și de mobilizare (HG nr.636/2019)
72.
9.4.
Elaborarea
și
aprobarea
Instrucțiunilor privind standardele și
condițiile tehnice impuse păstrării
îndelungate, precum și
cerințele
suplimentare față de bunurile destinate
rezervelor de stat și de mobilizare (HG
nr.636/2019)
Obiectivul operațional nr. 10: Consolidarea
Poliției
71.

73.

10.1.
Implementarea conceptului de
regionalizare a Poliției

74.

10.2.

Elaborarea cadrului normativ

9.4.1. Elaborarea proiectului hotărârii
Guvernului cu privire la aprobarea
Instrucțiunilor privind standardele și
condițiile tehnice impuse păstrării
îndelungate, precum și cerințele
suplimentare față de bunurile destinate
rezervelor de stat și de mobilizare
capacităților Inspectoratului General al

Procedura
de
raportare
și evaluare
Raportului
privind
rezultatele
controlului
patrimoniul
ui Agenției
Rezerve
Materiale
prezentat
conducerii
MAI
Raport
prezentat
DAMEP și
conducerii
MAI
Raport
prezentat
DAMEP și
conducerii
MAI

Riscuri asociate obiectivului:
- Neaprobarea în termen a cadrului normativ;
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
- Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;
- Stabilirea moratoriului la angajările în instituțiile publice;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe.
Concept
Iunie
IGP
În limita
Raport
implementat;
mijloacelor
prezentat
3 centre regionale
alocate
instituite
Număr de propuneri
Iunie
STI
În limita
Raport

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

intern și definirea procedurilor de lucru
privind înregistrarea semnalărilor la
poliție, gestiunea evenimentelor și
managementul operațional

75.

10.3.
Revizuirea mecanismului de
organizare a activității subdiviziunilor
teritoriale ale Poliției în baza produselor
analitice privind situația criminogenă
(HG nr.636/2019)

76.

10.4.
Elaborarea mecanismului de
comunicare dintre MAI și JT
International Trading în vederea
cooperării reciproc avantajoasă

10.4.1. Elaborarea ordinului cu privire
la realizarea schimbului informațional
în domeniul combaterii comerțului
ilicit cu produse din tutun;

77.

10.5.
Implementarea conceptului de
poliție comunitară

10.5.1. Modernizarea sectoarelor de
poliție

10.5.2. Dezvoltarea

serviciului

de

privind ajustarea
actelor legislative in
domeniul prestării
și accesării
serviciilor
electronice publice
Numărul
rapoartelor
elaborate;
Forțe și resurse
reamplasate;
Operațiuni
organizate
Număr de ședințe
organizate;
Mecanism de
comunicare creat
prin ordinul MAI;
Subdiviziuni și
persoane
responsabile
stabilite;
Numărul de
produse din tutun
comercializate
ilegal;
Cantitatea de
produse confiscate
și distruse;
Numărul de cazuri
combătute
Numărul
sectoarelor de
poliție renovate și
modernizate
Numărul de

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare
prezentat

IGP
IMO
DPDOSP

mijloacelor
alocate

Iunie

IGP
DPDOSP
DPPCC

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Decembrie

DPDOSP
IGP
IGPF

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Decembrie

IGP

Surse
externe de
finanțare

Raport
prezentat

Decembrie

IGP

Surse

Raport

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

patrulare pe biciclete
Obiectivul operațional nr. 11:
Inspectoratului General de Carabinieri

78.

79.

80.

81.

82.

Consolidarea

11.1.
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
11.2.
Continuarea procesului de
profesionalizare a carabinierilor

11.3.
Elaborarea Regulamentului care
să stabilească tipurile, modelele,
condițiile de eliberare, evidență,
retragere și distrugere a legitimațiilor de
serviciu ale carabinierilor
11.4.
Elaborarea proiectului Hotărîrii
Guvernului pentru aprobarea Normelor
de asigurare cu echipament a
Inspectoratului General de Carabinieri
11.5.
Reglementarea Normelor de
asigurare cu armament, muniții, mijloace
de apărare, tehnică specială, echipament,

capacităților

instituționale

ale

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare
prezentat

localități patrulate;
externe de
Numărul de
finanțare
personal instruit.
Riscuri asociate obiectivului:
- Neaprobarea în termen a cadrului normativ;
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
- Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;
- Stabilirea moratoriului la angajările în instituțiile publice;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe.
Cadrul normativ
Septembrie
DPDOSP
În limita
Raport
intern aprobat
IMO
mijloacelor
prezentat
IGC
alocate
IGP
Nr. de unități
organizaționale
necesare, alocate
din bugetul de stat;
Nr. de parteneriate
instituite;
Nr. de instruiri
realizate
Regulament aprobat
prin Ordinul MAI

Iunie

IGC
DPDOSP
DPPÎ

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Iunie

IGC

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Proiect de HG
elaborat și
promovat

Iunie

IGC
DPDOSP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Cadru normativ
elaborat și aprobat

Iunie

IGC
DPDOSP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

produse alimentare și cu alte bunuri,
precum și normelor de consum al
carburanților și lubrifianților, modului de
primire în dotare și de procurare a
armamentului, a tehnicii speciale și a
altui patrimoniu
Obiectivul operațional: nr. 12: Asigurarea mecanismelor de intervenție în cazul
situațiilor de urgență pentru diminuarea timpului de reacție și sporirea siguranței
cetățenilor prin ridicarea capacității de intervenție

83.

84.

85.

12.1.
Elaborarea hotărârii Guvernului
privind
modificarea
Hotărârii
Guvernului nr. 202/2013 cu privire la
aprobarea Programului de consolidare a
serviciului salvatori și pompieri în
localitățile rurale ale Republicii Moldova
12.2.
Elaborarea hotărârii de Guvern
cu privire la măsurile de pregătire a
protecției civile a Republicii Moldova
pentru 2022
12.3.
Sporirea
capacității
intervenție în localitățile rurale

de

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Riscuri asociate obiectivului:
- Neîncadrarea în termenul de realizare a acțiunilor;
- Nealocarea de către Ministerul Finanțelor, în volum deplin a resurselor financiare
prevăzute de CBTM pentru perioada 2021-2023;
- Depășirea costurilor estimative planificate;
- Reticența față de schimbări;
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Modificarea de către Guvern a termenelor de prezentare a proiectului;
- Mijloace financiare insuficiente pentru realizarea activităților;
- Posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a inițiativei de majorare a
efectivului limită al IGSU;
- Menținerea moratoriului asupra funcțiilor vacante.
Hotărâre de Guvern
Decembrie
DPDSUE
În limita
Raport de
aprobată
IGSU
mijloacelor
progres
alocat
trimestrial
prezentat
DAMEP
Hotărâre de Guvern
aprobată

Decembrie

IGSU
DPDSUE

În limita
mijloacelor
alocate

Cadrul normativ
elaborat;
Numărul de posturi
deschise;
Numărul de
instruiri/aplicații;

Decembrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă

Raport de
progres
trimestrial
prezentat
DAMEP
Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

86.

12.4.
Consolidarea capacităților de
intervenție a subdiviziunilor
prin
majorarea numărului de posturi/funcții
în cadrul IGSU al MAI

87.

12.5.
Organizarea și desfășurarea
taberei de vara Școala bărbăției cu
genericul ”Împreună reducem riscurile„
12.6.
Modificarea cadrului normativ
privind dezvoltarea voluntariatului

88.

Subacțiuni

12.4.1. Înaintarea propunerilor de
majorare a efectivului limită al IGSU și
completarea statului de personal cu
posturi pentru SMURD, Unitatea
Leușeni și Varnița (123 unități)

13.1. Alinierea Republicii Moldova
de Mecanismul Protecției civile al UE

90.

13.2. Implementarea proiectului UE
„EU-CHEM-REACT 2” „Îmbunătățirea
prevenirii, pregătirii și a răspunsului la
catastrofele chimice și naturale, care
afectează simultan țările participante,
printr-o serie de exerciții pentru a testa
și a îmbunătăți capacitatea națională”
13.3. Implementarea
Proiectului
„Programul de prevenire a proliferării
armelor de distrugere în masă”, finanțat
de către Agenția pentru Reducerea

91.

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Numărul efectiv
instruit;
Numărul de
intervenții efectuate
Propuneri înaintate

Octombrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Decembrie

IGSU

Raport
prezentat

Decembrie

DPDSUE;
IGSU

În limita
bugetului
aprobat
În limita
bugetului
aprobat

Eveniment
desfășurat, număr
de copii instruiți
Cadrul normativ
revizuit și modificat

Obiectivul operațional nr. 13: Consolidarea capacităților de răspuns în situații de
urgență și excepționale prin dezvoltarea parteneriatului extern

89.

Indicatori de
monitorizare

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

13.3.1. Organizarea și desfășurarea
cursurilor de instruire pentru efectivul
de salvatori, pompieri și paramedici
privind reacționarea la accidente/

Riscuri asociate obiectivului:
- Amânarea/anularea activităților de către organizatori;
- Lipsa de invitații de participare la eveniment;
- Mijloace financiare insuficiente pentru realizarea activităților.
Număr de angajați
Decembrie
IGSU
În limita
instruiți;
bugetului
Număr de cursuri
aprobat/
organizate;
Proiecte de
Exercițiu de teren
asistență
desfășurat
externă
Exercițiu și
Iunie
IGSU
În limita
conferință
bugetului
desfășurată
aprobat/
Nr. angajați/ unități
Proiect de
tehnică participanți
asistență
la exercițiu
externă
Nr. de cursuri de
instruire organizate
și desfășurate;
Număr de angajați

Decembrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat/
Proiect de

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Nr.

92.

93.

Acțiuni

Amenințărilor din Domeniul Apărării
(DTRA) a Departamentului de Apărare
al SUA
13.4. Implementarea
proiectului
„Dezvoltarea Rețelei de cunoaștere a
protecției civile a UE în rândul
membrilor UE, a țărilor Politicii
europene
de
vecinătate
și
a
organizațiilor
internaționale,
prin
consolidarea și promovarea acumulării
de cunoștințe, construirii de parteneriate
și crearea de rețele (NET-CBRNREACT) finanțat de către Comisia
Europeană în cadrul Mecanismului de
protecție civilă al UE
13.5. Dezvoltarea
colaborării
internaționale
în
domeniul
managementului apelor și prevenirii
riscurilor de inundații

Subacțiuni

incidente CBRN (Etapa II)

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

instruiți

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

asistență
externă

13.4.1. Participarea la Atelierul de
lucru privind dezvoltarea abordărilor
bazate pe scenarii în antrenamente și
exerciții din cadrul Mecanismului
protecției civile a UE

Număr de
participanți la
atelierul de lucru

Decembrie

IGSU

Proiect de
asistență
externă

Raport
prezentat

13.5.1. Participarea la evenimentele
naționale și internaționale, desfășurate
de către Comisia mixtă moldoucraineană privind utilizarea stabilă și
protecția bazinului fluviului Nistru

Numărul de
participări la
seminare,
conferințe, ședințe
de lucru ale
Comisiei și ale
grupurilor create;
Acte normative
avizate
Numărul de
participări la
seminare,
conferințe, ședințe
de lucru ale
Comisiei și ale
grupurilor create;
Acte normative
avizate

Decembrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Decembrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

13.5.2. Participarea la evenimentele
naționale și internaționale, desfășurate
de
către
Comisia
hidrotehnică
interguvernamentală
pentru
implementarea
Acordului
între
Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul
României
privind
cooperarea pentru
protecția și
utilizarea durabilă a apelor Prutului și
Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie
2010

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Obiectiv operațional nr. 14: Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale și a condițiilor de
activitate a subdiviziunilor de intervenție

94.

14.1.
Îmbunătățirea
capacităților
teoretico - practice și dotarea cu
echipament specializat a salvatorilor și
pompierilor

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

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

95.

14.2.
Dotarea subdiviziunilor de
intervenție ale Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență cu echipament

14.1.3. Implementarea
proiectului
„Promovarea măsurilor de reducere a
riscurilor climatice și de dezastre în
sectoarele apei și protecției civile
pentru sporirea rezilienței localităților
rurale”
14.2.1. Renovarea și completarea
graduală a parcului de autospeciale de
intervenție, în conformitate cu normele

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Riscuri asociate obiectivului:
- Amânarea/anularea activităților de către organizatori;
- Mijloace financiare insuficiente pentru realizarea activităților;
- Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile propuse;
- Diminuarea/întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor de
dezvoltare;
- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței financiare externe.
Centrul Republican
Decembrie
IGSU
Uniunea
Raport
de Instruire al
Europeană
prezentat
IGSU, filiala
–
Răzeni renovat;
Instrument
Modernizarea și
ul
dotarea unui modul
European
de instruire privind
de
dezastrele naturale
Vecinătate
(ENI)
Clasele de instruire
Decembrie
IGSU
În limita
Raport
ale Centrului
bugetului
prezentat
Republican de
aprobat/
Instruire al IGSU,
Proiecte de
filiala Răzeni,
asistență
renovate;
externă
Modernizarea și
dotarea unui modul
de instruire privind
acordare primului
ajutor
Posturi de pompieri
Decembrie
IGSU
Finanțator
Raport
voluntari în 5
- Agenția
prezentat
raioane renovate
de
Dezvoltare
Austriacă
Număr de tehnică
donat/procurat

Decembrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

și tehnică

Subacțiuni

15.1.
Elaborarea
Reglementării
tehnice în domeniul de apărare împotriva
incendiilor și securității pe apă în
Republica Moldova

15.1.1. Elaborarea
și
inițierea
procedurii de promovare a actelor
normative în domeniul apărării
împotriva incendiilor.
15.1.2. Elaborarea
proiectului
Hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea
Reglementării
tehnice
“Reguli generale de apărare împotriva
incendiilor în Republica Moldova”
15.1.3. Elaborarea proiectului actului
normativ cu privire la aprobarea
Reglementării privind modul de
organizare și desfășurare a activității
stațiilor de salvare pe apă

97.

98.

15.2.
Atribuirea competențelor de
supraveghere de stat în domeniul
protecției civile și apărării împotriva
incendiilor
Inspectoratului
General
pentru Situații de Urgență
(HG
nr.636/2019)
15.3.
Creșterea nivelului de pregătire
a populației în caz de situații
excepționale, precum și sensibilizarea

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Echipament de
protecție procurat

Decembrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

naționale stabilite

14.2.2. Creșterea
nivelului
de
siguranță și securitate individual a
efectivului de intervenție
Obiectivul operațional nr. 15: Perfecționarea cadrului normativ în domeniul protecției
civile și apărării împotriva incendiilor și organizarea activităților de prevenire în domeniul
apărării împotriva incendiilor și protecției civile

96.

Indicatori de
monitorizare

Riscuri asociate obiectivului:
- Neprezentarea în termen a avizelor;
- Act normativ elaborat și aprobat cu întârziere;
- Mijloace financiare insuficiente pentru realizarea activităților;
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
- Reticența factorilor implicați față de schimbările propuse.
Acte normative
Decembrie
IGSU
În limita
Raport
elaborate și
DPDSUE
bugetului
prezentat
promovate
aprobat
Proiect elaborat și
aprobat;
Cadrul legal în
domeniul securității
la incendiu și
securității
Proiect elaborat și
aprobat
Cadrul legal
amendat;

Decembrie

IGSU
DPDSUE

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Decembrie

IGSU
DPDSUE

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Proiect de lege
aprobat de Guvern
și remis
Parlamentului

Decembrie*

IGSU
DPDSUE

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Număr de
evenimente
organizate,

Decembrie

IGSU

În limita
bugetului
aprobat

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

publicului asupra problemelor de
prevenire și reducere a situațiilor de risc
în rândul copiilor
Obiectivul operațional nr. 16: Implementarea eficientă a managementului integrat al
frontierei de stat

99.

16.1.
Perfecționarea
cadrului
normativ în domeniul managementului
integrat al frontierei de stat

16.1.1. Elaborarea proiectului de lege
cu privire la frontiera de stat a
Republicii Moldova

100.

16.2.
Consolidarea capacităților de
supraveghere a frontierei de stat/
implementarea
noilor
tehnologii
supraveghere

16.2.1. Dezvoltarea componentei de
supraveghere aeriană a frontierei de
stat

101.

16.3.
Implementarea mecanismului
de evaluare a aplicării principiilor de
management integrat al frontierei de stat
și a bunelor practici internaționale
aferente acestui domeniu

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

102.

16.4.
Consolidarea capacităților de
acordare a asistenței persoanelor care
solicită protecție internațională din
partea statului Republica Moldova

16.4.1. Consolidarea cooperării cu
Înaltul Comisariat pentru Refugiați al
Națiunilor Unite și Centrul de Drept al
Avocaților inclusiv prin revizuirea și
îmbunătățirea
mecanismului
de
monitorizare a accesului în teritoriu și

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Număr de persoane
instruite,
Numărul de
publicații în massmedia
Riscuri asociate obiectivului:
- Resurse financiare și tehnice limitate;
- Tergiversarea procesului de elaborare și promovare a actelor normative;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice;
- Capacitățile instituționale reduse, asociate fluctuației de personal.
Proiect de lege
Decembrie*
DPDMIFS
În limita
Raport
elaborat și remis
IGPF
mijloacelor
prezentat
spre aprobare
alocate
Guvernului
Cadru de
Decembrie
IGPF
În limita
Raport
reglementare
mijloacelor
prezentat
instituțional
alocate;
aprobat; personal
asistență
instruit;
externă
echipament/ tehnică
achiziționate
Manual practic
Decembrie
IGPF
În limita
Raport
elaborat; număr de
DPDI
mijloacelor
prezentat
instruiri
DPDMIFS
alocate;
desfășurate; număr
asistență
de funcționari
externă
instruiți

Cadru
de
reglementare
revizuit și aprobat;
număr de ședințe
comune de lucru
organizate; număr

Decembrie

IGPF
BMA

În limita
mijloacelor
alocate;
asistență
externă

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

la procedurile de azil în Republica
Moldova

de monitorizări în
comun
realizate;
proiecte
cu
finanțare
externă
implementate
Număr de
activități/ședințe
comune realizate

16.5.
Continuarea
cooperării
cu
Misiunea Uniunii Europene de Asistență
la Frontieră în Moldova și Ucraina
(EUBAM) în contextul implementării
eficiente a conceptului de gestiune
integrată a frontierelor conform bunelor
practici internaționale
Obiectivul operațional nr. 17: Dezvoltarea politicilor în domeniul migrației, azilului și
integrării străinilor și gestionarea eficientă a proceselor migraționale
103.

104.

17.1.
Elaborarea
și
realizarea
politicilor în domeniul migrației, azilului
și integrării străinilor

17.1.1. Elaborarea
proiectului
Planului de acțiuni pentru anul 20212022 privind integrarea străinilor

17.1.2. Elaborarea
proiectului
hotărârii Guvernului privind aprobarea
cuantumului ajutorului bănesc acordat
refugiaților și beneficiarilor de
protecție umanitară în anul 2020
17.1.3. Armonizarea în continuare a
cadrului normativ cu privire la străini

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Iunie

IGPF

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
- Proceduri de promovare și aprobare a cadrului normativ tergiversate;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;
- Existența unor obiecții în raport cu proiectele de acte normative elaborate;
- Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională,
- Lipsa mijloacelor financiare pentru realizarea acțiunilor propuse.
Hotărâre de Guvern
Iulie
BMA
În limita
Raport
aprobată
DPDMA
mijloacelor semestrial
alocate
expediat în
adresa
DAMEP
Hotărâre de Guvern
Aprilie
DPDMA
În limita
Raport
aprobată
mijloacelor semestrial
alocate
expediat în
adresa
DAMEP
Hotărâre de Guvern
Decembrie
DPDMA
În limita
Raport
aprobată cu privire
BMA
mijloacelor semestrial
la aprobarea
IGPF
alocate
expediat în
proiectului de lege
adresa
privind modificarea
DAMEP
unor acte normative
(cu referire la
străini)

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

17.1.4. Revizuirea cadrului normativ
în vederea executării prevederilor
stipulate în Legea nr. 139/2020 pentru
modificarea unor acte normative și
implementarea acestuia

Hotărâre a
Guvernului cu
privire la
modificarea unor
hotărâri ale
Guvernului
(integrarea
străinilor) aprobată.
Mecanism de
includere a
străinilor în
măsurile de
integrare elaborat și
aprobat;
Numărul măsurilor
realizate;
Numărul de străini
asistați.
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;
Număr de
participanți.

Decembrie

BMA
DPDMA

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie

DPDMA

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

Raport
semestrial
expediat în
adresa
DAMEP

Decembrie

DPDMA

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

Raport
semestrial
expediat în
adresa
DAMEP

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

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

Procedura
de
raportare
și evaluare
Raport
semestrial
expediat în
adresa
DAMEP

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

105.

17.2.
Evaluarea Strategiei naționale
în domeniul migrației și azilului și a
intervențiilor, măsurilor și acțiunilor
Strategiei și aprecierea progresului
obținut în realizarea obiectivelor
planificate.

17.2.1. Identificarea și contractarea
unui expert național în domeniul
elaborării și evaluării politicilor publice
pentru evaluarea Strategiei naționale în
domeniul migrației și azilului

Organizare
interviurilor cu
actorii implicați;
Elaborarea
proiectului
Raportului de
evaluare a
implementării
Strategiei naționale
în domeniul
migrației și azilului
2011-2020;
Consultarea
proiectului cu
actorii implicați
Proiect al
Raportului de
evaluare elaborat;
Raport de evaluare
validat și publicat
pe pagina web a
BMA
Compendiu
elaborat, validat și
publicat pe pagina
web a instituției

Aprilie

BMA
DPDMA

Din surse
externe
OIM

Aprilie

BMA
DPDMA

Decembrie

BMA

Decembrie*

BMA

Decembrie

BMA

17.2.2. Organizarea și desfășurarea
ședinței Grupului de lucru pentru
examinarea și validarea proiectului
Raportului
de
evaluarea
a
implementării Strategiei naționale în
domeniul migrației și azilului
106.

17.3.
Elaborarea
și
validarea 17.3.1.
Analiza
detaliată
a
Compendiului statistic al PME al RM
informației/datelor despre migrația
internațională a populației și impactul
acestui fenomen pentru perioada anilor
2018-2020.

107.

17.4.
Elaborarea
și
validarea
Profilului
migrațional
extins
al
Republicii Moldova (HG nr.636/2019)

108.

17.5.
Consolidarea
capacităților 17.5.1. Participarea angajaților Biroului
angajaților autorității competente pentru migrație și azil la misiunile de returnări
străini
privind
operațiunile
de comune în cadrul procedurii de

Actualizarea listei
indicatorilor
Profilului
migrațional extins
al RM.
Număr de personal
instruit;
Număr de misiuni

Procedura
de
raportare
și evaluare
Raport
prezentat

Raport
prezentat

În limita
alocațiilor
bugetare
aprobate
Din surse
externe
În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Din surse
externe

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

returnare/readmisie a persoanelor aflate readmisie, organizate sub egida
în situație de ședere ilegală
Agenției Europene pentru Poliția de
frontieră și Garda de Coastă
(FRONTEX)

109.

17.6.
Implementarea
Acordurilor
privind readmisia persoanelor aflate în
situație de ședere ilegală* (HG
nr.636/2019)

17.6.1. Continuarea
consultărilor
bilaterale și negocierii acordurilor de
readmisie, în special cu statele cu un
potențial migrațional sporit, în scopul
reducerii numărului de migranți ilegali
17.6.2. Asigurarea
readmisie

110.

procedurilor

de

17.7.
Creșterea gradului de informare 17.7.1. Desfășurarea activităților de
și conștientizare a străinilor cu privire la informare a străinilor în domeniul
riscurile migrației ilegale
migrației și azilului, precum și privind
regimul de ședere pe teritoriul țării

Obiectivul operațional nr. 18: Consolidarea capacităților instituționale și educaționale
ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, inclusiv cu infrastructură tehnologică avansată și
instrumente moderne de management

comune soldate cu
succes

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

În limita
alocațiilor
bugetare
aprobate

Runde de negocieri
Decembrie
DCI
Raport
desfășurate;
DPDMA
prezentat
Număr de tratate
BMA
internaționale
IGPF
negociate și
semnate.
Numărul de cetățeni
Decembrie
BMA
Din surse
Raport
sau resortisanți ai
externe
prezentat
țărilor terțe
transferați în RM;
Din
Număr de persoane
alocațiile
transferate de pe
bugetare
teritoriul Republicii
aprobate
Moldova
Persoane informate
Decembrie
BMA
Din surse
Raport
prin diseminarea
IGPF
externe
prezentat
pliantelor
informative;
Din
Număr de
alocațiile
consultații acordate
bugetare
străinilor care au
aprobate
intrat în Republica
Moldova prin
segmentul
transnistrean
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;

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

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.
Sediului
Decembrie
Academia
În limita
Raport
poligonului renovat,
„Ștefan cel
surselor
prezentat
dotat și personal
Mare”
bugetare și
instruit
a asistenței
din surse
externă
Reparația tirului
Decembrie
Academia
În limita
Raport
finalizată;
„Ștefan cel
surselor
prezentat
Dotarea cu
Mare”
bugetare și
echipamente;
a asistenței
Instruiri desfășurate
din surse
externă
Numărul
Decembrie
Academia
În limita
Raport
acordurilor semnate
„Ștefan cel
surselor
prezentat
Mare”
bugetare
-

111.

18.1.
Modernizarea
infrastructurii
Academiei „Ștefan cel Mare”

18.1.1. Renovarea capitală a sediului
poligonului
multifuncțional
criminalistic

18.1.2. Consolidarea capacităților de
instruire în domeniul instrucției tragerii

112.

113.

114.

18.2.
Semnarea
acordurilor
de
cooperare dintre Academia „Ștefan cel
Mare” și instituțiile de învățământ
superior internaționale
18.3.
Organizarea
programelor
educaționale interne și internaționale

18.4.
Evaluarea programului de studii
prin realizarea sondajelor/chestionarelor
de opinie și alte proceduri de ghidare și
consiliere în carieră

18.3.1.
Organizarea
programelor
educaționale interne, internaționale și
schimburi de experiență

Numărul de sesiuni
desfășurate;
Numărul de
participanții

Decembrie

18.4.1. Realizarea chestionării
angajatorii/ beneficiarii

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

Decembrie

cu

Academia
„Ștefan cel
Mare”;
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”;
subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

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

Plan elaborat și
aprobat

Decembrie

18.4.3. Realizarea
procedurilor
comune de ghidare și consiliere în
carieră

Proceduri comune
de ghidare și
consiliere în carieră
elaborate și
aprobate

Decembrie

Responsabil

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”

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

115.

18.5.
Implementarea
platformelor/
softurilor
anti-plagiat
în
cadrul
Academiei „Ștefan cel Mare”

Număr de cazuri de
fraudă denunțate;
platforme elaborate/
implementate

Octombrie

116.

18.6.
Consolidarea capacităților de
cercetare din cadrul instituției de
învățământ superior a MAI

Laboratoare și
biblioteci dotate;

Noiembrie

Academia
„Ștefan cel
Mare”

În limita
surselor
bugetare și
a asistenței
din surse
externă
În limita
surselor
bugetare

117.

18.7.
Construcția sediului Centrului
integrat de pregătire pentru aplicarea
legii (mun. Chișinău, str. Sfânta Vineri,
nr.7) (HG nr.636/2019)

Documente de
recepție finală
cantitativă și
calitativă a
lucrărilor de
reparații,

Decembrie

Academia
„Ștefan cel
Mare”

În limita
surselor
bugetare

18.7.1. 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.

Raport
prezentat

Nr.

118.

Acțiuni

18.8.
Asigurarea
capacităților
administrative și logistice pentru
sustenabilitatea și dezvoltarea Centrului
integrat de pregătire pentru aplicarea
legii al Academiei „Ștefan cel Mare” a
MAI.

Subacțiuni

18.8.1. 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;

18.8.2. Asigurarea sustenabilității și a
dezvoltării instituționale a Centrului
integrat de pregătire pentru aplicarea
legii al Academiei „Ștefan cel Mare” a
MAI.
Obiectivul operațional nr. 19: Asigurarea formării profesionale inițiale, continue și de
specializare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

119.

19.1.
Asigurarea
procesului
de
formare profesională inițială a ofițerilor

19.1.1. Organizarea și desfășurarea
cursurilor de formare profesională

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

infrastructură,
instalare a
comunicațiilor și
amenajare a
teritoriului
Centrului integrat
de pregătire pentru
aplicarea legii al
Academiei „Ștefan
cel Mare” a MAI
aprobate de
beneficiar;
Numărul
echipamentelor,
mijloacelor și
bunurilor
Mecanisme și
Decembrie
Academia
Suportul
Raport
instrumente
„Ștefan cel
bugetar al
prezentat
stabilite și aplicate;
Mare;
Uniunii
proiecte elaborate și
DMI a MAI
Europene
aprobate;
parteneriate
stabilite.
Mecanisme și
Decembrie
Academia
Suportul
Raport
instrumente de
„Ștefan cel
bugetar al
prezentat
asigurare a
Mare”;
Uniunii
sustenabilității
DMI a MAI
Europene
stabilite și aplicate.
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 la unii angajați.
Numărul cursurilor
Decembrie
Academia
În limita
Raport
organizate și al
„Ștefan cel
surselor
prezentat

Nr.

Acțiuni

debutanți

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

inițială a ofițerilor debutanți, angajați
din sursa externă în cadrul autorităților
administrative și instituțiilor din
subordinea MAI

angajaților instruiți

Termen de
realizare

120.

19.2.
Asigurarea
procesului
formare
profesională
inițială
subofițerilor debutanți

de
a

19.2.1. Organizarea și desfășurarea
cursurilor de formare profesională
inițială a subofițerilor debutanți
angajați din sursa externă în cadrul
autorităților
administrative
și
instituțiilor din subordinea MAI

Numărul cursurilor
organizate și al
angajaților instruiți

Decembrie

121.

19.3.
Asigurarea
procesului
formare
profesională
continuă
angajaților MAI

de
a

19.3.1. Organizarea și desfășurarea
cursurilor de perfecționare/ specializare
conform ordinului MAI nr.280 din
25.06.2020.

24 grupe
planificate,
619 angajați
instruiți

Iulie

122.

19.4.
Organizarea și desfășurarea
programelor de dezvoltare managerială
destinat personalului cu funcții de
conducere în concordanță cu prioritățile
MAI

Numărul cursurilor
organizate și al
angajaților instruiți

Decembrie

123.

19.5.
Organizarea și desfășurarea
instruirilor privind studierea limbii
engleze în scopul sporirii nivelului

12 grupe de
instruire,
200 de persoane

Decembrie

Responsabil

Costuri

Mare”;
DPPÎ;
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”;
DPPÎ;
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”;
DPPÎ;
subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”;
DPPÎ;
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
Academia
„Ștefan cel
Mare”;

bugetare

Procedura
de
raportare
și evaluare

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

În limita
surselor
bugetare și

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

profesional al angajaților din cadrul MAI

instruite.

124.

19.6.
Aprobarea și implementarea
Planului de pregătire profesională a
personalului dintre Ministerul Afacerilor
Interne al României și Ministerul
Afacerilor Interne al Republicii Moldova

125.

19.7.
Elaborarea cadrului normativ
privind formarea profesională în
domeniul pregătirii fizice

Plan aprobat;
Numărul de
programe
organizate;
Numărul de
persoane instruite
Proiect elaborat și
înaintat pentru
aprobare

Obiectivul operațional nr. 20: 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

126.

20.1.
Evaluarea
controlului
intern

prin
prisma
managerial
a

20.1.1. Efectuarea misiunilor de
asigurare și consiliere pe procesele de

Termen de
realizare

Decembrie

Iunie

Responsabil

Costuri

DPPÎ;
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
DPPÎ

a asistenței
din surse
externă

CSC „Dinamo”
IGP
IGPF
IGC
IGSU
Academia
„Ștefan cel
Mare”
DPPÎ

Procedura
de
raportare
și evaluare

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
bugetare
alocate

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
- Impedimente în procesul de colectare a informațiilor;
- Resurse insuficiente de personal;
- Neidentificarea riscurilor iminente cu un impact major;
- 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;
- Abilități insuficiente în exercitarea atribuțiilor din domeniul CFPI;
- Interes scăzut a managerilor în implementarea corectă a Standardelor naționale de
control intern,
- Autoevaluarea subiectivă a CIM;
- Tergiversarea termenilor de implementare a recomandărilor.
100% Rapoarte
Decembrie
DAI
În limita
Rapoarte
de audit intern
bugetului
de audit

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

proceselor cu risc sporit

bază

127.

20.2.
Raportarea activității de audit
intern și funcționalității sistemului de
management financiar și control

20.2.1. Elaborarea raportului
activitate a auditului intern

128.

20.3.
Asigurarea
implementării
sistemului de control intern managerial

20.3.1. Autoevaluarea și raportarea
controlului intern managerial

20.3.2. Emiterea
declarației
Răspundere managerială

Termen de
realizare

Responsabil

elaborate și
aprobate conform
planului de audit
pentru anul 2021

de

de

20.3.3. Elaborarea
Inventarului
funcțiilor sensibile la nivelul MAI

Costuri

alocat

Procedura
de
raportare
și evaluare
intern
prezentate
și aprobate
de către
conducerea
MAI
Raport de
activitate
prezentat și
aprobat de
către
conducerea
MAI

100 % din
subdiviziunile
de audit intern
au elaborat și au
prezentat raportul
de activitate,
inclusiv privind
funcționalitatea
managementului
financiar și
controlului
Raportul privind
controlul intern
managerial elaborat
și aprobat

Decembrie

DAI,
unitățile de
audit intern ale
autorităților
administrative și
instituțiilor din
subordinea MAI
(responsabilitate
comună)

În limita
bugetului
alocat

Până la 1
martie

În limita
bugetului
alocat

Rapoarte
prezentate

Declarația de
răspundere
managerială emisă
și publicată

Până la 1
martie

În limita
bugetului
alocat

Rapoarte
prezentate

Inventarul funcțiilor
sensibile aprobat

15 martie

DAMEP,
subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordine
DAMEP,
subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordine
SPIA,
Subdiviziunile
aparatului

În limita
bugetului
alocat

Rapoarte
prezentate

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

20.3.4. Aprobarea,
la
nivelul
subdiviziunilor MAI, a Registrelor de
evidență a funcțiilor/ împuternicirilor
delegate
20.3.5. Descrierea/actualizarea
proceselor de bază

129.

20.4.
Asigurarea implementării și
monitorizării
recomandărilor
din
rapoartele de audit ale Curții de Conturi

Obiectivul operațional nr. 21: Dezvoltarea instrumentelor de cooperare cu societatea
civilă
130.

21.1.
Încheierea
Acordurilor
de
cooperare cu reprezentanții sectorului
asociativ

21.1.1.
Identificarea
ONG-urilor
abilitate cu competențe aferente
domeniului de activitate al MAI.
Încheierea Acordurilor de cooperare

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Registre elaborate
și actualizate

Martie, cu
actualizare
permanentă

Registrul proceselor
de bază elaborate și
aprobate;
Nr. Proceselor de
bază identificate și
descrise/ actualizate

Februarie, cu
actualizare
permanentă

Număr de
recomandări
înaintate, pondere a
recomandărilor
implementate

Decembrie

Responsabil

central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
SRU a DMI,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
DAMEP,
Subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
(responsabilitate
comună)
Subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

În limita
bugetului
alocat

Rapoarte
prezentate

În limita
bugetului
alocat

Rapoarte
prezentate

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
- Proceduri tergiversate de negociere a acordurilor de cooperare;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați.
Numărul de
Decembrie
Subdiviziunile
Nu
Raport
Acorduri de
aparatului
necesită
trimestrial
cooperare încheiate
central al MAI,
alocarea
prezentat în
autoritățile și
surselor
adresa
instituțiile din
financiare
DAMEP
subordinea

Nr.

Acțiuni

131.

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

21.2.
Aprobarea Regulamentului cu
privire la activitatea Consiliului Civil de
cooperare și consultanță în cadrul MAI

Regulament aprobat

Decembrie

132.

21.3.
Organizarea
ședințelor
reprezentanții societății civile

Numărul de ședințe
organizate

Decembrie

133.

21.4.
Identificarea și consolidarea
parteneriatelor cu societatea civilă pe
domeniile de competență ale MAI

Numărul de ONGuri partenere;
Activitățile comune
desfășurate;

Decembrie

cu

21.4.1. Cooperarea cu organizațiile
necomerciale și implicarea acestora în
procesul de planificare strategică și
sectorială în domeniile de competență
ale MAI, dezvoltarea și consolidarea
cadrului instituțional de consultare la
nivelul MAI

Obiectivul operațional nr. 22: Asigurarea procesului de implementare a documentelor de
politici publice

134.

22.1.
Implementarea
Strategiei
naționale de management integrat al

22.1.1. Implementarea Planului de
acțiuni pentru anii 2021-2023 privind

Responsabil

acestuia
DPDOSP;
Subdiviziunile
aparatului
central al MAI,
autoritățile și
instituțiile din
subordinea
acestuia
DPDOSP;
DAMEP;
Subdiviziunile
aparatului
central al MAI,
autoritățile și
instituțiile din
subordinea
acestuia
Subdiviziunile
aparatului
central al MAI,
autoritățile și
instituțiile din
subordinea
acestuia

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

Nu
necesită
alocarea
surselor
financiare

Raport
trimestrial
prezentat în
adresa
DAMEP

Nu
necesită
alocarea
surselor
financiare

Raport
trimestrial
prezentat în
adresa
DAMEP

Nu
necesită
alocarea
surselor
financiare

Raport
trimestrial
prezentat în
adresa
DAMEP

Riscuri asociate obiectivului:
- Proceduri de promovare și aprobare a cadrului normativ tergiversate
- Lipsa resurselor financiare pentru toate acțiunile planificate pentru realizare;
- Neprezentarea de către factorii implicați sau prezentarea informațiilor/rapoartelor
necalitative/cu depășirea termenului stabilit;
- Neimplementarea/nerealizarea acțiunilor prevăzute în documentele de politici
publice stabilite în competența subdiviziunilor structurale ale MAI;
- Fluctuația personalului.
Acțiuni
Decembrie
DPDMIFS
În limita
Raport
implementate
IGPF
mijloacelor
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

frontierei de stat pentru perioada 20182023

implementarea Strategiei naționale de
management integrat al frontierei de
stat pentru perioada 2018-2023

135.

22.2.
Monitorizarea
implementării
Strategiei naționale de management
integrat al frontierei de stat pentru anii
2018-2023 și a Planului de acțiuni
pentru
anii
2018-2020
privind
implementarea acesteia

136.

22.3.
Realizarea Planului de acțiuni
pentru
anii
20l7-2026
pentru
implementarea
Strategiei
naționale
privind
managementul
dеșеurilоr
radioactive pentru аnii 2017-2026

22.1.2. Elaborarea planului de acțiuni
al Ministerului Afacerilor Interne
pentru implementarea
Planului de
acțiuni pentru anii 2021-2023 privind
implementarea Strategiei naționale de
management integrat al frontierei de
stat pentru perioada 2018-2023
22.2.1. Elaborarea raportului de
evaluare a gradului de implementare a
Strategiei naționale de management
integrat al frontierei de stat pentru anii
2018-2023 și a Planului de acțiuni
pentru
anii
2018-2020
privind
implementarea acesteia
22.3.1. Elaborarea programului de
monitoring radiologic la obiectivul de
păstrare a deșeurilor radioactive

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

alocate

Plan elaborat și
aprobat

Iunie

IGP
IGSU
BMA
DPPÎ
DPDI
DCI
DPDMA
DMI
DPDMIFS

Raport de evaluare
pentru 3 ani
elaborat, prezentat
Guvernului și
publicat pe pagina
web oficială a MAI

Februarie

Conform
indicatorilor
stabiliți în proiectul
de asistență tehnică
finanțat de Sida
(Suedia)

Decembrie

Procedura
de
raportare
și evaluare

Nu
necesită
cheltuieli

Raport
prezentat

DPDMIFS

Nu
necesită
cheltuieli

Raport
prezentat

IGSU

Asistență
financiară
externă

Raport
prezentat

Nr.

137.

Acțiuni

22.4.
Realizarea Planului de acțiuni
privind reforma de modernizare a
serviciilor publice pentru anii 2017-2021
aprobat prin HG nr. 966 din 09.08.2016

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

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

Conform
indicatorilor
stabiliți în proiectul
de asistență tehnică
finanțat de Sida
(Suedia);
Plan implementat;
Raport elaborat

Decembrie

IGSU
DPDSUE

Asistență
financiară
externă

22.4.1. Crearea sau ajustarea fișelor
de post ale funcționarilor și angajaților
din autoritățile administrației publice
centrale și din entitățile prestatoare de
servicii
publice
prin
prisma
implementării standardelor minime de
calitate,
metodologiei
privind
reingineria serviciilor publice și
metodologiei
privind
digitizarea
serviciilor publice
22.4.2. Identificarea și eliminarea
serviciilor publice depășite de timp

Fișele de post
create sau ajustate

Septembrie

Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Serviciile publice
depășite de timp
eliminate; Ponderea
serviciilor publice
depășite de timp
eliminate din totalul
celor prevăzute în
listele anuale
Planurile de
modernizare a
serviciilor publice
selectate aprobate

Decembrie

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Rapoartele de

Decembrie

Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)
Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)
Subdiviziunile

În limita

Raport

22.4.3. Reingineria serviciilor publice
identificate,
conform
cadrului
metodologic stabilit

22.4.4. Analiza situației actuale a

Decembrie

Procedura
de
raportare
și evaluare
Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

serviciilor selectate (AS IS)

analiză AS IS a
serviciilor selectate
elaborate

22.4.5. Elaborarea viziunii serviciilor
modernizate (TO BE) și a planurilor de
modernizare a serviciilor selectate

Rapoartele de
analiză TO BE
elaborate;
planurile de
modernizare a
serviciilor selectate
elaborate și
aprobate;
planurile de
modernizare a
serviciilor selectate
implementate
(ponderea acțiunilor
din plan
implementate la
data de raportare)
Serviciile publice
supuse anterior
procesului de
reinginerie
digitizate

Decembrie

Sistemele
informaționale
utilizate pentru
prestarea serviciilor
publice create sau

Decembrie

22.4.6. Digitizarea serviciilor publice
supuse
anterior
procesului
de
reinginerie

22.4.7. Crearea
și/sau
ajustarea
sistemelor informaționale utilizate
pentru prestarea serviciilor publice
supuse
anterior
procesului
de
reinginerie

Decembrie

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare
prezentat

prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)
Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)

mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)
Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

ajustate
22.4.8. Asigurarea schimbului de date
cu sursele de date administrative,
utilizînd platforma de interoperabilitate
(MConnect) aflată în exploatare
industrială

22.4.9. Integrarea serviciilor publice
prestate cu serviciile electronice
guvernamentale relevante (MPass,
MPay, MSign, MNotify, MDelivery,
MLog)

22.4.10. Găzduirea
pe
platforma
tehnologică guvernamentală comună
(MCloud) a sistemelor informaționale
utilizate pentru prestarea serviciilor
publice
(pentru
asigurarea
disponibilității înalte și securității
acestora)

138.

139.

22.5.
Realizarea Strategiei militare și
a
Planului
de
acțiuni
pentru
implementarea acesteia pentru anii 20182022, aprobată prin HG nr.961 din
03.10.2018
22.6.
Realizarea Strategiei pentru
asigurarea egalității între femei și bărbați

22.5.1. Organizarea și desfășurarea
exercițiilor și aplicațiilor comune între
componentele Forțelor Armate

22.6.1. Consolidarea parteneriatului
între instituțiile abilitate în domeniul

Ponderea datelor
obținute din surse
de date
administrative din
totalul datelor
necesare pentru
prestarea serviciului
public
Ponderea serviciilor
guvernamentale
integrate în
serviciul public
electronic din
totalul serviciilor
guvernamentale
relevante
Sistemele
informaționale
utilizate pentru
prestarea serviciilor
publice găzduite în
MCloud (ponderea
sistemelor
informaționale
migrate în MCloud
din totalul celor
disponibile)
Număr de exerciții
și aplicații
desfășurate;
Număr de personal
instruit
Numărul de victime
asistate

Decembrie

Decembrie

Decembrie

Responsabil

STI, IGP,
BMA)
Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)
Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)
Subdiviziunile
prestatoare de
servicii publice
(CSC
„Dinamo”,
STI,
IGP,
BMA)

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Decembrie

IGC

În limitele
alocațiilor
bugetare

Raport
prezentat

Decembrie

IGP

În limitele
bugetelor

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

în Republica Moldova pe anii 2017-2021
și a Planului de acțiuni privind
implementarea acesteia aprobat prin HG
nr. 259 din 28.04.2017

prevenirii și combaterii violenței în
familie pentru asigurarea accesului
victimelor violenței în familie la
serviciile de asistență și protecție

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

22.6.2. Organizarea campaniilor de
informare și conștientizare pentru
publicul larg privind prevenirea și
combaterea violenței față de femei și
fete

Evenimente
organizate la nivel
național

Decembrie

IGP

22.6.3. Stabilirea instrumentelor de
promovare a femeilor în cariera
profesională în domeniul de securitate
și apărare

Evenimente de
informare
organizate; numărul
de femei încadrate
și promovate

Decembrie

Subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

22.6.4. Analiza posibilităților de
asigurare în instituțiile de învățământ a
cotei de participare pentru femei în
domeniile securității și ordinii publice,
ajustată
contextului
(măsură
temporară) în anumite arii sau sectoare
de activitate: educație și poziții de
liderism

Măsuri afirmative
incluse în
instituțiile de
învățămînt din
domeniile
securității și ordinii
publice;
analiză efectuată;
cadru normativ
elaborat

Decembrie

Academia
„Ștefan cel
Mare”;
subdiviziunile
aparatului
central,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

22.6.5. Desfășurarea cursurilor și
campaniilor
de
informare
și
comunicare în contextul promovării

Campanii
informaționale
organizate;

Decembrie

Autoritățile
administrative și
instituțiile din

Costuri

aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorulu
i
În limitele
bugetelor
aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorulu
i
În limitele
bugetelor
aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorulu
i
În limitele
bugetelor
aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorulu
i

În limitele
bugetelor
aprobate;

Procedura
de
raportare
și evaluare

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Nr.

140.

Acțiuni

22.7.
Realizarea Programului național
privind controlul tutunului pentru anii
2017-2021 și a Planului de acțiuni
pentru implementarea acestuia, aprobat
prin HG nr. 1015 din 23.11.2017

141.

22.8.
Realizarea
Strategiei
în
domeniul siguranței alimentelor pentru
anii 2018-2022 aprobat prin HG nr. 1150
din 20.12.2017

142.

22.9.
Realizarea Programul național
de incluziune socială a persoanelor cu
dezabilități pentru anii 2017-2022
aprobat prin HG nr. 723 din 08.09.2017

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

angajării femeilor în instituțiile din
domeniul de securitate și apărare

seminare/ședințe de
lucru desfășurate

22.6.6. Sensibilizarea și informarea
angajaților (cu statut special și civil)
din cadrul instituțiilor de securitate și
apărare asupra dreptului femeilor și
bărbaților la tratament egal în timpul
îndeplinirii serviciului și concilierii
vieții de familie cu cea profesională

Seminare de
instruire/ședințe de
lucru desfășurate

Decembrie

Autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI

22.7.1. Aplicarea și supravegherea
respectării restricțiilor privind fumatul
în spațiile publice închise și semiînchise

Lege aplicată;
Număr de
neconformități
constatate și
sancționate
Număr de
neconformități
constatate și
sancționate
Plan elaborat.
Plan implementat.
Numărul de cazuri
combătute.

Decembrie

IGP
IGC

Decembrie

IGP

În limitele
bugetelor
alocate

Raport
prezentat

Iunie

DPDOSP
IGP
IGC

În limita
alocațiilor
bugetare
aprobate

Raport
prezentat

Număr de
specialiști din
cadrul instituțiilor
de drept (poliție)
instruiți în
domeniul
drepturilor și
libertăților
fundamentale ale

Decembrie

Academia
„Ștefan cel
Mare”
IGP

În limitele
bugetelor
alocate

Raport
prezentat

22.7.2
Monitorizarea
încălcărilor
interdicțiilor
pentru
publicitatea,
promovarea,
sponsorizarea
și
comercializarea articolelor din tutun
22.8.1. Elaborarea și implementarea
unui plan comun de acțiuni pentru
combaterea
comerțul
stradal
neautorizat, inclusiv a procedurilor
pentru nimicirea produselor confiscate
22.9.1. Formarea profesională inițială
și continuă a specialiștilor din cadrul
instituțiilor de drept (poliție) privind
respectarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanelor cu
dezabilități

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

subordinea MAI

resurse
financiare
din contul
donatorulu
i
În limitele
bugetelor
aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorulu
i
În limitele
bugetelor
alocate

Procedura
de
raportare
și evaluare

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Nr.

143.

144.

145.

Acțiuni

22.10. Realizarea Strategiei naționale
antidrog pentru anii 2020-2027 și a
Planului național de acțiuni antidrog
pentru anii 2020-2021, aprobată prin HG
nr. 233 din 10.04.2020
22.11. Implementarea
Strategiei
securității informaționale a Republicii
Moldova pentru anii 2019–2024 și a
Planului de acțiuni pentru implementarea
acesteia, aprobată prin HP nr.257 din
22.11.2018
22.12. Realizarea Strategiei naționale
de apărare și Planul de acțiuni privind
implementarea acesteia pentru anii 20182022, aprobată prin HP nr. 134 din
19.07.2018

146.

22.13. Realizarea Planului național de
acțiuni în domeniul drepturilor omului
pentru anii 2018-2022, aprobat prin HP
nr. 89 din 24.05.2018

147.

22.14. Realizarea Planului de acțiuni
privind siguranța rutieră pentru anii
2020-2021, aprobat prin HG nr.39 din
20.01.2020
22.15. Realizarea Programului național
de implementare a Rezoluției 1325 a
Consiliului de Securitate al ONU privind
femeile, pacea și securitatea pentru anii
2018-2021 și a Planului de acțiuni cu
privire la punerea în aplicare a acestuia
aprobat prin HG nr. 259 din 28.03.2018

148.

Subacțiuni

22.11.1. Realizarea Planului de acțiuni
privind
implementarea
Strategiei
securității informaționale a Republicii
Moldova pentru anii 2019-2024,
aprobat prin Ordinul MAI nr.143 din
14.03.2019
22.12.1. Realizarea Planului de acțiuni
al Ministerului Afacerilor Interne
privind
implementarea
Strategiei
naționale de apărare pentru anii 20182022, aprobat prin Ordinul MAI nr.170
din 25.03.2019
22.13.1. Realizarea Planului de acțiuni
al MAI privind implementarea
Planului național de acțiuni în
domeniul drepturilor omului pentru
anii 2018-2022, aprobat prin Ordinul
MAI nr. 278 din 15.05.2019
22.14.1. Realizarea planului de acțiuni
al MAI privind siguranța rutieră pentru
anii 2020-2021, aprobat prin Ordinul
MAI nr. 154 din 19.03.2020
22.15.1. Implementarea Planului de
acțiuni al Ministerului Afacerilor
Interne pentru anii 2020-2021 privind
realizarea Planului de acțiuni cu privire
la punerea în aplicare a Rezoluției
1325 a Consiliului de Securitate al
ONU privind femeile, pacea și

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

persoanelor cu
dezabilități
Plan de acțiuni
implementat;
Raport elaborat

Aprilie

IGP
DPPCC

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Plan de acțiuni
implementat;
Raport elaborat

Aprilie

DPPCC

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Raport elaborat

Aprilie

DAMEP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Raport elaborat

Aprilie

DAMEP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Plan implementat;
Numărul de acțiuni
realizate;
Rapoarte elaborate
Plan de acțiuni
implementat;
Raport elaborat

Decembrie

DPPCC

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Decembrie

DPPÎ

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Costuri

Procedura
de
raportare
și evaluare

DMI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

securitatea pentru anii 2018-2021,
aprobat prin Ordinul MAI nr.306 din
06.07.2020
22.16. Realizarea Foii de parcurs
Plan de acțiuni
Decembrie
privind dezvoltarea comunicării în
implementat;
cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Raport elaborat
pentru anii 2020-2022 și a Planului de
acțiuni privind implementarea acesteia
aprobată prin Ord. MAI nr.421 din
23.09.2020
Notă: * - Termenul de realizare a acțiunii este mai extins, însă acțiunea urmează a fi inițiată.
Pentru acțiunile cu perioada de implementare mai lungă de 2020 va fi raportat progresul și acțiunile întreprinse pe parcursul anului.
149.

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.

