Informaţia cu privire la realizare de către MAI a obiectivelor Programului de activitate al Guvernului
„Integrare europeană: libertate, democraţie, bunăstare”

Edificarea statului de drept
d. Ordine publică, securitate şi apărare
Obiective
1. Îmbunătăţirea cadrului instituţional, organizatoric şi funcţional al instituţiilor de menţinere a ordinii publice şi organelor securităţii
şi apărării.
2. Asigurarea funcţionării instituţiilor de menţinere a ordinii publice, a organelor securităţii şi apărării în conformitate cu rigorile şi
standardele europene.
3. Consolidarea mecanismelor de asigurare şi protecţie a proprietăţii publice şi private.
4. Implementarea progresivă a concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne.
5. Operarea modificărilor legislative şi instituţionale în vederea excluderii conflictului de interese, dublărilor de competenţă şi
funcţionalitate între instituţiile de ordine publică, securitate şi apărare.
6. Reformarea instituţiilor abilitate pentru extinderea mediului de securitate şi democraţie. Reformarea acestor instituţii în
conformitate cu normele europene.
7. Reformarea sectorului de securitate în conformitate cu standardele internaţionale.
8. Identificarea soluţiilor pentru provocările globale şi regionale care pot afecta siguranţa Republicii Moldova.
9. Contracararea unor riscuri şi ameninţări cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv nereglementarea conflictului
transnistrean, prezenţa unor trupe militare şi paramilitare în afara controlului constituţional în raioanele de est, care prezintă riscuri de
bază la adresa securităţii naţionale.
10. Transformarea Republicii Moldova într-un stat care contribuie la securitatea regională şi internaţională prin participarea activă la
Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) a UE şi la operaţiunile internaţionale de stabilizare şi de menţinere a păcii.
Nr.
d/o

Acţiuni

Rezultatele implementării

Reformarea Ministerului Afacerilor Interne
1

Demilitarizarea Ministerului Afacerilor Interne

A fost efectuată analiza statelor de personal ale subdiviziunilor MAI şi celor subordonate
în vederea identificării subdiviziunilor şi categoriilor de funcţii care, în urma implementării
legilor noi cu privire la poliţie şi statutul poliţistului, cu privire la serviciul carabinieri, vor
desfăşura activităţi poliţieneşti sau de carabinieri, precum şi cei care nu vor mai beneficia de
acest statut.
La moment se definitivează proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea structurii
organizatorice a MAI, după aprobarea căreia va fi definitivat nomenclatorul funcţiilor care
vor dispune de statutul special (de poliţist, de carabinier, de ofiţer de urmărire penală, de
salvator), statutul de funcţionar public şi funcţionar.

2

Perfecţionarea cadrului legal al activităţii poliţiei şi
carabinierilor (elaborarea unui cadru normativ
modern pe segmentul asigurării ordinii publice şi
combaterii criminalităţii)

3

Delimitarea competenţelor structurilor subordonate
Ministerului Afacerilor Interne (poliţie, carabinieri,
urmărire penală) şi implementarea principiilor de
îmbunătăţire a cadrului instituţional, organizatoric şi
funcţional
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Descentralizarea parţială a serviciilor poliţieneşti la
nivelul autorităţilor publice locale de nivelul al
doilea, apropierea poliţiei prin servicii de calitate
pentru cetăţeni; consolidarea funcţiilor de prestare a
serviciilor de menţinere a ordinii publice în cadrul
Regimentului de patrulă şi santinelă „Scut” şi
asigurarea ordinii publice prin descentralizarea şi
consolidarea serviciilor în cadrul autorităţilor publice
locale de nivelul al doilea

A fost elaborat şi transmis în Parlament pentru adoptare proiectul legii cu privire la
combaterea şi prevenirea crimei organizate, precum şi aprobată Strategia naţională de
prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016 (HG nr.480 din 30.06.2011).
S-au elaborat proiectele Legii cu privire la substanţele explozive cu destinaţie industrială
şi a produselor pirotehnice, legii de modificare şi completare a Legii cu privire la fabricarea
şi circulaţia alcoolului etilic şi produselor alcoolice.
Se află în curs de elaborare proiectul noii legi cu privire la activitatea operativă de
investigaţii, a fost elaborat Nomenclatorul măsurilor operative de investigaţii şi s-a
definitivat modalitatea de autorizare a lor.
S-a iniţiat elaborarea proiectului de lege cu privire la asigurarea şi restabilirea ordinii de
drept în cadrul manifestaţiilor şi întrunirilor în masă.
În cadrul unei şedinţe comune cu reprezentanţii ministerelor de resort şi Procuraturii
Generale s-a convenit asupra necesităţii elaborării unei Strategii de prevenire a
comportamentului anti-social şi deviant.
În conformitate cu prevederile Planului de acţiuni de implementare a Concepţiei de
reformare a MAI, subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate, au fost elaborate proiectele
de legi cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului şi cu privire la serviciul
carabinieri.
Actualmente se elaborează proiectele legii de modificare şi completare a Legii nr.333XVI din 10 noiembrie 2006 cu privire la statutul ofiţerului de urmărire penală, precum şi
privind modificarea cadrului normativ şi legislativ prin excluderea noţiunii de „organe ale
afacerilor interne”, cu concretizarea titlului subdiviziunii responsabile de executarea
obligaţiei concrete.
Odată fiind adoptate proiectele de legi menţionate, vor fi elaborate şi Regulamentele de
activitate a Departamentului poliţie, Departamentului trupelor de carabinieri şi
Departamentului urmărire penală.
Implementarea acţiunii date va începe odată cu adoptarea Legilor cu privire la activitatea
poliţiei şi statutul poliţistului şi cu privire la serviciul carabinieri.
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Reformarea sistemului de pregătire şi promovare a
În conformitate cu prevederile Programului MAI de consolidare a managementului
personalului Ministerului Afacerilor Interne
resurselor umane pentru anii 2010-2012, au fost elaborate:
1. Ghidul conducătorului privind asigurarea climatului organizaţional. Strategii de instruire
şi dezvoltare profesională pentru conducătorii subdiviziunilor MAI (aprobat prin ordinul
MAI nr.97 din 08.04.2011);
2. Proiectul Ghidului carierei profesionale a personalului MAI;
3. Proiectul Regulamentului cu privire la perioada de probă şi definitivarea în funcţie pentru
poliţişti/cadre militare debutante în cadrul MAI.
Implementarea principiilor activităţii poliţieneşti
Implementarea acţiunii în cauză va demara odată cu adoptarea Legii privind activitatea
comunitare prin delimitarea competenţelor poliţiei de poliţiei şi statutul poliţistului
stat şi ale poliţiei locale şi implementarea principiilor
de colaborare instituţională
Reformarea trupelor de carabinieri prin preluarea
Au fost înaintate propuneri Ministerului Apărării la Planul de încorporare în Forţele
integrală de la poliţie a funcţiilor de menţinere şi Armate în perioada primăvară-vară, unde numărul recruţilor încorporaţi în rîndurile Trupelor
restabilire a ordinii publice şi trecerea graduală la de carabinieri a fost redus cu 270 unităţi.
serviciul prin contract
La 13.06.2011, prin Ordinul MAI nr.159, au fost modificate statele de organizare în
scopul formării batalionului unităţii militare 1001 a Departamentului trupelor de carabinieri
privind satisfacerea serviciului militar prin contract.
Sporirea calităţii managementului în situaţii
Se conlucrează cu experţii Băncii Mondiale pentru finanţarea proiectului de creare în
excepţionale prin crearea şi elaborarea mecanismelor Republica Moldova a Centrului de management al situaţiilor excepţionale, fiind aprobată, la
de interacţiune a tuturor autorităţilor responsabile de nivel de Guvern, alocarea sumei de 2,5 mln dolari SUA din creditul de 10 mln dolari oferit
gestionarea situaţiilor excepţionale
de Banca Mondială.
În perioada 18-20 mai, s-a efectuat o vizită la Serviciul Telecomunicaţii Speciale al
României, pentru preluarea experienţei de elaborare a Conceptului Sistemului Naţional Unic
pentru apeluri de urgenţă 112.
În cadrul Programului operaţional comun RO-UA-MD 2009-2013 se desfăşoară activităţi
în vederea accesării fondurilor europene pentru crearea magistralei de comunicaţii pe bandă
largă Albiţa-Chişinău-Bălţi-Cahul bazate pe sistemul „TETRA”, care vor permite schimbul
operaţional şi interactiv de informaţii între mai multe organe de resort.
Asigurarea controlului securizat al fluxurilor
A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la măsurile de asigurare a
migraţionale, traficului de mărfuri, combaterea controlului migraţiei cetăţenilor străini şi apatrizilor”, care prevede aprobarea
traficului de persoane, droguri şi armament etc. pe Regulamentului cu privire la exercitarea controlului în posturile interne de control al
segmentul transnistrean
migraţiei, precum şi nemijlocit instituirea Centrului de control al migraţiei şi posturilor
interne de control al migraţiei.
Regulamentul dat este elaborat în vederea instituirii unui mecanism eficient de gestionare
şi monitorizare a fluxurilor de migraţie, de asigurare a respectării regimului de şedere a
străinilor, de contracarare a migraţiei ilegale şi traficului cu migranţi, de control al unităţilor
de transport neînmatriculate în Republica Moldova.
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Modernizarea mecanismelor de investigare a
La moment se efectuează analiza practicilor utilizate de către statele Uniunii Europene în
cazurilor de încălcare a drepturilor şi intereselor acest sens.
persoanelor fizice şi juridice
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Crearea unui nou sistem de evaluare a activităţii
Acţiunea în cauză este desfăşurată în parteneriat cu Fundaţia Soros-Moldova şi va fi
poliţiei şi a altor subdiviziuni ale Ministerului definitivată după adoptarea Legii privind activitatea poliţiei şi statutul poliţistului.
Afacerilor Interne, cu participarea societăţii civile şi a
comunităţilor, pentru sporirea receptivităţii poliţiei
faţă de problemele comunităţii
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Cesiunea funcţiilor
Ministerul Justiţiei
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Intensificarea
parteneriatului
cu
autorităţile
La 07.07.2011 prin Ordinul MAI nr.193 a fost aprobat Planul de eficientizare a
administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile comunicării poliţiei cu societatea civilă pentru anii 2011-2012.
obşteşti, nonguvernamentale şi societatea civilă
Întru reanimarea conlucrării cu administraţia publică locală, s-a introdus practica de
prezentare a dărilor de seamă trimestriale ale poliţiei teritoriale în faţa reprezentanţilor
administraţiilor locale şi abordarea de comun a problemelor de ordine publică existente în
localităţi.
În vederea consolidării parteneriatului cu societatea civilă, MAI a semnat mai multe
acorduri de colaborare cu Asociaţia Obştească Internaţională pentru Drepturile Omului
„Amnesty International”, Centrul pentru Drepturile Omului, Fundaţia ,,Soros-Moldova”,
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi Uniunea Naţională a
Tineretului şi Studenţilor din Republica Moldova.

14

Dezvoltarea statisticilor dezagregate şi accesibile în
Ministerul Afacerilor Interne a încheiat cu compania „Slavans-Grafica” SRL contractul
domeniul activităţii agenţiilor poliţieneşti, care vor fi nr.57 din 27.04.11 pentru achiziţionarea serviciilor, conform prevederilor căruia acţiunea
publicate şi accesibile publicului.
dată va fi implementată pîna la finele anului curent.

poliţiei

judecătoreşti

către

Ministerul Afacerilor Interne actualmente este disponibil pentru cesionarea funcţiilor
poliţiei judecătoreşti.
Conform prevederilor Legii nr.48 din 26.03.2011 pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative, termenul de instituire a poliţiei judecătoreşti în cadrul MJ a fost modificat
pînă la 01.01.2015.
Concomitent, în cadrul Programului comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova, se preconizează acordarea sprijinului
necesar în consolidarea capacităţilor instituirii poliţiei judecătoreşti în cadrul Ministerului
Justiţiei.

Politici economice şi financiare
f. Infrastructură şi transport
Obiective
1. Liberalizarea şi dezvoltarea pieţelor de transport.
2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, în special a infrastructurii drumurilor şi conectarea la reţelele
paneuropene.
3. Gestionarea responsabilă şi eficientă a sistemului de transport, dezvoltarea şi modernizarea transportului de mărfuri şi pasageri.
4. Implementarea auditului rutier obligatoriu, sporirea securităţii traficului rutier şi reducerea numărului de accidente rutiere.
5. Promovarea Republicii Moldova ca ţară de tranzit şi alinierea transportului autohton la condiţiile europene de transport.
6. Asigurarea securităţii energetice şi promovarea eficienţei energetice în toate sectoarele economiei.
7. Dezvoltarea sectorului construcţiilor şi promovarea tehnologiilor moderne în domeniu.
Acţiuni
Rezultatele implementării

Politici şi infrastructură de transport
1

Creşterea
securităţii
traficului
rutier
prin
implementarea tehnologiilor moderne de întreţinere şi
reparaţie a drumurilor şi asigurarea respectării
regulilor de circulaţie, inclusiv prin introducerea
sistemelor moderne de gestionare a traficului rutier

Cu suportul Guvernului Republicii Populare Chineze urmează a fi implementat proiectul
privind utilizarea mijloacelor tehnice de supraveghere a circulaţiei rutiere în mun.Chişinău,
care urmează să excludă la maximum factorul uman în acest proces şi să sporească gradul de
protecţie a participanţilor la trafic de riscul accidentelor rutiere. Valoarea iniţială a
proiectului este de 2,7 mil. dolari SUA, cu posibilitatea extinderii, în dependenţă de
complexitatea modulelor ce vor fi utilizate. Finanţarea este oferită sub forma de grant.
A fost înaintat un demers către Ministerul Finanţelor cu solicitarea majorării plafonului
de cheltuieli pentru anul 2011 cu 13,1 mln lei privind:
- procurarea şi amplasarea sistemelor automatizate de supraveghere a traficului rutier pe
drumurile naţionale ce asigură legăturile internaţionale ale ţării, pe sectoarele cu o frecvenţă
înaltă de accidente rutiere;
- dotarea unităţilor de poliţie cu aparate etilotest cu memorie fiscală şi imprimantă
portabilă, precum şi dispozitive mobile de apreciere a vitezei de deplasare a mijloacelor de
transport;
- dotarea poliţiei rutiere cu laborator mobil de verificare a calităţii lucrărilor de reparaţie şi
testare tehnică a autovehiculelor.
La solicitarea în cauză a fost primit refuz la alocarea mijloacelor băneşti necesare.
Au fost stabilite parteneriate cu companiile de telefonie mobilă „Orange”, „Moldcell” şi
agenţia de pază „Media Security” în vederea realizării proiectelor-pilot avînd drept obiectiv
dotarea, în scop de testare, a automobilelor speciale ale poliţiei rutiere cu sisteme GPS şi
camere video pentru monitorizarea echipelor de patrulare.

Protecţia mediului
b. Reducerea riscurilor şi protecţia împotriva dezastrelor
Obiective:
1. Asigurarea unui cadru instituţional-funcţional pentru coordonarea acţiunilor de răspuns în cazuri de dezastre.
2. Implementarea unui set de măsuri orientate spre diminuarea riscurilor în cazul dezastrelor.
3. Sensibilizarea şi informarea cetăţenilor Republicii Moldova despre măsurile privind protecţia împotriva calamităţilor.
1
2

3

4

Acţiuni
Rezultatele implementării
Elaborarea şi aprobarea unei Strategii naţionale de
Acţiunea va demara în anul 2012.
diminuare a riscurilor dezastrelor
Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de coordonare
Se conlucrează cu experţii Băncii Mondiale pentru finanţarea proiectului de creare în
a acţiunilor de intervenţie rapidă, acordarea de ajutor Republica Moldova a Centrului de management al situaţiilor excepţionale, fiind aprobată, la
umanitar, recuperare şi reconstrucţie, inclusiv nivel de Guvern, alocarea sumei de 2,5 mln dolari SUA din creditul de 10 mln dolari oferit
organizarea unui centru unificat de comandă
de Banca Mondială.
În perioada 18-20 mai, s-a efectuat o vizită la Serviciul Telecomunicaţii Speciale al
României, pentru preluarea experienţei de elaborare a Conceptului Sistemului Naţional Unic
pentru apeluri de urgenţă 112.
În cadrul Programului operaţional comun RO-UA-MD 2009-2013 se desfăşoară activităţi
în vederea accesării fondurilor europene pentru crearea magistralei de comunicaţii pe bandă
largă Albiţa-Chişinău-Bălţi-Cahul bazate pe sistemul „TETRA”, care vor permite schimbul
operaţional şi interactiv de informaţii între mai multe organe de resort.
Fortificarea instituţiilor specializate sau cu atribuţii în
A fost efectuat studiul şi stabilit necesarul de unităţi de personal şi mijloace pentru SPCSE
domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor al MAI.
dezastrelor naturale: Serviciul Protecţiei Civile şi
A fost elaborat proiectul Concepţiei politicii naţionale de consolidare a serviciului
Situaţiilor Excepţionale, Centrul Naţional de salvatori şi pompieri în localităţile rurale pe bază de voluntariat, care a fost supus
Medicină
a
Calamităţilor,
Serviciul dezbaterilor publice, ulterior fiind remis pentru avizare Cancelariei de Stat, Ministerului
Hidrometeorologic de Stat, Agenţia „Apele Economiei şi Ministerului Finanţe.
Moldovei” etc.
Adoptarea unor măsuri comprehensive de informare
Au fost desfăşurate:
şi educare care ar spori gradul de pregătire a - 110 şedinţe ale Comisiilor pentru situaţii excepţionale de nivelul I şi II;
cetăţenilor pentru cazuri de calamităţi naturale: - 375 aplicaţii şi antrenamente la protecţia civilă;
activităţi de mobilizare comunitară, instruirea în şcoli - lecţii în cadrul a 21 instituţii de învăţămînt din municipiile Chişinău şi Bălţi;
etc.
- instruiri ale 617 cadre didactice ai instituţiilor de învăţămînt.
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Promovarea participării Republicii Moldova la
S-au efectuat şi continuă pregătirile necesare pentru desfăşurarea în perioada 27.08 –
activităţile regionale şi internaţionale de reducere a 01.09.2011 a Exerciţiului internaţional de management al consecinţelor situaţiilor
riscurilor şi de gestiune a situaţiilor de criză
excepţionale de proporţii „Codrii 2011” cu participarea a peste 1200 salvatori internaţionali
şi naţionali din aproximativ 35 ţări, care va consolida capacităţile autorităţilor locale de
gestionare a situaţiilor excepţionale şi de activitate de comun cu serviciile internaţionale de
resort.
Au fost iniţiate următoarele proiecte:
- „Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a Serviciului Medical de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare (SMURD)”, care este finanţat de Uniunea Europeană, şi urmează să fie
implementat pînă 2012, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat;
-„România-Republica Moldova-Ucraina privind cooperarea între aceste state în domeniul
lichidării consecinţelor dezastrelor”, cu un buget de 1 mil. 760 mii euro, pentru anii 20112013;
- „Pregătirea, Prevenirea şi Răspunsul la dezastre naturale şi cu caracter tehnogen (PPRD
East)”, care prevede crearea Atlasului Riscurilor în 6 state ale Parteneriatului estic.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii în domeniul protecţiei civile a
statelor regiunii estice pentru prevenirea dezastrelor, pregătire şi reacţionare cît şi aducerea
statelor partenere la o legătură mai strînsă cu Mecanismul Protecţiei Civile a Uniunii
Europene pentru îmbunătăţirea cooperării între ele.

