Activităţile MAI
privind realizarea Planului de acţiuni a Guvernului pentru anii 2011-2014
acţiunea

termen-limită
de
implementare

responsabil

Stabilirea statutului angajaţilor Aparatului central, Trimestrul
subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate, care nu IV, 2011
cad sub incidenţa statutului de poliţist, carabinier şi
salvator şi elaborarea cadrului legislativ-normativ
coerent (pct.98)

Ministerul
Afacerilor
Interne

Perfecţionarea cadrului legal al activităţii poliţiei şi Trimestrul
carabinierilor (elaborarea unui cadru normativ modern I, 2012
pe segmentul asigurării ordinii publice şi combaterii
criminalităţii) (pct.99)

Ministerul
Afacerilor
Interne

nivelul de
realizare

Argumentare

în curs de
A fost efectuată analiza statelor de personal ale
realizare 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.
în curs de
A fost elaborat şi transmis în Parlament pentru adoptare
realizare 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 antisocial şi deviant.

Delimitarea competenţelor structurilor subordonate Trimestrul
Ministerului Afacerilor Interne (poliţie, carabinieri, II, 2012
urmărire penală) şi implementarea principiilor de
îmbunătăţire a cadrului instituţional, organizatoric şi
funcţional (pct.100)

Ministerul
Afacerilor
Interne

Atribuirea unor competenţe mai largi autorităţilor Trimestrul
administraţiei publice locale privind finanţarea, I, 2012
numirea conducerii şi formarea statelor de personal
ale poliţiei locale, precum şi finanţarea serviciilor
desconcentrate ale carabinierilor (modificarea şi
completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală) (pct.101)

Ministerul
Afacerilor
Interne

Reformarea sistemului de pregătire şi promovare a Trimestrul
III, 2013
personalului Ministerului Afacerilor Interne (pct.102)

Ministerul
Afacerilor
Interne

Elaborarea proiectelor regulamentelor de activitate Trimestrul
II, 2012
a poliţiei de stat şi poliţiei locale (pct.103)

Ministerul
Afacerilor
Interne

în curs de
realizare

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.333-XVI 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.
în curs de
Conform proiectelor de legi cu privire la activitatea poliţiei şi
realizare statutul poliţistului şi cu privire la serviciul carabinieri,
autorităţilor administraţiei publice locale sunt atribuite
competenţe mai largi în finanţarea, numirea conducerii şi
formarea statelor de personal ale poliţiei locale, precum şi
finanţarea serviciilor desconcentrate ale carabinierilor.
Modificarea şi completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală va fi efectuată după
adoptarea proiectelor menţionate.
în curs de
În conformitate cu prevederile Programului MAI de
realizare consolidare a managementului 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 acţiunii date va fi iniţiată după aprobarea Legii
cu privire la poliţie şi statutul poliţistului.

Efectuarea analizei privind forţele şi mijloacele Trimestrul
necesare pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea I, 2012
ordinii publice pe întreg teritoriul ţării, elaborarea
structurii, statelor de organizare, dislocare şi efectivul
limită, inclusiv identificarea şi stabilirea sediilor în
baza analizei efectuate (pct.104.1)
Lansarea
proiectului-pilot
privind Trimestrul
profesionalizarea unui batalion al trupelor de I, 2012
carabinieri prin trecerea la serviciul militar prin
contract (pct.104.2)

Ministerul
Afacerilor
Interne

în curs de
realizare

Ministerul
Afacerilor
Interne,
Ministerul
Finanţelor

în curs de
realizare

Modificarea principilor şi criteriilor de selectare a Trimestrul
persoanelor care urmează să-şi îndeplinească serviciul IV, 2013
militar în trupele de carabinieri şi elaborarea unui
program de dezvoltare a acestora (pct.104.3)

Ministerul
Afacerilor
Interne

Crearea subdiviziunii specializate în asigurarea Trimestrul
controlului securizat al fluxurilor migraţionale I, 2012
(pct.105)

Ministerul
Afacerilor
Interne,
Serviciul
Grăniceri

A fost constituit grupul de lucru care activează la elaborarea
actelor normative privind structura, statele de organizare,
dislocare şi efectivul limită, inclusiv la identificarea sediilor şi
surselor de finanţare a structurilor de menţinere, asigurare şi
restabilire a ordinii publice ale MAI.

Au fost înaintate propuneri Ministerului Apărării la Planul de
încorporare în Forţele Armate în perioada primăvară-vară, unde
numărul recruţilor încorporaţi în rîndurile Trupelor de
carabinieri a fost redus cu 270 unităţi.
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.
în curs de
Realizarea obiectivului este în strictă corelaţie cu adoptarea
realizare legii cu privire la serviciul de carabinieri, unde vor fi stabilite
atribuţii noi pentru carabinieri, şi drept urmare vor fi modificate
criteriile de selectare a personalului.
Totodată, s-a iniţiat procedura de modificare a unor articole al
Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în
serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus (HG nr.
864 din 17.08.2005), ce ţin de nivelul de studii a recruţilor şi a
Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în
Forţele Armate ale Republicii Moldova (HG nr. 897 din
23.07.2003) ce ţine de modificarea criteriilor de înălţime a
recruţilor încorporaţi în trupele de carabinieri.
în curs de
A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la
realizare măsurile de asigurare a controlului migraţiei cetăţenilor străini şi
apatrizilor”, care prevede aprobarea Regulamentului cu privire la
exercitarea controlului în posturile interne de control al
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.

Ajustarea Regulamentului privind criteriile de Trimestrul II,
2012
evaluare a activităţii poliţiei în conformitate cu
prevederile Legii privind activitatea poliţiei şi statutul
poliţistului (pct.107.1)
Cesiunea funcţiilor poliţiei judecătoreşti către Trimestrul
III, 2011
Ministerul Justiţiei (pct.108)

Ministerul
Afacerilor
Interne

în curs de
realizare

Ministerul
Afacerilor
Interne,
Ministerul
Justiţiei

neîncepută

Dezvoltarea statisticelor dezagregate şi accesibile Trimestrul
în domeniul activităţii agenţiilor poliţieneşti, publicate II, 2012
şi accesibile publicului (pct.109)

Ministerul
Afacerilor
Interne

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
(pct.242.2)
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 (pct.242.3)
Dotarea poliţiei rutiere cu laborator mobil de
verificare a calităţii lucrărilor de reparaţie şi testare
tehnică a autovehiculelor (pct.242.4)
Introducerea obligativităţii de publicare a
rapoartelor privind implementarea, monitorizarea şi
evaluarea politicilor publice şi organizarea unui dialog
(conferinţe, mese rotunde, seminare etc.) pe marginea
acestora cu factorii interesaţi, inclusiv societatea civilă
(pct.294.2)

Trimestrul
IV, 2014

Trimestrul
IV, 2014

Ministerul
Afacerilor
Interne

Trimestrul
IV, 2014
Trimestrul
II, 2011

Autorităţile
publice
centrale,
Cancelaria de
Stat

Acţiunea în cauză este desfăşurată în parteneriat cu Fundaţia
Soros-Moldova şi va fi definitivată odată cu adoptarea Legii
privind activitatea poliţiei şi statutul poliţistului

Ministerul Afacerilor Interne actualmente este disponibil
pentru cesionarea funcţiilor poliţiei judecătoreşti.
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.
Totodată, 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.
în curs de
Ministerul Afacerilor Interne a încheiat cu compania „Slavansrealizare Grafica” SRL contractul nr.57 din 27.04.11 pentru achiziţionarea
serviciilor, conform prevederilor căruia sarcina menţionată va fi
executată pîna la finele anului curent.
A fost înaintat un demers către Ministerul Finanţelor cu
solicitarea majorării plafonului de cheltuieli pentru anul 2011 cu
13,1 mln lei, la care s-a refuzat la alocarea mijloacelor băneşti
necesare.
Au fost stabilite parteneriate cu companiile de telefonie
în curs de
realizare 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.
realizată

La 01.07.2011, prin ordinul MAI nr.185 au fost aprobate
Instrucţiunile privind monitorizarea şi evaluarea implementării
documentelor de politici, actelor legislative şi normative în
cadrul MAI. În conformitate cu prevederile Instrucţiunilor date,
rapoartele de evaluare privind implementarea din partea MAI a
documentelor de politici urmează să fie plasate pagina web a
ministerului mai@gov.md.
Actualmente MAI întocmeşte rapoarte privind activitatea
ministerului în perioada semestrului I, precum şi realizarea

strategiilor şi planurilor naţionale pe domeniile de competenţe,
care vor putea fi accesibile pe site-ul oficial al MAI.
De asemenea, de la începutul anului 2011 au fost plasate 39
comunicate pe site-ul MAI privind implementarea Concepţiei de
reformă a MAI şi subdiviziunilor subordonate, la 19.04.2011 s-a
desfăşurat Conferinţa ştiinţifico-practică pe această tematică.
Mai mult decît atît, prin Ordinul MAI nr.193 din 07.07.2011 a
fost aprobat Planul de eficientizare a comunicării poliţiei cu
societatea civilă pentru anii 2011-2012.
În perioada 28-29 iunie 2011, în cadrul Conferinţei
în curs de
realizare ministeriale a Forului de la Salzburg, care reuneşte şi
reprezentanţi ai Europol, ministrul afacerilor interne, dl A.Roibu
a reiterat reprezentantului Europol voinţa Republicii Moldova de
a demara cît de curînd posibil negocierile pentru Acordul
operaţional dintre Republica Moldova şi Europol. Drept urmare,
la 06.07.2011 din partea Europol a parvenit un demers privind
organizarea al Haga a unei întrevederi şi, eventual, a unui şir de
ateliere de lucru între oficialii MAI a RM şi experţii Europol.

Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene,
Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Afacerilor
Interne
Ministerul
Elaborarea şi aprobarea unei Strategii naţionale de Trimestrul
IV, 2014
Afacerilor
diminuare a riscurilor dezastrelor (pct.569)
Interne
Ministerul
în curs de
Definitivarea Sistemului Naţional Unic pentru Trimestrul
Afacerilor
realizare
apeluri de urgenţă 112 şi Crearea Centrului de dirijare IV, 2014
Interne;
în situaţii excepţionale (pct.570.2)
Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor;
Ministerul
Sănătăţii

Negocierea Acordului operaţional cu Europol Trimestrul
IV, 2014
(pct.355.1)

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind Trimestrul
reglementarea organizării forţelor şi mijloacelor IV, 2012
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
(pct.571.2)
Elaborarea programului de consolidare a Trimestrul
serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale II, 2012
ale Republicii Moldova (pct.571.3)

În perioada 18-20 mai, pentru preluarea experienţei altor state
privind elaborarea Conceptului Sistemului Naţional Unic pentru
apeluri de urgenţă 112, s-a efectuat o vizită la Serviciul
Telecomunicaţii Speciale al României.
Întru crearea Centrului de dirijare în situaţii excepţionale, a
avut loc seminarul de lansare a proiectului, în cadrul căruia au
fost explicate procedurile aplicabile de Banca Mondiala la toate
etapele de realizare a proiectului, care urmează a fi utilizate de
participanţi. În prezent este în desfăşurare procedura de pregătire
a achiziţiilor în cadrul proiectului, în conformitate cu cerinţele
Băncii Mondiale.

Ministerul
Afacerilor
Interne

în curs de
realizare

A fost efectuat studiul şi stabilit necesarul de unităţi de
personal şi mijloace.

Ministerul
Afacerilor
Interne

în curs de
realizare

A fost elaborat proiectul Concepţiei politicii naţionale de
consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile
rurale pe bază de voluntariat, care a fost supus dezbaterilor
publice, ulterior fiind remis pentru avizare Cancelariei de Stat,
Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţe.

