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Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

Situația de fapt

Motivele nerealizării /
tergiversării

Riscurile

Propunerile /
hotărârea

PORTOFOLIUL I.
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR POLIȚIEI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
Proiect nr. 1.
Management resurse umane (P/I-1)
1)Cadru normativ aferent
Mai
Realizat
legii privind funcționarul
Prin HG nr.460 din 22.06.2017 pentru punerea în
public cu statut special
aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie
implementat
2016 privind funcționarul public cu statut special din
cadrul MAI au fost aprobate 5 Regulamente după cum
urmează:
1) Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a
funcționarilor publici cu statut special (Anexa nr. 1);
2) Regulamentul cu privire la ocuparea funcțiilor
publice cu statut special (Anexa nr. 2);
3) Regulamentul cu privire la perioada de probă a
funcționarului public cu statut special (Anexa nr. 3);
4) Regulamentul cu privire la munca prin cumul și
condițiile de cumulare a funcțiilor publice cu statut
special (Anexa nr.4);
5) Nomenclatorul privind competențele de angajare și
acordare a gradelor speciale, precum și modalitatea
delegării acestora Anexa nr. 5).
2)Studiu
privind
Iunie
legate
de Nerealizarea în termen
Transferarea
În curs de realizare, ieșit din termen
Întârzieri
atractivitatea profesiei de
A fost demarată procedura de achiziții repetată, la data desfășurarea procedurilor de a acțiunilor planului ce
termenelor de
polițist, recomandări inclusiv
de 19.05.2017
achiziții
derivă
din
studiul realizare a acțiunii
pe domeniile de selectare și
La prima procedură de propriu zis privind
odată cu
promovare a personalului și
achiziții
lansată
la activități de mediatizare
recepționarea
politica de gen în cadrul
31.03.2017 nu a participat /informare
privind
Studiului
Poliției
nici un ofertant.
atractivitatea profesiei
Cea de-a doua procedură de de polițist.
achiziții
lansată
la Tergiversarea
28.04.2017 a fost anulată pe procedurii de achiziții,
motivul
rectificării condiționată de motivul
bugetului. La 09.06.2017 a rectificării bugetului.
fost lansată repetat de către
Grupul de achiziții al MAI.
3) Viziune
strategică
și Februarie Realizat, cu întârziere
metodologie privind inversarea
Dispoziția MAI nr.10/441 din 17.03.2017 ”Cu privire la
piramidei posturilor în cadrul
asigurarea executării Viziunii strategice privind
Poliției, aprobată
inversarea piramidei posturilor în cadrul MAI”
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Mijloace de verificare
Termen
Situația de fapt
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
4) Cadru normativ aferent Aprilie
Realizat
procesului de inversare a
Dispoziția MAI nr.10/441 din 17.03.2017 ”Cu privire la
piramidei posturilor, promovat
asigurarea executării Viziunii strategice privind
inversarea piramidei posturilor în cadrul MAI”.
5) Caiet de sarcini privind Februarie Realizat
contractarea unor experți în
La data de 31.03.2017, prin contract de valoare mică nr.
domeniul managementului de
34/5-10 au fost achiziționate servicii de consultanță
proiecte
aferente
instruirii
preliminare
domeniul
în
managementului proiectelor.
În total, în decurs de 2 zile (16 ore academice au fost
instruiți 10 manageri de proiect și alții 30 membri ai
echipelor de proiect)
6)Metodologie
privind
Iunie
În curs de realizare, ieșit din termen
managementul
proiectelor,
A fost demarată procedura de achiziții repetată, la data
conformă PM 2 , aprobată
de 19.05.2017.
Au fost elaborate seturi de documente, precum Carta
7)10 manageri de proiecte și
Iunie
proiectelor, WBS, lista stakeholder-ilor.
20 membri ai echipelor de
proiecte
ale MAI și IGP,
instruiți și certificați
8)Set de documente necesare
Iunie
procesului de management al
proiectelor
aferente
implementării
suportului
Bugetar, aprobat

9)Ghid
al
Carierei
polițistului, aprobat și publicat
pe pagina web a Poliției. 500
exemplare editate și distribuite

Iunie

10) Sistem de evaluare a
performanțelor individuale și
de promovare în carieră
instituit

Iunie

Motivele nerealizării /
tergiversării
-

Riscurile
-

Propunerile /
hotărârea
-

-

-

-

legate
de
Tergiversarea
Întârzieri
desfășurarea procedurilor de procedurii de achiziții,
achiziții
condiționată de motivul
La prima procedură de rectificării bugetului
achiziții
lansată
la
31.03.2017 nu a participat
nici un ofertant.
Cea de-a doua procedură de
achiziții
lansată
la
28.04.2017 a fost anulată pe
motivul
rectificării
bugetului.
La 09.06.2017 a fost lansată
repetat de către Grupul de
achiziții al MAI.
Realizat parțial
Editarea a 500 exemplare se
Ordinul MAI nr 201 din 30.06.2017 ”Cu privire la
va realiza, odată cu
aprobarea Ghidului carierei polițistului”
achiziționarea
minitipografiei.
Realizat
Anexa nr. 1 ”Regulamentul cu privire la evoluția în
carieră a funcționarilor publici cu statut special”, aprobat
prin HG 460 din 22.06.2017.
Ord. MAI nr.85 din 24.03.2017 ”Privind modificarea și
completarea Regulamentului cu privire la evaluarea
performanțelor profesionale ale angajaților cu statut
3

-

-

Transferarea
termenului de
realizare a acțiunii
odată cu instruirea
personalului (UMP)
și recepționarea
Metodologiei și a
setului de
documente privind
PM aferente
suportului bugetar

Transferarea
termenelor de
editare a 500
exemplare odată cu
achiziționarea
minitipografiei.
-

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

11) Studiu analitic (Viziune
de
concept)
privind
regionalizarea structurilor de
suport ale Poliției, realizat

Martie

Situația de fapt

Motivele nerealizării /
tergiversării

special din cadrul subdiviziunilor MAI”
Nerealizat, ieșit din termen
Urmează să fie comasat cu
Elaborat proiectul studiului, urmează să fie comasat acțiunea ” Metodologie
acțiunea ”Metodologie privind regionalizarea structurilor
privind
regionalizarea
polițienești” și aprobat în luna iulie.
structurilor polițienești”

Riscurile

Propunerile /
hotărârea

-

Termen
suplimentar:
finele lunii iulie
Coordonator UMP
Adresa nr. P-I/1126 din 30.06.3017
-

12) Unități regionale de Februarie Realizat
suport, în cadrul DP mun.
Ordinul MAI nr.36 din 03.02.2017 ”Cu privire la
Chișinău și UTA Gagăuz-Yeri
modificarea statelor de organizare ale IGP al MAI”
pilotate
13) Metodologie
privind
Iunie
Nerealizat, ieșit din termen
regionalizarea
structurilor
În curs de realizare, prelungit termenul de executare
polițienești aprobată
către luna iulie raportul nr. P-I/1-126 din 30.06.3017.

-

-

-

-

Termen
suplimentar:
finele lunii iulie
Coordonator UMP
Adresa nr. P-I/1126 din 30.06.3017

14) Spații pentru structurile
regionale
de
suport
administrativ identificate

-

-

Termen suplimentar
finele anului, cu
achiziționarea
lucrărilor de
proiectare

1) Acord de cooperare între
Asociația Femeilor din Poliție
și IGP, încheiat

Mai

Martie

Realizat parțial
Identificat teren mun. Bălți.

Proiect nr.2.
Participarea femeilor în Poliție (P/I-2)
Nerealizat, ieșit din termen
Existența unei Asociații la Nu există riscuri
Asociația Obștească ”Asociația Femeilor din Poliție” nivel de întreg sistem al
(AFP) a fost fondată la data de 14 iunie 2017 (Numărul afacerilor interne și riscul de
de identificare de stat - cod fiscal - 1017620003569).
a dubla anumite principii de
Lansarea oficială a AFP este preconizată pentru cea de-a activitate. Procedura de
doua jumătate a lunii iulie 2017.
înregistrare a Asociației a
Acordul de cooperare între IGP și AFP va fi semnat la durat ceva în timp, motiv
pentru care a fost tergiversat
sfârșitul lunii iulie 2017 în cadrul ședinței de lansare.
Acordul și Planul de cooperare este elaborat și este termenul prestabilit.
analizat de Grupul de Constituire a AFP.
Ideea creării AFP vine
urmare desfășurării primei
reuniuni
a
Comitetului
Director pe marginea SB-2
al UE, în cadrul căreia
reprezentanții Delegației UE
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Transferarea
termenelor de
realizare a acțiunii
pentru luna iulie

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

Situația de fapt

2) Caiet de sarcini privind Februarie Nerealizat, Anulat
contractarea unui expert în
Termenii de referință pentru contractarea expertului au
vederea asigurării suportului
fost elaborați, iar în acest sens a fost încheiat un contract
necesar creșterii participării
de valoare mică cu 2 experți ai Centrului ”Parteneriat
pentru Dezvoltare” (contract nr. 34/5-12 din 05.04.2017)
femeilor în Poliție
pentru perioada martie-mai).
Ulterior s-a solicitat prelungirea termenului până în luna
decembrie 2017.
În urma ședinței Grupului de achiziții publice care a
avut loc la 09 iunie 2017 s-a decis rezilierea contractului.

3) Plan de implementare a
Acordului de cooperare între
IGP și Asociația Femeilor din
Poliție, aprobat și publicat pe
pagina web a Poliției

Iunie

Nerealizat, ieșit din termen
Planul este în curs de elaborare.
Va fi aprobat la semnarea Acordului între IGP și AFP.

4) 2
vizite
de
studiu Martie / Realizat
organizate
desfășurate
Iulie
și
În perioada 06-10 martie 2017, un grup de angajați ai
pentru echipa de proiect (5
MAI și IGP au efectuat o vizită de studii în Georgia și au
persoane) în vederea preluării
participat la conferința regională ”Femeile în organele de
de bune practici
drept”, cu scopul preluării bunelor practici în domeniul
creșterii participării femeilor în Poliție.

Motivele nerealizării /
tergiversării
au subliniat importanța și
necesitatea creării AFP,
funcționarea unei singure
Asociații, deja existente,
nefiind acceptată.
Aceste
modificări
se
datorează faptului că a fost
anulată procedura privind
elaborarea Studiului de
fezabilitate
privind
atractivitatea profesiei de
polițist,
recomandări
inclusiv pe domeniile de
selectare şi promovare a
personalului şi politica de
gen în cadrul Poliției, care
va evalua și procesul de
creștere
a
participării
femeilor în Poliție

În cazul în care nu
vom avea un expert în
domeniul gender, există
o mare probabilitate ca
studiul de fezabilitate
privind
atractivitatea
profesiei de polițist,
recomandările, inclusiv
pe
domeniile
de
selectare şi promovare a
personalului și politica
de gen în cadrul Poliției
să nu reflecte real
situația ce ține de
probleme,
provocări,
discriminare.
Probleme de gen vor fi
camuflate
de
alte
probleme.
unei
Înregistrarea tardivă a A.O. Existența
”Asociația Femeilor din Asociații la nivel de
Poliție”.
sistem
al
întreg
afacerilor interne și
riscul de a dubla
anumite principii de
activitate.
-

Proiect nr. 3.
Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL) (P/I-3)
5

Riscurile

Propunerile /
hotărârea

Se
propune
unui
încheierea
contract cu experți
în domeniul gender.
Implicarea
unui
expert gender este
primordială
în
desfășurarea
studiului.

-

-

Mijloace de verificare
Termen
Situația de fapt
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
1) Ordin
al
ministrului
Iunie
Realizat, ieșit din termene
afacerilor
interne
privind
Ordinul ministrului afacerilor interne nr 123 din 11 mai
crearea grupului de lucru în
2017 „Cu privire la coordonarea unitară a reformai
vederea dezvoltării CIPAL,
Poliției”
aprobat
2) Decizie oficială / de Martie
Realizat
principiu a MAI, privind
1) Nota informativă nr. UP/9 din 13.03.17
locația CIPAL
2) Declarația ministrului privind locația în cadrul
Clubului de presă din 18 aprilie 2017
3) Decizie
privind
Iunie
Realizat
confirmarea
dreptului
de
Proprietate a MAI, CSC ”Dinamo”, Tir, Nr. cadastral
proprietate asupra locației
0100313002
CIPAL
4) 3
vizite
de
studiu Martie
Realizat
organizate
desfășurate
09-15 aprilie 2017 - Vizita la 5 centre de formare din
și
pentru echipa de proiect (5
MAI al României. Vizita a fost finanțată de Ambasada
persoane), pentru preluarea de
SUA
bune practici
Proiect nr. 4.
Anticorupție (P/I-4)
1) Caiet de sarcini pentru Februarie Realizat, ieșit din termene
elaborarea
Studiului
de
Caiet de sarcini elaborat, transmis Grupului de achiziții
fezabilitate privind sistemul
publice al IGP la data de 10 aprilie 2017, cu nr. UP/34
anticorupție și de protecție
internă ale MAI
2) Studiu de fezabilitate
Iunie
În curs de realizare, ieșit din termene
privind sistemul anticorupție și
LP nr. 17/01248 din 12.05.2017.
de protecție internă ale MAI,
Contract de realizare a S/F privind evaluarea sistemului
aprobat
de protecție internă și anticorupție al MAI, nr. 34 din
09.06.2017, înregistrat la AAP cu nr. 79314000-8.
S/F v-a fi desfășurat în perioada 09.06.2017-27.07.2017.

3) Proces de evaluare a
riscurilor
de
corupție
activitatea
reflectând
structurilor de investigații și de
urmărire penală, demarat

Aprilie

Realizat
Demers nr. UP/35 din 10.04.2017
Dispoziția IGP nr. 34/165 din 25.05.2017 Cu privire la
demararea procesului de evaluare a riscurilor de corupție
în cadrul Direcției generale urmărire penală a IGP.
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Motivele nerealizării /
tergiversării
-

-

Riscurile
-

Propunerile /
hotărârea
-

Gradul
de Rezultatul Studiului
corespundere geologică topo/geo
a terenului

-

-

-

-

-

-

Lipsa unei viziuni clare
asupra necesității Studiului
de fezabilitate

-

-

LP17/00585 din 04.04.2017
a fost anulată, deoarece nu
întrunea toate condițiile
specifice
Caietului
de
sarcini.
La 12.05.2017 prin LP nr.
17/01248 a fost inițiată
procedura repetată fiind
apreciată drept acceptabilă.
-

-

Decizi a fost luată
de către Grupul de
lucru pe achiziții al
IGP

-

-

Mijloace de verificare
Termen
Situația de fapt
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
4) Raport de analiză a
Iunie
În curs de realizare, ieșit din termene
riscurilor
de
corupție,
Expedierea demersului nr. P-I/4-121 din 30.06.2017 în
activitatea
adresa IGP, în vederea raportării cu privire la stadiul de
reflectând
Inspectoratului național de
realizare a acțiunii date până la 07.07.2017.
patrulare, aprobat și plasat pe
pagina web a Poliției
5) 1 vizită de studiu
organizată
desfășurată
și
pentru echipa de proiect pentru
preluarea de bune practici

Motivele nerealizării /
tergiversării
Conform
Planului
de
desfășurare a procesului de
evaluare a riscurilor de
corupție, aprobat de șeful
IGP la 13.07.2016, termenul
limita pentru implementarea
prezentei acțiuni este luna
iulie 2017.
Aprilie
Realizat, ieșit din termene
Procedura de organizare a
În perioada 02-05.05.2017 a avut loc prima vizită de deplasării nestandardizată și
slab organizată de către
studiu în Lituania.
serviciile de specialitate.

6) Caiet de sarcini pentru
achiziționarea echipamentului
supraveghere video pentru
Poliție, aprobat

Martie

7) Echipament video pentru
unitățile de transport speciale
ale Poliției (200), achiziționat
8) Echipament video pentru
patrula pedestră a Poliției (150
seturi), procurat
9) (100 polițiști instruiți)

Mai

Nerealizat, ieșit din termene

Aprilie

Nerealizat, ieșit din termene

Mai

Nerealizat, ieșit din termene
În luna mai a fost elaborat proiectul Caietului de sarcini
pentru achiziționarea echipamentului supraveghere video
pentru Poliție, iar prin nr. P-I/88 din 12 iunie 2017 a fost
aprobat.
La 13 iunie 2016 proiectul Caietului de sarcini a fost
expediat în adresa IGP și STI al MAI pentru definitivare.

Realizat
Instruiți total - 1711 angajați, după cum urmează:
1. Instruiri desfășurate în contextul Stagiului I din
Proiectul “Etică și integritate organizațională în cadrul
MAI” cu participarea tinerilor angajați ai MAI (cu o
vechime de muncă de până la 3 ani)- 129 angajați;
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Necesitatea
studierii
minuțioase
a
situației
existente
la
moment,
coordonarea cu procesele
deja existente, includerea în
caietul
de
sarcini
a
prevederilor pentru întreg
sistemul de monitorizare
video
Derivă din rubrica de mai
sus

-

Riscurile
-

Propunerile /
hotărârea
-

Informațiile
și
bunele
practici
preluate de la colegii
din Lituania poate fi
utilizată
în
implementarea
acțiunilor
de
dezvoltare
a
capacităților
instituționale
pe
viitor.
Tergiversarea
Decizia privind
termenului de aprobare
extinderea
a Caietului de sarcini
termenului a fost
luată de către
managerul de proiect
-

-

-

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

Situația de fapt

Motivele nerealizării /
tergiversării

Riscurile

2. Instruiri desfășurate de comun cu DCAF, în
domeniul fortificării integrității Poliției- 122 angajați;
3. Instruiri (2 ore) desfășurate în contextul Proiectului
“Integritate pentru credibilitate” în cadrul Campaniei de
informare privind prevenirea și combaterea corupției în
MAI-1460 angajați.
PORTOFOLIUL II.
CONSOLIDAREA SISTEMULUI DUAL DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ (Acțiunea 1.4. din SDP (2016-2020))
Proiect nr. 5.
Sistem de comunicații fiabile (P/II-5)
1)Studiu de fezabilitate
Iunie
În curs de realizare
privind
modernizarea
Studiul este în curs de realizare
sistemului de comunicații pe
teritoriul RM (Sarcini tehnice)

Propunerile /
hotărârea

Studiul este
actualizat de STS
România. Astfel,
suma alocată
studiului se propune
a fi transferată la
procurarea
echipamentelor.
-

2)Raport de necesități pentru Februarie Realizată
dotare cu Terminale radio
A fost elaborat Raportul de necesități pentru dotarea cu
terminale radio necesitățile Poliției cu nr.35/1-266 din
28.02.2017.
3)Raport de necesități pentru August Urmează a fi întocmit în urma studiului de fezabilitate.
Tergiversarea realizării
implementarea unui sistem de
acțiunii din cauza
comunicații, echipament de
studiului de fezabilitate.
infrastructură (stații de bază)
4)Plan de acțiuni care să Aprilie
Parțial realizată
Planificarea și elaborarea
conțină indicatori de referință
A fost definitivată Carta proiectului, elaborat registrul Planului va fi realizată în
anuali pentru implementarea
stakeholder-ilor și WBS-ul.
cadrul cursurilor de
unei rețele de comunicații,
management al proiectelor.
aprobat.
5)Ordin al MAI privind Martie
Se propune
În curs de realizare
instituirea unui Comitet de
A fost elaborat proiectul ordinului IGP privind
modificarea acestui
monitorizare și coordonare a
instituirea unui Comitet de monitorizare conform
punct din Plan
implementării unei rețele de
livrabilului și expediat către IGP pentru ajustare și
pentru a racorda
voce și de comunicații de date
coordonare (P2/84 din 06.06.2017).
Planul MAI la
securizate pe întreg teritoriul
Suportul bugetar și
țării, aprobat
în special Ordinul
IGP și nu al MAI
8
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Termen
Situația de fapt
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
6)Caiet de sarcini pentru Februarie Realizată
achiziționarea
terminalelor
Caietul de sarcini privind achiziționarea echipamentului
radio aprobat
de radiocomunicații în standard TETRA a fost discutat și
aprobat în cadrul ședinței de proiect din 14 martie 2017
de către membrii echipei de proiect și reprezentanții
Serviciului tehnologii informaționale.
7)Caiet de sarcini pentru
achiziționarea sistemelor de
comunicații (Echipament de
infrastructură) pentru acoperire
radio mun. Chișinău
8)Echipamente
pentru
acoperirea radio a mun.
Chișinău
achiziționate.
Acoperire radio extinsă.

Motivele nerealizării /
tergiversării
-

Aprilie

Parțial realizată
Nu au fost identificate toate
A fost elaborat caietul de sarcini pentru stații de bază și
echipamentele de
antene.
infrastructură necesare,
aceste urmând a fi
identificate după încheierea
studiului de fezabilitate
August -

Riscurile
-

Propunerile /
hotărârea
-

-

-

-

Se propune ca toate
procurările de
echipamente și
terminale radio de la
Punctele 8,9 și 10 să
se realizeze într-o
singură achiziție
pentru a obține niște
oferte mai
avantajoase.

Proiect nr. 6.
Management operațional (P/II-6)
1) Ordin privind Unitatea de
proiect (manager, echipă și
consultanți)
pentru
reorganizarea sistemului de
menținere,
asigurare
și
restabilire a ordinii publice,
aprobat de către ministrul
afacerilor interne.

Mai

Realizat
Ordinul MAI nr.123 din 11 mai 2017 cu privire la
coordonarea unitară a reformei Poliției.
Dispoziția MAI nr.27/421 din 16 iunie 2017 ”Cu privire
la instituirea Grupului de lucru privind elaborarea
Metodologiei-cadru a MAI privind efectuarea analizei
riscurilor în domeniul analizei riscurilor în domeniul
ordinii și securității publice

-

-

-

2) Proiect al Strategiei
naționale
de
ordine
și
securitate publică pentru anii
2017-2020 și a Planului de
acțiuni privind implementarea

Martie

Realizat, ieșit din termene
HG nr. 354 din 31 mai 2017 ”Cu privire la aprobarea
Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru
anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni privind
implementarea acesteia

-

-

-

9

Mijloace de verificare
Termen
Situația de fapt
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
acesteia
transmis
pentru
aprobare în Guvern.
3) Norme metodologice
Iunie
Realizat
privind
managementul
Ordinul MAI nr. 80 din 23 martie 2017 ”Cu privire la
operațional; aprobate
Regulamentul privind interoperabilitatea componentelor
managementului operațional al MAI”

Motivele nerealizării /
tergiversării

În cadrul unor instituții Intern – decizional:
subordonate MAI procesul
- implementarea
de
reconfigurare
a prevederilor fără a ține
subdiviziunilor este la etapa
cont de cadrul de
de consultare definitivare
politici elaborat la nivel
de sistem al organelor
afacerilor interne

Proiect nr. 7.
Sistem dual de ordine publică (P/II-7)
Realizat, ieșit din termene
HG nr. 357 din 31.05.2017 „Cu privire la aprobarea
Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru
anii 2017-2020 şi a Planului de acțiuni privind
implementarea acesteia”.

1) Proiectul Strategiei de
reformare a Trupelor de
Carabinieri pentru anii 20172020 şi a Planului de acțiuni
privind
implementarea
acesteia,
transmis
pentru
aprobare în Guvern
2) Proiectul Matricei de
Politici
pentru
Suportul
Bugetar acordat Trupelor de
Carabinieri elaborat și agreat
de către Delegația UE în RM

Martie

Mai

În curs de realizare, ieșit din termene

3) Proiectul de lege cu
privire la carabinieri, transmis
pentru aprobare în Guvern

Mai

Nerealizat, ieșit din termene

Riscurile

-

-

Până la 6 iulie 2017 urmează Semnarea Acordului de
să fie definitivat proiectul finanțare carabinierilor
Matricei de Politici pentru a
cu Delegația UE
fi prezentat Comisiei
Europene (termen fixat de
Delegația UE)
Prin Dispoziția MAI nr. 182
Întregul proces de
din 10 mai 2017 a fost
dezvoltare a Trupelor
instituit Grupul de lucru
de carabinieri
pentru elaborarea
proiectului de lege cu
privire la carabinieri.
Proiectul a fost remis spre
avizare în adresa
subdiviziunilor MAI prin
scrisoarea nr. 1/2-830 din 31
mai 2017

Proiect nr. 8.
Misiuni internaționale și operațiuni UE (P/II-8)
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Propunerile /
hotărârea
Monitorizarea
consultarea
permanentă
persoanele
responsabile
domeniul vizat

-

și
cu
de

Mijloace de verificare
Termen
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
1) Cadru
juridic
Iunie
departamental de reglementare
a participării Poliției la
misiunile internaționale și
operațiunile UE de gestionare
a situațiilor de criză elaborat și
aprobat de MAI.

1) Ordin al IGP cu privire la
grupul de lucru, aprobat
2) Cel puțin 3 Vizite de
studiu organizate și desfășurate
pentru
preluarea
bunelor
practici

Situația de fapt

Motivele nerealizării /
Riscurile
tergiversării
Prin fișa TAEX, înregistrată Timp
insuficient
la Comisia Europeană la 22 pentru
realizarea
mai 2017 cu nr. de acțiunii.
înregistrare N of Task 27416
la Unit C.3-InstitutionBuilding,
TAIEX,
Twininning.
Au fost solicitați 2 experți
pentru desfășurarea unei
misiuni de evaluare și
elaborarea
unui
studiu/analiză a situației în
domeniu.
S-a planificat mai multe
vizite de studiu în domeniu
pentru schimb de experiență
în domeniu și de preluare a
bunelor practici a țărilor cu
o experiență de participare la
misiuni.

În curs de realizare, ieșit din termene

PORTOFOLIUL III.
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE ȘI OPERAȚIONALE ALE POLIȚIEI
Proiect nr. 9.
Poliția Comunitară (P/III-9)
Februarie Realizat, ieșit din termene
Ordinul IGP nr. 189 din 25.04.2017 „Cu privire la
constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea
Conceptului Poliție Comunitară”.
Aprilie
Realizat parțial
La
01.03.2017
la Există
Ieșit din termene o acțiune din 3, pentru I perioadă de întrevedere
cu
UNDP nerealizării
planificare din 3.
Moldova și Ambasada SUA planificate.
în Moldova s-au înaintat
propuneri de state pentru
efectuarea vizetelor de studii
(SUA, Suedia, Lituania,
Norvegia, Marea Britanie),
urmând a fi definitivate
prioritățile.
Activitatea depinde de
decizia
disponibilității
11

riscul
sarcinii

Propunerile /
hotărârea
Prin Dispoziția
MAI nr. P-II/8-103
din 20.06.2017
”Privind instituirea
Grupului de lucru
pentru elaborarea
cadrului normativ de
reglementare a
participării Poliției
la misiunile
internaționale și
operațiunile UE de
gestionare a
situațiilor de criză,
termenul de realizare
a fost prelungit
pentru luna
decembrie curent

-

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

3) Sondaj de opinie privind
perceperea APC la nivelul
Poliției și al comunității
organizate și desfășurate la
nivelul întregii țări

Iunie

Situația de fapt

Nerealizat

4) Caiet de sarcini pentru Februarie Realizat
proiectarea a 20 Sectoare de
Caietul de sarcini privind proiectarea a 20 SP a fost
Poliție (SP) elaborat
prezentat grupului de achiziții (nr. 34/7-287 din
28.02.2017).
Procedura de achiziții a proiectării a 20 sedii ale SP, a
fost lansată prin procedura nr. 17/00773, în BAP nr. 22
din 17.03.2017
Deschiderea ofertelor - 07.04.2017.
Urmare evaluării ofertelor parvenite, au fost selectați 2
antreprenori pentru efectuarea lucrărilor de proiectare:
SRL „AGH Premium Grup” pe 12 loturi cu 12 sedii şi
Bim-Tech Solution” SRL pe 5 loturi cu 8 sedii.
Au fost încheiate contractele de prestare a serviciilor de
proiectare cu SRL „AGH Premium Grup” nr. 19 din
30.05.2017 şi Bim-Tech Solution” SRL nr. 35 din
12.06.2017.
5) Raport de evaluare privind
Iunie
Nerealizat
dezvoltarea SP
Raportul de evaluare care a fost realizat de SAL a IGP
întru îndeplinirea Dispoziției IGP 34/1-281 din
28.07.2016 „Privind evaluarea sediilor Sectoarelor de
Poliție”.
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Motivele nerealizării /
tergiversării
partenerilor
de
implementare.
Urmează a fi realizat
pentru finele anului curent,
fiind desfășurate activități de
elaborare a Caietului de
sarcini
pentru
lansarea
licitației publice privind
desfășurarea sondajului.
Proiectul Caietului de
sarcini urmează consultat cu
subdiviziunile de resort.
Lipsa de personal dedicat
proiectului
-

S-a revenit la raportul de
evaluare care a fost realizat
de SAL a IGP întru
îndeplinirea Dispoziției IGP
34/1-281 din 28.07.2016
„Privind evaluarea sediilor
Sectoarelor de Poliție”.

Riscurile

Propunerile /
hotărârea

Posibil
risc
de
neparticipare
a
ofertanților la Licitația
publică.

-

-

-

-

--

Mijloace de verificare
Termen
Situația de fapt
Motivele nerealizării /
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
tergiversării
6) 70 unități de transport Februarie În curs de realizare, ieșit din termene
Procedura de achiziții
destinate pentru ofițerii de
Iunie
Procedura de achiziții a 69 de automobile pentru
gestionată de MAI
sector,
cu
echipamentul
Sectoarele de Poliție a fost lansată prin procedura nr.
necesar, achiziționate
17/01333 data deschiderii licitației fiind 26.06.2017.
7) 81 computere, imprimate Februarie În curs de realizare, ieșit din termene
Procedura de achiziții
Iunie
Procedura de achiziții a 81 computere pentru SP a fost
gestionată de MAI
și tehnică aferentă pentru SP
care nu au beneficiat de dotare,
lansată prin procedura nr. 17/00871, data deschiderii
achiziționate
licitației fiind 16.06.2017.
8) Procesul de pilotare a
Iunie
Realizat
elementelor APC în cadrul a 4
Prin Memorandumul de înțelegere nr. 1 din 14.02.2017
sectoare de poliție extins
între MAI, IGP ți IPP a fost inițiată procedura de
(UTAG, Ungheni, Ocnița,
implementare a proiectului: „Promovarea implicării
societății civile în consolidarea securității comunitare”.
Rîșcani)
În cadrul ședințelor comune între IPP și IGP a fost
revizuită extinderea elementelor APC fiind identificate
unitățile incluse în proiect – or. Comrat (UTAG), or.
Hînceşti, or. Otaci (r-nul Ocnița), or. Sîngerei, or.
Ungheni și sat. Zîrneşti (r-nul Cahul). (P/v nr. 2-4
(20.02.2017, 03.03.2017 și 10.04.2017)
9) 4 sectoare de poliție, în
Iunie
Nerealizat
Funcționalitatea redusă a
care au fost pilotate unele
echipei de proiect din lipsa
elemente ale APC, evaluate
unui
mecanism
de
implementare, în cadrul IGP,
a APC.
Acțiunile Proiectului sunt
realizate doar de managerulexecutor) și un ajutor cu
program dedicat, însă cu
regim de 3 zile în
săptămână,
din
lipsa
posibilității detașării de la
locul de muncă de bază).
Proiect nr. 10.
Criminalitate organizată (P/III-10)
1) Caiet de sarcini privind Februarie Realizat, ieșit din termene
Grupul de lucru pentru
achiziționarea serviciilor de
Caietele de sarcini pentru efectuarea a 2 studii de achiziții
a
tergiversat
consultanță
vederea
fezabilitate, conform subpct. 2 ) și 3) au fost elaborate și examinarea
rapoartelor
în
elaborării a 2 SF, conform
transmise în luna martie 2017 pentru examinare Grupului privind achiziția serviciului
subpct. 2 ) și 3).
de lucru interdepartamental pentru achiziții.
conform subpct. 2), din
motive necunoscute, fapt
13

Riscurile
-

Propunerile /
hotărârea
-

-

-

-

-

-

-

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

Situația de fapt

2) Studiu de fezabilitate
privind impactul VLAP asupra
structurilor de investigații,
modalitatea
utilizării
echipamentului achiziționat în
cadrul VLAP și stabilirea
perspectivelor de dezvoltare

Iunie

3) Studiul de fezabilitate
privind capacitățile expertizei
criminalistice ale Poliției,
impactul
modalitatea
și
utilizării
echipamentului
achiziționat în cadrul VLAP,
prin
prisma
acreditării
laboratoarelor criminalistice
4) Studiu analitic (Viziune de
concept) privind regionalizarea
structurilor de investigații și
tehnico - criminalistice ale
Poliției, realizat

Iunie

În curs de realizare, ieșit din termene
Contractul de efectuare a studiului de fezabilitate
„Consolidarea și dezvoltarea capacităților structurilor de
investigații ale poliției în combaterea criminalității
organizate şi celei transfrontaliere prin regionalizare” a
fost încheiat la 19 iunie 2017, iar Raportul studiului de
fezabilitate urmează a fi prezentat la finele lunii iulie
2017.
Realizat
Contractul de efectuare a studiului de fezabilitate
„Capacitățile expertizei criminalistice ale poliției prin
prisma acreditării laboratoarelor de expertiză judiciară” a
fost încheiat în luna aprilie 2017, iar Raportul studiului de
fezabilitate a fost prezentat de către expertul în domeniu
la 25.05.2017.

5) Caiet de sarcini privind
elaborarea proiectelor tehnice
pentru
reparația
sediilor
structurilor
regionale
de
investigații
tehnicoși
criminalistice în zona Nord
(Bălți) și Sud (Cahul), aprobat
6) Lucrări de construcție în
zona Nord (Bălți) și Sud
(Cahul) demarate

Martie

Motivele nerealizării /
Riscurile
tergiversării
despre care a fost informată
conducerea MAI şi IGP.
Asigurarea
încheierii Riscuri de neefectuare
contractului a fost pusă în a studiului nu există.
sarcina SAL al IGP și
Grupului de lucru pentru
achiziții interdepartamental,
iar contractul a fost încheiat
doar la 19.06.2017.
-

Nerealizat
Lipsa unei viziunii clare în
La etapa de elaborare se află proiectul Viziunii de cadrul Poliției privind
concept privind regionalizarea activității Poliției.
numărul regiunilor, dar și a
procesului de organizare și
funcționare a unităților
regionale.

Martie

Nerealizat

Iunie

Nerealizat

Prin raportul adresat șefului
IGP al MAI din 22.03.2017
s-a solicitat dispunerea
serviciului competent din
cadrul SAL al IGP de a
perfecta caietul de sarcini
pentru elaborarea proiectelor
tehnice, care nu a reacționat
la raport.
Alte motive:
- lipsa sediilor în care
urmează a fi dislocate
Direcțiile Regionale ale
Poliției cu subdiviziunile
componente;
14

-

Propunerile /
hotărârea
-

-

Tergiversarea
Termen
termenelor (2016-2017)
suplimentar:
stabilite în SDP (2016- finele lunii iulie
2020).
(Coordonator al
Operaționalizarea
UMP)
structurilor regionale.
Adresa nr. nr.P-I/1126 din 30.06.3017
Imposibilitatea
La 22 iunie 2017,
operaționalizării către prin adresa 585/IGP
finele anului 2018 a trei s-a propus crearea
sedii
regionale
și grupului de lucru
suplimentar a două comun ai MAI și
sedii regionale către IGP.
finele anului 2019.
La 30 iunie 2017,
prin demersul PIII/23, s-a solicitat
extinderea
termenelor
de
realizare
pentru
trimestrul III 2017

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

7) 1 vizită de studii privind
preluarea bunelor practici,
schimb de experiență în
domeniu

Iunie

8) Concept
privind
Registrul de Stat al Armelor
(RSA) elaborat și promovat.
9) 1 vizită de studii privind
preluarea bunelor practici,
schimb de experiență în
domeniu

10) Caiet de sarcini pentru
contractarea a experților pentru
elaborarea Conceptului ILP

11) Concept ILP, aprobat

Situația de fapt

Motivele nerealizării /
tergiversării
- neincluderea cheltuielilor
în Planul achizițiilor publice
planificate pentru anul 2017
conform necesităților IGP;
- nefinalizarea studiului de
fezabilitate prevăzut în
subpunctul
2)
şi
definitivarea Viziunii de
concept
prevăzut
în
subpunctul 4) care urmează
a fi avizat și aprobat prin
ordinul MAI.
-

Riscurile

-

-

Propunerile /
hotărârea

Realizat
În perioada 12-16 iunie 2017, conform planului
determinat de IGP, experții criminaliști din cadrul CTCEJ
al IGP au efectuat vizita în România.
(Dispoziția IGP nr. 34/7-196 din 07.06.2017)
Aprilie
Conceptul se află din luna
Impulsionarea
În curs de realizare, ieșit din termene
Neîncadrarea în
termenul stabilit (iulie
activității
În mai 2017, proiectul HG ”Cu privire la aprobarea
mai 2017 la avizare în
Concepției SIA Registrul de stat al armelor” a fost a cadrul DGJ a MAI, urmează 2017) prin ordinul MAI responsabililor din
avizat pe interior, inclusiv cu subdiviziunile din cadrul avizarea de către instituțiile nr. 46 din 16.02.2017. cadrul DGJ a MAI.
responsabile.
MAI, urmând să fie expediat spre avizare pe exterior.
Iunie
Nerealizat, ieșit din termene
Perioada a fost
revăzută de către
DGSP a IGP
(semestru II - 2017),
în legătură cu
neaprobarea
Concepției SIA RSA
Februarie Nerealizat
Nu a fost rațional de
întocmit caietul de sarcini,
deoarece raportul experților
a fost întocmit în anii
precedenți
Iunie

Realizat
Ordinul IGP nr. 258 din 14 iunie 2017 ”Cu privire la
aprobarea Conceptului de activitate polițienească bazată
pe informații Intelligence-Led Policing”
Proiect nr. 11.
15

-

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

Situația de fapt

Motivele nerealizării /
tergiversării

Riscurile

Rele tratamente (P/III-11)
1) Caiet de sarcini pentru Februarie Realizat, ieșit din termene
La 31.05.2017, în cadrul Operatorul economic
achiziționarea Studiului de
La 02.05.2017, Caietul de sarcini a fost prezentat grupului de lucru pentru este unicul aplicant
fezabilitate și proiectului /
Grupului de lucru pentru achiziții, pentru inițierea achiziții, s-a constatat că pentru toate loturile,
proiectelor tehnice privind
procedurii de achiziționare a serviciilor de elaborare a deși 5 operatori au ridicat fiind totodată câștigător
condițiile de detenție în cadrul
documentației de proiect și deviz pentru elaborarea caietele de sarcini, niciunul al altor licitații recent
structurilor de Poliție aprobat.
documentației de proiect și deviz pentru 12 Izolatoare de nu a înaintat oferta.
lansate cu privire la
detenție provizorie (IDP) din cadrul Poliției
A fost inițiată repetat, serviciile de proiectare.
să
nu
se
licitația publică nr. 17/0802 Riscul
încadreze
în
termene.
Cod CPV 71322000-1, BAP
nr. 46/2017 din 09.06.2017.
Ofertant doar o companie,
”Bim-Teh Solution” SRL.
Pentru data de 11.07.2017
este planificată evaluarea
ofertei de către grupul de
lucru pentru achiziții din
cadrul
IGP,
pentru
definitivarea
activităților
preparatorii procesului de
semnare a contractelor.
2) Standarde minime pentru Martie
Motivul
tergiversării:
În curs de realizare, ieșit din termene
unitățile
de
transport
Au fost elaborate, în cadrul grupului de lucru, Normele vizita planificată în România
specializate elaborate, reieșind
minime obligatorii pentru spațiile de detenție și unitățile pentru preluarea bunelor
din recomandările directivelor
de transport specializate destinate persoanelor aflate în practici, întrucât normele ce
Consiliului Europei
custodia Poliției, care urmează să fie expediate pentru urmează a fi aprobate
consultare subdiviziunilor IGP, precum și partenerilor trebuie
să
răspundă
IGP.
standardelor minime de
calitate prevăzute de către
CPT
3) Caiet de sarcini privind Martie
Realizat
Nivelul redus de
achiziționarea unităților de
La 14.03.2017, a fost solicită Comisiei pentru achiziții
transparență a
transport specializate, elaborat
din cadrul IGP inițierea procedurii de achiziții, privind
procedurii de achiziții
achiziționarea unităților de transport specializate pentru
transportarea persoanelor aflate în custodia poliției.
4) 1
Vizită
de
studiu
organizată
desfășurată
și
pentru echipa de proiect (5

Mai

Realizat, ieșit din termene

-
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-

Propunerile /
hotărârea
-

-

-

Informațiile
colectate, urmează a
fi valorificate în

Mijloace de verificare
Termen
Situația de fapt
Motivele nerealizării /
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
tergiversării
persoane), pentru preluarea de
În perioada 19–23 iunie 2017, de către echipa de proiect
bune practici
a fost realizată vizita de studiu în cadrul subdiviziunii
omoloage din România.
Dispoziția IGP nr. 34/7 – 195 din 07.06.2017 ”Privind
vizita de studiu în cadrul subdiviziunilor Inspectoratului
General al Poliției Române”.
5) Lansarea
Raportului Februarie Realizat, ieșit din termene
analizei de necesități privind
La 24 martie 2017, IGP a fost gazda evenimentului de
reglementarea
lansare a Raportului cu privire la analiza de necesități
reținerii/arestului de către
pentru reglementarea arestului și reținerii de către Poliție,
Poliție
realizat datorită acordului de colaborare semnat între
MAI, IGP și Fundația Soros-Moldova (FSM).
6) Grup de lucru pentru Martie
Realizat, ieșit din termene
elaborarea
Procedurilor
Ordinul MAI nr. 91 din 06.04.2017 ”Cu privire la
Standard de Operare în
Grupul de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard
domeniul reținerii / arestului (1
de Operare pentru reglementarea instituției reținerii și
Expert
internațional+5
arestului polițienesc”.
consultanți naționali)
7) Vizită de studiu cu scopul
Iunie
Realizat
preluării bunelor practici a
În perioada 11-16 iunie 2017, membrii Grupului de
grupului de lucru pentru
lucru pentru elaborarea PSO, au efectuat o vizită de
elaborarea PSO în domeniul
studiu în Marea Britanie.
reținerii / arestului
Dispoziția MAI nr. 18/1204 din 07.06.2017 ”Cu privire
la participarea reprezentanților MAI la vizita de studii în
domeniul reglementării operaționale a reținerii/arestului
de către poliție”.
Proiect nr. 12.
Capacitatea de reacție (P/III-12)
1) Concept privind activitatea
Mai
Nerealizat, ieșit din termene
scopul
evitării
În
de reacționare operativă a
Proiectul va fi prezentat către data de 15 iulie 2017, procedurilor birocratice și
poliției
la
incidente
fiind propus spre aprobare, concomitent cu proiectul asigurării
coerenței
și
evenimente aprobat.
Planului privind implementarea conceptului, printr-un activităților,
ambele
singur act normativ. La moment proiectul Conceptului documente parcurg o singură
este definitivat și se lucrează asupra Planului de acțiuni. procedură
de
aprobare
(avizarea
aprobarea
și
actului normativ)
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Riscurile

Propunerile /
hotărârea
procesul de renovare
și amenajare a IDP

-

-

-

-

-

-

Respingerea
sau
blocarea
proiectului
urmare a lipsei viziunii
unice
asupra
funcționării sistemului
de
reacționare
al
Poliției

Conceptul urmează
a fi aprobat printr-un
singur act normativ
cu planul de acțiuni
care conform ord.
MAI
46-2017
trebuie să fie aprobat
în luna iulie. Decizia
aparține
managerului
de
proiect
și
coordonatorului de

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

Situația de fapt

Motivele nerealizării /
tergiversării

Riscurile

Propunerile /
hotărârea
portofoliu.

2) Ordinul MAI privind
reorganizarea și consolidarea
structurilor de intervenție și
patrulare, precum și structurile
de dispecerat ale Poliției,
aprobat

Iunie

Nerealizat, ieșit din termene
Înaintate propuneri argumentate privind structura
organizatorică a structurilor de intervenție și patrulare în
adresa DRU a IGP pentru elaborarea proiectului ordinului
MAI privind modificarea structurii organizatorice a IGP.

Lipsa viziunii definitive
comune privind structurile
INSP
transmiterea
și
efectivelor în subordinea IPurilor. Nu este oportun în
momentul
lipsei
unui
concept clar de a iniția
reorganizări instituționale,
legate cu disponibilizări de
personal (transferul dintr-o
subdiviziune în alta).

Neconcordanțe
și
rețineri
la
implementarea
altor
proiecte conexe cum ar
fi:
dezvoltarea
sistemului operațional
de
comunicații,
implementarea
numărului unic pentru
apeluri
de
urgență
”112” și sistemului
informațional
”Semnalări” al MAI

În cazul în care
Strategia
de
dezvoltare a Poliției
până la aprobare a
fost
consultată
public și cu toate
structurile
IGP,
avizată de către
acestea, se propune
respectarea reperelor
prestabilite
și
urmarea strictă a
Strategiei.

3) 2 Vizite de studiu pentru
preluarea bunelor practici,
organizate.

Iunie

Realizarea acțiunii s-a
În curs de realizare, ieșit din termene
Este preconizată vizita de studiu în România în perioada tergiversat
luând
în
10 – 14 iulie 2017.
considerație disponibilitatea
părții române de a primi
delegația RM.

-

-

-

-

-

-

-

-

Proiect nr. 13.
Siguranța rutieră (P/III-13)
1) Caiet de sarcini pentru Februarie Realizat
Raportul de evaluare a
Caietul de sarcini nr. 209 din 09.03.2017 a fost
capacităților
Poliției
examinat de grupul de achiziții la 14.03.17.
în
domeniul siguranței rutiere
Contract de realizare a S/F pentru nr. 34/5 din 31.03.2017
elaborat
înregistrat la AAP cu nr. 79314000-8
2) Raport de evaluare aprobat
Iunie
Realizat
Raportul de evaluare a capacităților poliției în domeniul
siguranței rutiere, transmis IGP la 26 mai 2017.
3) Concept de analiză a
Iunie
Nerealizat, ieșit din termene
riscurilor pe porțiuni de drum
La 21 septembrie 2016, prin ordinul IGP nr.314, a fost
cu risc sporit de accidente
creat GL interdepartamental pentru elaborarea
rutiere, elaborat, aprobat prin
Conceptului.
act interdepartamental
A fost elaborat un proiect care, însă nu corespunde
necesităților instituției.
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GL nu a reușit să elaboreze
Nerealizare în
Conceptul
care
ar condițiile neangajării
corespunde
necesităților
unui expert.
instituției.

Contractarea
expertului
pentru
elaborarea
Conceptului
și
Metodologiei
de
analiză a riscurilor
pe porțiuni de drum
cu risc sporit de

Mijloace de verificare
(Ord. MAI 46-16.02.2017)

Termen

Situația de fapt

Motivele nerealizării /
tergiversării

Riscurile

4) 2 Vizite de studii realizate,
vederea
simplificării
în
procesului de documentare a
accidentelor rutiere, inclusiv
utilizarea
tehnologiilor
informaționale

Iunie

În curs de realizare, ieșit din termene
Sunt planificate vizite în România – în prima decadă a
lunii august și în Austria.

Procedura de negociere a
deplasărilor în străinătate

-

5) Cadrul juridic național
privind constatul amiabil al
accidentelor rutiere promovat

Iunie

6)Structură de monitorizare
și analiză a situației în traficul
rutier (Infotrafic), creată și
instituționalizată

Iunie

1) Regulament
privind
organizarea și funcționarea a
Consiliului de coordonare și
monitorizare
a
asistenței
externe, aprobat.
2) 4 vizite de comunicare
privind
evoluțiile
în
implementarea
Suportului
Bugetar.

Martie

În curs de realizare, ieșit din termene
Prin ordinul IGP nr.315 din 21.09.2016, a fost instituit
GL interinstituțional pentru elaborarea proiectului de
modificare și completare a unor acte legislative, în
vederea optimizării procedurii de documentare a
accidentelor rutiere.
A fost elaborat un proiect de concept care a fost
consultat cu MF, CNPF, companii de asigurare
Realizat parțial
Prin ordinul IGP nr.84 din 21.02.2017, în cadrul INP a
fost creat Centrul de monitorizare a traficului rutier.
În conformitate cu necesarul de dotare identificat, va fi
achiziționat echipamentul necesar
Proiect nr. 14.
Capacități operaționale ale Poliției (P/III-14)
Nerealizat
Regulamentul urmează a fi
elaborat
după
crearea
direcției de profil în cadrul
IGP.

3) 2 ședințe ale Consiliului
organizate și desfășura

Mai

4) Cadru

de

politici

de

Martie
Iunie

Iunie

Modificarea
termenului de
efectuare a
deplasărilor, în
conformitate cu
graficul propus de
părțile gazdă.
Necesitatea
elaborării Rezistența din partea
Lobbi
Analizei
impactului
de companiilor
de
reglementare a propunerilor asigurări.
de modificare a legislației,
conformitate
cu
în
prevederile legale.
Lipsa
capacităților
angajaților în acest sens.
Lipsa mijloacelor financiare
pentru dotarea structurii
specializate

Realizat parțial
În luna iunie au fost realizate 4 sesiuni de informare la
care au participat reprezentanți din toate subdiviziunile
teritoriale ale IGP. Pînă la finele trimestrului III urmează
a fi efectuate sesiuni de informare în toate subdiviziunile
IGP.
Nerealizat
Ședințele urmează a fi
desfășurate după instituirea
Direcției de profil în cadrul
IGP
Realizat
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Propunerile /
hotărârea
accidente rutiere.

-

-

-

-

-

-

-

-

Mijloace de verificare
Termen
Situația de fapt
Motivele nerealizării /
(Ord. MAI 46-16.02.2017)
tergiversării
comunicare la nivelul MAI
Ordinul MAI nr. 178 din 19.06.2017 ”Cu privire la
elaborat și aprobat
aprobarea Programului de comunicare externă şi internă
pentru anul 2017 privind reforma Poliției şi Suportul
Bugetar al UE
5) 1 sondaj de opinie privind
Iunie
În curs de realizare, ieșit din termene Urmează a fi Partenerii de dezvoltare necomunicarea în cadrul Poliției
realizat pînă la finele anului, în prezent se lucrează asupra au sugerat să efectuăm
realizat.
proiectului chestionarului.
sondajul cu forțele proprii
6) Strategie și Plan de
Iunie
În curs de realizare, ieșit din termene
comunicare la nivelul Poliției
Textul Strategiei și Planul de comunicare a fost elaborat,
elaborate și aprobate.
doar că urmează a fi schimbată denumirea, întrucât
strategiile pot fi aprobate doar de minister. (HG nr. 778
din 27.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea Ministerului
Afacerilor Interne, structurii și efectivului limită ale
aparatului central al acestuia).
7) Pagina web a Poliției Februarie Realizat, ieșit din termene
revizuită
adaptată
La 5 aprilie 2017 a fost lansat noul format al paginii
și
necesităților actuale pentru
web a Poliției www.politia.md
asigurarea transparenței.
8) Regulament de activitate Februarie Realizat, ieșit din termene
al paginii web al Poliției
Ordinul IGP nr. 176 din 10.04.2017 ”Cu privire la
aprobat, cu roluri clare
aprobarea Regulamentului privind funcționarea paginiistabilite.
web oficiale a Poliției”
9) Acord de colaborare 2017 Februarie Realizat, ieșit din termene
MAI-IGP-FSM semnat
La 24 martie Acordul de colaborare trilateral între MAI
– IGP – Fundația Soros Moldova a fost a fost semnat.
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Riscurile

Propunerile /
hotărârea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

