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1. INTRODUCERE 

 

Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de 

bază al Ministerului Afacerilor Interne care completează sistemul planificării 

strategice la nivelul AAPC, asigurînd prioritizarea diverselor obiective, reflectate 

în numeroasele documente de politici, identificînd, totodată lacunele în capacităţile 

şi instrumentele/metodele pe care le va utiliza MAI în vederea atingerii 

obiectivelor sale.   

 

PDS include şi alte angajamente şi obligaţii ale Ministerului Afacerilor 

Interne stipulate în diferite tratate internaţionale, care, la general constituie 

misiunea autorităţii, însă din diferite motive nu se regăsesc în documentele de 

politici.  

 

Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei 

de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale" şi a Ghidului privind elaborarea PDS. 

 

PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Pentru planificarea operaţională 

a activităţii instituţiei se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri 

concrete de realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi 

evaluare a acestuia.  

 

Pentru alinierea planificării activităţii autorităţii la planificarea bugetară s-a 

utilizat clasificaţia bugetară a programelor şi programele din planurile strategice de 

cheltuieli sectoriale (CBTM), cu indicarea rolului şi responsabilităţilor autorităţii la 

realizarea acestora.  

 

Obiectivele instituţiilor din subordinea MAI, la fel, sunt reflectate în PDS în 

cazul în care autoritatea este responsabilă de realizarea acestora.  

 

Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de identitate a autorităţii, 

documentul central de la care derivă toate acţiunile MAI pe parcursul următorilor 3 

ani şi ca urmare, reprezintă:  
 

(i) instrument de planificare/prioritizare a politicilor la nivelul autorităţii; 
 

(ii) instrument de management pentru autoritate; 
 

(iii) instrument de comunicare, atît pe interior, cît şi pe exterior. 

 

Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au 

implicat toate subdiviziunile şi părţile interesate ale autorităţii.  
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Pentru coordonarea procesului de elaborare a PDS a fost creat Grupul de 

planificare, constituit din şefii subdiviziunilor interne şi reprezentanţii instituţiilor 

subordonate.  

Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape: 

 

I Etapă (situaţia curentă):  

Elaborarea Misiunii, Profilului Autorităţii şi Analiza SWOT; 

 

II Etapă (cadrul de politici publice):  

Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, a programelor şi 

obiectivelor; 

 

III Etapă (necesarul de capacităţi):  

Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi elaborarea recomandărilor pentru 

dezvoltarea capacităţilor;  

 

IV Etapă (definitivare):  

Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al autorităţii. 

 

Fiecare din etape a fost precedată de: 

 

- o instruire tematică organizată de Cancelaria de Stat pentru reprezentanţii 

Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor; 

 

- o instruire pentru grupul de planificare din autoritate. 

 

La unele etape a fost consultată opinia Cancelariei de Stat şi a societăţii civile, 

proiectul documentului a fost plasat pe pagina oficială, în vederea asigurării unui 

proces transparent şi participativ de elaborare a PDS.  

 

Se va menţiona că, modificarea PDS se va efectua doar în cazul în care 

această necesitate va deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii MAI sau 

în cazul modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel naţional. 

Modificările respective vor fi argumentate şi coordonate cu Cancelaria de Stat. 
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2. SITUAŢIA CURENTĂ 
 

 
 

Realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, 

promovarea şi realizarea politicii statului, în vederea asigurării legalităţii, ordinii 

publice, protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor, precum şi respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 

MISIUNEA 

MISIUNEA 

 
 

1. Elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniul asigurării ordinii de 

drept, securităţii publice şi combaterii criminalităţii;  

2. Participarea la elaborarea şi realizarea politicii de stat privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  

3. Administrarea domeniului protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor 

pe teritoriul Republicii Moldova; 

4. Elaborarea, promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul migraţiei 

şi azilului;  

5. Asigurarea disciplinei şi legalităţii în activitatea subdiviziunilor MAI, 

asigurarea nivelului înalt de pregătire profesională şi de intervenţie a efectivului;  

6. Asigurarea protecţiei juridice şi sociale a efectivului din subdiviziunile 

MAI;  

7. Dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor MAI;  

8. Planificarea şi desfăşurarea activităţilor orientate spre asigurarea apărării 

naţionale. 

 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne exercită eficient, transparent şi responsabil 

funcţiile administraţiei publice centrale în domeniul siguranţei publice, protecţiei 

frontierei, protecţiei civile, gestionării situaţiilor excepţionale, controlului 

procesului de migraţie şi altor domenii atribuite competenţei ministerului, 

asigurînd nivelul înalt de prestare a serviciilor pe domeniile de competenţă atît 

pentru cetăţenii Republicii Moldova, cît şi cei străini aflaţi în ţară. 
 

 

 
 

Legalitate şi responsabilitate 

Profesionalism şi eficienţă  

Oportunitate şi eficacitate 

Corectitudine, etică şi integritate profesională 

Transparenţă, accesibilitate şi orientarea spre cetăţean  

Obiectivitate, imparţialitate şi nediscriminare 

  

MISIUNEA MAI 

 

FUNCŢIILE  DE  BAZĂ 

 

VIZIUNEA 

  VALORI COMUNE 
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Ministru 

                                                                                      Aparatul Central 

                                                                      Subdiviziuni subordonate MAI   

Clubul sportiv 

central 

„Dinamo” 

Direcţia generală 

logistică 

 

Direcţia medicală 

Direcţia informaţii 
şi evidenţe 
operative 

Departamentul 

trupelor de 

carabinieri  

Serviciul 
Protecţiei Civile 

Situaţiilor 
Excepţionale 

 

Biroul migraţie 

şi azil 

Centrul pentru 

combaterea traficului 

de persoane 

 

Departamentul 

poliţie 

Academia „Ştefan 

cel Mare” 

Brigada de poliţie 

cu destinaţie 

specială „Fulger” 

Departamentul 

urmărire penală 

Direcţia 

protecţia 

martorilor 

  

Direcţia 

dirijare 

operaţională 

Serviciul poliţiei 

judecătoreşti 

Direcţia evidenţă 

contabilă şi asistenţă 

socială BNC INTERPOL 

CVN SECI /  
GUAM 

PNC EUROPOL 

Direcţia 

audit intern 

Viceministru, şef al 

Departamentului poliţie 
(blocul poliţienesc) 

Viceministru 
(blocul administrativ) 

Viceministru, comandant al 

trupelor de carabinieri 

Direcţia 

generală 

resurse 

umane 

Direcţia 

generală 

economie 

şi finanţe 

Direcţia 

juridică 

Direcţia cooperare 

internaţională şi 

integrare europeană 

Direcţia 

investigaţii şi 

securitate 

internă 

Direcţia 

informare şi 

relaţii cu  

publicul 

 

Secretariat 

Direcţia generală 

analiză, monitorizare 

şi evaluare a 

politicilor 

Comisariate de 

poliţie 

 

ORGANIGRAMA 

Cabinetul 

ministrului 

Unităţi militare Subdiviziuni 

specializate 
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FUNCŢIILE  DE  BAZĂ 

FUNCŢIILE  DE  BAZĂ 

FUNCŢII 

LE  DE  BAZ 
 

Anul 
Bugetul 

total, 
mln lei 

% -  
salarii 

% - cheltuieli 
de menţinere 

şi 
operaţionale 

% - reparaţii, 
investiţii 

capitale şi 
procurarea 
mijloacelor 

fixe 

% - 
transferuri 
către alte 

organizaţii 

% - 
pensii şi 
alocaţii 

%  -  bugetul 
total al MAI 

faţă de 
bugetul ţării 

2011 880,8 46,6 11,8 0,9 0,1 40,7 4,3 

2010 844,6 45,2 14,6 2,0 0,1 38,1 4,3 

2009 1020,3 48,3 19,9 3,5  28,1 5,7 

2008 947,4 43,0 19,2 9,0 0,1 28,8 5,9 

2007 838,2 47,4 20,0 5,4  27,1 5,9 

2006 612,7 50,7 21,2 4,8  23,3 5,6 

2005 445,4 46,9 26,4 7,8  18,8 5,2 

 

 

Cheltuieli total, repartizat pe compartimente, mln lei 

Compartimentul 
2008 2009 2010 2011 

Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat 

Cheltuieli, total 745,4 947,4 1021,5 1020,3 822,0 844,6 880,8 

Poliţia (inclusiv MAI) 365,9 

(49,1%) 

483,1 

(51,0%) 

556,7 

(54,5%) 

555,0 

(54,4%) 

362,4 

(44,1%) 

369,0 

(43,7%) 

323,3 

(36,7%) 

Salariul  242,9 312,1 376,3 370,7 270,8 271,8 264,0 

Alte cheltuieli curente 111,3 134,8 147,4 155,7 80,8 83,1 54,3 

Reparaţii capitale şi 

procurarea mijloacelor fixe 
10,2 31,3 30,2 26,8 9,8 12,2 4,5 

Investiţii capitale 1,5 4,8 2,8 1,8 1,0 1,9 0,5 

Carabinierii 58,1 

(7,8%) 

65,7 

(6,9%) 

73,5 

(7,2%) 

70,1 

(6,8%) 

51,7 

(6,3%) 

55,2 

(6,5%) 

65,1 

(7,4%) 

Salariul  26,8 26,8 34,3 35,5 32,1 32,1 38,5 

Alte cheltuieli curente 28,3 30,6 36,6 29,5 16,8 20,3 26,6 

Reparaţii capitale şi 

procurarea mijloacelor fixe 
3,0 3,5 2,6 0,8 2,8 2,8  

Investiţii capitale  4,8 - 4,3 - - - 

Pompierii 91,4 

(12,3%) 

124,2 

(13,1%) 

117,9 

(11,5%) 

106,5 

(10,4%) 

95,6 

(11,6%) 

97,5 

(11,5%) 

132,6 

(15,1%) 

Salariul  68,1 67,9 83,1 86,2 77,4 77,4 107,5 

Alte cheltuieli curente 14,5 16,1 19,9 17,9 17,8 19,7 22,2 

Reparaţii capitale şi 

procurarea mijloacelor fixe 
 35,1 13,8 0,6 0,4 0,4 2,9 

Investiţii capitale 1,1 5,1 1,1 1,8 - - - 

Obiectele speciale 1,4 

(0,2%) 

1,5 

(0,1%) 

1,5 

(0,1%) 

1,5 

(0,1%) 

1,1 

(0,1%) 

1,1 

(0,1%) 

1,0 

(0,1%) 

Pensii şi indemnizaţii 228,5 

(30,6%) 

272,8 

(28,8%) 

271,9 

(26,6%) 

287,2 

(28,1%) 

311,1 

(37,8%) 

321,8 

(38,1%) 

358,8 

(40,7%) 

 

 BUGETUL  MAI 
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Analiza alocaţiilor MAI pentru perioada 2005-2011 denotă o diminuare a 

alocaţiilor totale de la 5,2 la 4,3% din bugetul ţării. În aceeaşi perioadă s-a 

menţinut nivelul alocaţiilor pentru plata retribuirii muncii (46,6%), pe fundalul 

reducerii numărului de efectiv. Totodată, au crescut cu 22% alocaţiile pentru plata 

pensiilor, datorită recalculării pensiilor în urma modificărilor survenite la 

calcularea salariilor în anul 2006, precum şi indexărilor la pensie efectuate în 

perioada anilor 2007-2011.  

Astfel, urmare implementării normelor salariale, concomitent cu reducerile 

efectivului alocaţiile în acest scop pentru anul 2011 (410,0 mln lei) s-au majorat în 

comparaţie cu anul 2005 (208,9 mln lei) de 1,96 ori, iar pentru plata pensiilor 

alocaţiile sau majorat de 4,28 ori (2005 – 83,7 mln lei; 2011 – 358,8 mln lei). 

La compartimentul procurării mijloacelor fixe, investiţiilor capitale şi reparaţiilor 

capitale alocaţiile s-au diminuat de la 7,8 (34,7 mln lei) la 0,9% (7,4 mln lei), iar la 

cheltuielile de menţinere şi operaţionale de la 26,4 (117,6 mln lei) la 11,8% (103,9 

mln lei), atribuţiile MAI rămînînd aceleaşi, necesarul cantitativ de materiale şi 

consumabile menţinîndu-se la acelaşi nivel, iar preţurile fiind permanent în creştere 

(ca exemplu: benzina în anul 2005 costa 9,23 lei/litru (0,65 Euro), iar în anul 2011 

– 16,44 lei/litru (1,03 Euro), sau cu o majorare de 7,21 lei/litru). 

În rezultatul unei ample analize se demonstrează că, de fapt, în anul 2011, bugetul 

MAI la sumă totală este mai mare cu 435,4 mln lei faţă de anul 2005, dar utilizarea 

a 768,8 mln lei pentru plata salariilor şi pensiilor, sau 87,3%, în comparaţie cu 

65,7% în anul 2005, nu permite acoperirea cheltuielilor necesare pentru dotarea, 

echiparea, funcţionarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale conform 

standardelor europene de calitate. 

Reieşind din indexarea anuală a pensiilor, în cazul că alocaţiile la general din 

bugetul de stat pentru MAI nu vor spori corespunzător, inevitabil vor diminua şi în 

continuare retribuţiile pentru cheltuielile operaţionale ale subdiviziunilor acestei 

instituţii.   
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Aparatul Central al MAI
1
 

 

Denumirea 
deplină a 

subdiviziunii/ 
instituţiei din 

subordine 

Nr. de 
funcţii 

Rolul, misiunea 
subdiviziunii/ 

instituţiei din subordine 
Principalele produse 

1. Cabinetul 
ministrului 

2 
(0/2) 

  Desfăşoară activităţi de 
consiliere şi reprezentare 
a activităţii conducerii 
MAI  

1. Gestionarea şi monitorizarea 
îndeplinirii dispoziţiilor rezolutive ale 
ministrului; 
2. Examinarea petiţiilor adresate 

ministrului, organizarea activităţii de 
primire a cetăţenilor în audienţă la acest 
nivel; 
3. Consilierea cetăţenilor care se 

adresează ministrului în probleme 
generale specifice de relaţii cu publicul; 
4. Realizează materiale informaţionale 

şi analitice pe domeniile de activitate 
ale Cabinetului ministrului; 
5. Organizează activitatea Colegiului 

MAI şi propune subiecte pentru a fi 
examinate în şedinţe.  

2. Direcţia audit 
intern 

8 
(7/1) 

  Asigură evaluarea 
eficacităţii sistemului de 
management financiar şi 
control intern al 
subdiviziunilor MAI şi 
oferă recomandări pentru 
îmbunătăţirea lui.  
 

1. Evaluarea proceselor de 
management al riscurilor, control intern 
şi administrare, organizate de către 
conducerea MAI, dacă sunt adecvate şi 
funcţionează într-un mod ce asigură: 
- realizarea obiectivelor MAI; 
- conformitatea activităţii angajaţilor 

cu politicile, procedurile, regulamentele 
MAI; 
- economicitatea, eficienţa şi siguranţa 

resurselor; 
- perfecţionarea proceselor de control 

intern ale MAI; 
- aplicarea adecvată a cadrului legal. 

3. Direcţia 
generală  resurse 

umane 

28 
(26/2) 

 Elaborează, promovează 
şi monitorizează 
implementarea politicilor 
în domeniul 
managementului 
resurselor umane în 
entităţile MAI, precum şi 
implementează politicile 
de personal pentru 
Aparatul Central al MAI 
şi subdiviziuni 
subordonate, care nu au 
unităţi proprii de resurse 
umane. 

1. Elaborarea şi monitorizarea 
implementării politicilor,  procedurilor 
de personal în domeniile: 
- Proiectării şi organizării  

funcţiilor/posturilor; 
- Recrutării, selectării şi promovării 

personalului;  
- Motivării şi menţinerii personalului. 
- Formării profesionale a angajaţilor 

MAI; 
- Asistenţei sociale; 
- Evidenţei datelor şi documentelor cu 

privire la personalul MAI.  
2. Realizarea politicilor de personal 

pentru Aparatul Central al MAI şi 
subdiviziunile subordonate, care nu au 
unităţi proprii de resurse umane ce ţin 
de recrutarea, selecţia, încadrarea, 
evaluarea, cariera profesională, 
motivarea,  gestiunea şi prelucrarea 
automată a datelor personalului.  

                                                 
1
 Profilul subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale MAI a se vedea în anexa 1.  

PROFILUL SUBDIVIZIUNILOR MAI 
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4. Direcţia 
generală analiză, 
monitorizare  şi 

evaluare a 
politicilor 

24 
(22/2) 

Consolidează capacitatea 
managerială a MAI, 
contribuind la 
îmbunătăţirea procesului 
de elaborare, 
implementare, 
coordonare, evaluare şi 
examinare a impactului 
documentelor de politici 
publice şi altor programe 
de acţiuni, precum şi al 
controlului şi 
monitorizării modului de 
aplicare a acestora de 
către toate structurile 
ministerului în domeniile 
sale de responsabilitate. 

1. Analiza, monitorizarea, planificarea, 
proiectarea managerial-organizatorică şi 
strategică a activităţii MAI,  
2. Elaborarea documentelor de politici, 

hotărîrilor managerial-administrative,   
coordonarea şi consultanţa 
subdiviziunilor MAI în acest proces,  
3. Efectuarea controlului şi 

supravegherii modului de executare şi 
implementare a actelor legislative şi 
normative, indicaţiilor organelor 
ierarhic superioare, 
4. Monitorizarea permanentă a situaţiei 

operative, asigurarea reacţionării 
oportune la eventualele riscuri şi 
schimbări survenite, 
5. Organizarea, coordonarea şi 

supravegherea procesului de 
implementare a reformelor. 

5. Direcţia 
generală economie 

şi finanţe 

29 
(7/22) 

 Elaborează, organizează 
şi monitorizează 
implementarea politicilor 
economico-financiare în 
cadrul sistemului MAI 
 

1. Elaborarea proiectului şi planului 
general de finanţare; 
2. Efectuarea controlului executării de 

către subdiviziunile MAI a legislaţiei în 
vigoare privind chestiunile economico-
financiare; 
3. Asigurarea întocmirii evidenţei 

contabile în conformitate cu cerinţele 
Legii contabilităţii;  
4. Întocmirea trimestrială, anuală a 

Rapoartelor statistice, financiare ale 
activităţii economice şi prezentarea lor 
în ordinea stabilită instanţelor 
respective; 
5. Organizarea şi monitorizarea 

achitării salariilor, pensiilor şi 
îndemnizaţiilor de asigurare a 
militarilor, persoanelor corpului de 
comandă şi efectivului de trupă, precum 
şi membrilor familiilor lor. 

6. Direcţia 
juridică 

14 
(13/1) 

 Asigură compatibilitatea 
actelor normative din 
domeniul de activitate al 
MAI cu legislaţia 
Republicii Moldova şi 
tratatele internaţionale, 
reprezintă interesele MAI 
în instanţele de judecată, 
organele autorităţilor 
publice şi asociaţiile 
obşteşti în problemele 
juridice 

1. Expertiza juridică şi avizarea 
proiectelor de legi şi alte acte 
normative, proiectelor de tratate 
internaţionale pe domeniul de activitate 
MAI, precum şi verifică corespunderea 
legislaţiei şi vizează proiectele de acte 
normative departamentale ale MAI; 
2. Verificarea şi prezentarea 

materialelor ce urmează a fi examinate 
în şedinţele Guvernului şi 
Parlamentului; 
3. Asigurarea metodică a activităţii de 

elaborare a proiectelor de acte 
normative în cadrul MAI; 
4. Reprezentarea intereselor MAI în 

instanţele judecătoreşti; 
5. Examinarea cererilor prealabile 

adresate conducerii MAI, privind 
contestarea actelor administrative cu 
caracter normativ şi individual, emise 
de către MAI, precum şi a petiţiilor 
cetăţenilor şi colaboratorilor MAI, 
conform competenţei. 
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7. Direcţia 
investigaţii şi 

securitate internă 

18 
(17/1) 

 Identifică factorii şi 
condiţii  care favorizează 
actele infracţionale în 
cadrul MAI şi cercetează 
abaterile disciplinare cu o 
rezonanţă sporită. 
 

1. Asigurarea securităţii interne a MAI. 
2. Desfăşurarea măsurilor operative de 

investigaţii în vederea prevenirii şi 
curmării infracţiunilor şi abaterilor 
disciplinare din partea angajaţilor MAI.  
3. Efectuarea anchetelor de serviciu pe 

abaterile disciplinare cu o rezonanţă 
sporită. 
4. Protecţia onoarei şi demnităţii 

colaboratorilor MAI. 
5. Analiza cauzelor şi condiţiilor  care 

favorizează actele infracţionale în 
cadrul MAI şi elaborarea de politici 
publice departamentale în domeniu. 

8. Direcţia 
informaţii şi 

relaţii cu publicul 

6 
(6/0) 

Facilitează accesul 
cetăţenilor la informaţiile 
relevante asupra 
activităţii MAI, asigurînd 
informarea permanentă a 
publicului asupra 
măsurilor luate de către 
minister cu privire la 
combaterea 
infracţionalităţii, protecţia 
civilă a populaţiei, 
precum şi contribuind  la 
gestionarea imaginii 
instituţiei, atât pe plan 
intern cât şi pe plan 
extern.  

1. Informarea corectă, coerentă şi 
amplă a societăţii civile cu privire la 
activităţile efectuate de MAI; 
2. Instaurarea unui dialog social 

eficient, prin intermediul căruia 
societatea civilă va obţine deplinul 
acces la informaţia de interes public, iar 
instituţia, la rîndul său, va putea 
cunoaşte mai îndeaproape opinia 
societăţii civile în diverse probleme; 
3. Promovarea imaginii coerente a 

MAI şi a conducerii acestuia; 
4. Diminuarea gradului de neîncredere 

al cetăţenilor faţă de instituţiile prin 
creşterea gradului de conştientizare a 
riscurilor, consecinţelor şi mijloacelor 
de combatere a infracţionalităţii. 

9. Secretariatul 
MAI 

(la nivel de 
Direcţie) 

11 
(6/5) 

Efectuează controlul şi 
supravegherea executării 
şi implementării actelor 
legislative şi normative, 
controlul asupra 
respectării regimului 
secret, lucrului cu petiţiile 
cetăţenilor, ţinerii 
lucrărilor de secretariat 
ale subdiviziunilor 
centrale şi desconcentrate 
ale MAI. 

1. Asigurarea documentară a activităţii 
conducerii şi subdiviziunilor aparatului 
ministerului cu documentele 
recepţionate în Secretariat; 
2. Asigurarea controlului asupra 

executării documentelor, vizate de către 
ministru şi aparatul ministrului; 
4. Asigurarea controlului asupra 

respectării regimului secret, organizarea 
primirii cetăţenilor în audienţă, 
examinării petiţiilor cetăţenilor şi ţinerii 
lucrărilor de secretariat în cadrul MAI; 
5. Monitorizarea permanentă şi 

intervenţia imediată la încălcările de 
divulgare a informaţiei ce constituie 
secret de stat. 

10. Direcţia 
cooperare 

internaţională şi 
integrare 

europeană 

14 
(12/2) 

 

Dirijează relaţiile de 
colaborare în domeniul 
afacerilor interne, 
promovare şi reprezentare 
a politicii MAI în cadrul 
cooperării internaţionale 
cu organismele 
internaţionale, precum şi 
consolidează cadrul 
juridic de cooperare pe 
linia MAI prin elaborarea, 
negocierea, semnarea şi 
intrarea în vigoare a 
tratatelor internaţionale 

1. Asigurarea şi organizarea participării 
MAI la colaborarea internaţională; 
2. Reprezentarea intereselor MAI în 

cadrul colaborării cu organismele 
internaţionale; 
3. Crearea, perfecţionarea şi 

consolidarea cadrului juridic de 
cooperare a MAI cu organismele 
internaţionale; 
4. Promovarea vectorului de integrare 

europeană pe linia afacerilor interne; 
5. Elaborarea, coordonarea, dirijarea şi 

implementarea proiectelor în domeniul 
consolidării relaţiilor de cooperare în 
domeniul afacerilor interne.   
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Tabel de personal 1
2
 

Vîrsta 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

< 25 0 4 0 4 

25-40 33 54 6 93 

41-56f/61b 17 9 6 32 

> 57f/62b 0 2 1 3 

 

Tabel de personal 2 

Vechimea 

în muncă 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

1-5 5 18 2 25 

6- 15 22 38 3 63 

> 15 23 13 8 44 

 

Tabel de personal 3 

Vechimea 

în serviciul 

public 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

< 1 

debutanţi 

1 4 1 6 

1-3 tineri 

specialişti 

1 10 1 12 

4-15 25 42 3 70 

> 15 23 13 8 44 

 

Tabel de personal 4 

Gen 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

Feminin 14 34 13 61 

Masculin 36 35 0 71 

 

Tabel de personal 5 

Anul 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

2011 50 69 13 132 

2010 64 79 13 156 

2009 58 62 0 120 

2008     

                                                 
2
 Informaţia cu privire la personalul subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale MAI a se vedea în anexa 2. 

 

INFORMAŢIE  CU  PRIVIRE  LA  PERSONALUL   
APARATULUI  CENTRAL AL MAI  
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Puncte forte (S)  

(nu necesită îmbunătăţire) 
Puncte slabe (W)  

(necesită îmbunătăţire) 
Recunoaşterea şi conştientizarea 

carenţelor existente, manifestarea 
voinţei ferme a verigii manageriale şi 
convingerii unanime în cadrul 
subdiviziunilor subordonate privind 
necesitatea reformării cardinale a 
sistemului de afaceri interne şi ralierii 
acestuia la standardele europene 

Cadrul legislativ-normativ care reglementează 
activitatea MAI şi subdiviziunilor subordonate este 
învechit, nu corespunde cerinţelor timpului şi nu 
permite acţiunea şi interacţiunea eficientă a forţelor şi 
mijloacelor cu respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, precum şi nu asigură planificarea şi  
repartizarea eficientă a resurselor umane, financiare şi 
materiale (lipsa normativelor argumentate) 

Susţinerea managerială a 
iniţiativelor destinate îmbunătăţirii 
activităţii ministerului 

Management decizional centralizat 

Personal tînăr care manifestă interes 
sporit pentru perfecţionare continuă 

Schimbări frecvente, dublări de competenţe, 
neacoperirea unor segmente importante cu unităţi 
structurale şi funcţionalitatea redusă a structurii 
organizatorice a MAI 

Un sistem propriu de instruire şi 
perfecţionare continuă 

Sistemul ciclic ineficient de instruire şi perfecţionare, 
lipsa unui sistem eficient de instruire în domeniul 
managementului, prevenirii şi combaterii noilor tipuri 
de riscuri şi ameninţări şi capacitatea redusă de 
instituţionalizare a unor cursuri şi obiecte noi şi 
necesare în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale MAI 

Spiritul, cultura corporativă şi 
devotamentul cauzei promovate în 
cadrul sistemului 

Managementul deficient şi netransparent al resurselor 
umane, sistemul neadecvat de selectare, promovare, 
motivare, dezvoltare a carierei 

Competenţa de a iniţia şi elabora 
propuneri de acte normative, 
documente de politici publice, 
planificare bugetară în domeniul 
specific de activitate al ministerului 

Nerespectarea condiţiilor de muncă şi supraîncarcarea 
personalului ca urmare a deficitului de resurse umane, 
condiţionate de fluctuaţia şi reducerea statelor de 
personal 

Capacitatea de a asigura asistenţa 
de calitate în identificarea, 
elaborarea, implementarea şi 
monitorizarea de mecanisme şi 
instrumente pentru modernizarea şi 
întărirea capacităţii instituţionale 

Sistemul deficient de evaluare a activităţii, bazat pe 
indicii cantitativi, cea ce generează abuzuri din partea 
angajaţilor 

 

Infrastructura teritorială bine 
dezvoltată 

Nivelul redus şi lipsa mecanismelor de comunicare pe 
intern şi extern, promovarea insuficientă a politicilor şi 
activităţii MAI 

Capacitatea de mobilizare în situaţii 
critice, asigurarea operativităţii la 
intervenţii şi reacţionării prompte la 
sesizările cetăţenilor 

Dotarea insuficientă cu mijloace speciale, de 
comunicaţii, sisteme informaţionale automatizate în 
vederea asigurării operativităţii şi managementului 
eficient al crizelor şi riscurilor 

Utilizarea pe larg a sistemelor 

existente, tehnologiilor  informaţionale 
şi de comunicare internă, în sprijinul 
actului de comandă, coordonare şi 
execuţie 

Capacitatea insuficientă de planificare strategică, 
managementul proiectelor, în special celor de atragere a 
finanţării din fonduri externe 

Gestionarea bazelor de date proprii Lipsa unui Centru unic de colaborare şi interacţiune 
poliţienească internaţională 

Existenţa unui sistem de parteneriat 
deschis şi stabil cu instituţii publice, 
ONG-uri, şi organizaţiile 
internaţionale în domeniu 

Cunoaşterea insuficientă a limbilor străine de către 
angajaţii MAI 

Promovarea transparenţei 
decizionale, deschiderii către mass-
media şi societatea civilă 

Ineficienţa trupelor de carabinieri, în formula 
funcţională actuală bazată pe serviciul militar în termen 
şi dublarea competenţelor cu structurile poliţieneşti 

ANALIZA  SWOT 
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Oportunităţi (O) 
(nu se profită) 

Ameninţări (T) 
(împiedică performanţa) 

Voinţa Guvernului de a asigura 
reforma organelor de drept şi 
introducerea acestor priorităţi în 
documentele de politici strategice 

Politizarea verigii de conducere din cadrul MAI şi 
subdiviziunilor subordonate 

Continuitatea acţiunilor de integrare 
europeană, standarde, bunele practici 
şi disponibilitatea în acordarea de 
sprijin şi consiliere din partea UE 

Stabilitate politică scăzută, la nivel naţional, care 
determină fluctuaţie a personalului de conducere pe 
posturi, precum şi modificarea obiectivelor ministerului 

Prezenţa programului de reformare 
a MAI şi subdiviziunilor subordonate 

Sistem insuficient de protecţie socială şi dotare a 
personalului MAI, salarizarea necorespunzătoare 
volumului de muncă şi riscului asociat 

Combinarea eforturilor şi 
iniţiativelor de reformă şi 
modernizare în cadrul sectoarelor de 
justiţie, securitate, etc. 

Modificarea cadrului legislativ-normativ la iniţiativa 
altor autorităţi, fără coordonarea cu MAI, ceea ce 
periclitează reforma iniţiată şi succesul altor activităţi 

Posibilitatea pregătirii de bază şi 
continuu a specialiştilor în instituţiile 
de învăţămînt de peste hotare 

Apariţia unor noi obligaţii în procesul de integrare 
europeană  

 
Creşterea numărului de parteneri  

eventuali în cadrul societăţii civile şi 
organismelor internaţionale 

Coordonare deficientă, suprapunerea acţiunilor şi 
prevalarea intereselor departamentale în procesele de 
reformă, conflictul de interese 

Existenţa unui potenţial important 
de asistenţă metodologică, tehnică şi 
financiară externă 

Influenţa factorului uman şi riscul înalt al 
ameninţărilor corupţioniste 

Disponibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de a 
colabora/răspunde solicitărilor de 
consultare şi asistenţă din partea MAI  

Reducerea personalului MAI în conformitate cu 
memorandumul încheiat cu FMI, fără fi luate în calcul 
necesităţile reale şi cerinţe de creare a unor unităţi noi în 
procesul de realizare a angajamentelor privind 
liberalizarea vizelor cu UE 

Existenţa programelor, proiectelor 
şi operaţiunilor comune în spaţiul 
CSI şi UE pe domeniile de 
competenţă 

Globalizarea criminalităţii 

Colaborare cu factori 
guvernamentali şi non-
guvernamentali prin încheierea de 
protocoale/acorduri cu parteneri 
interni şi externi 

Situaţia social-economică dificilă, creşterea nivelului 
general al criminalităţii şi numărului situaţiilor 
excepţionale cu caracter natural şi tehnogen 

Participări şi contribuţii directe la 
grupuri de lucru, comitete, seminarii, 
conferinţe  

Finanţarea bugetară insuficientă, absenţa unor 
mecanisme care să asigure direcţionarea resurselor 
financiare în virtutea principiului eficienţei, păstrarea 
decalajului dintre necesităţile financiare şi acoperirea 
reală a acestora 

Interesul sporit şi posibilităţile 
mass-media şi societăţii civile 

Lipsa unui suport continuu şi subzistent din partea 
donatorilor 

Serviciile şi competenţele altor 
ministere şi agenţii  

Fonduri insuficiente alocate pentru formarea şi 
perfecţionarea angajaţilor din cadrul structurilor, 
dotarea cu echipament performant pentru aplicarea 
cunoştinţelor acumulate 

Posibilitatea simplificării şi 
debirocratizării procedurilor 
administrative 

Încrederea scăzută a cetăţenilor în instituţiile statului, 
în special organele de drept, percepţia eronată a opiniei 
publice cu privire la competenţele subdiviziunilor MAI 
şi posibilitatea de a influenţa decizia în procesele penale 
şi contravenţionale 

 Schimbări frecvente de persoane în rândul 
partenerilor, nedesemnarea aceloraşi persoane în cadrul 
grupurilor de lucru 

 Distorsionarea mesajului sau datelor privind 
activitatea MAI de către mass-media sau ONG de profil 
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3. Cadrul de politici publice 

 

 

ANALIZA  SWOT 
ANA 

LIZA  SWOT 

Priorităţi de politici  

pe termen mediu 

Sursa 

1. Ralierea sistemului afacerilor interne la standardele 

Uniunii Europene de securitate, guvernate de valorile 

democratice şi respect faţă de libertăţile fundamentale ale 

omului, în vederea realizării cu succes a negocierilor pe 

marginea Acordului de Asociere. 

Programul Guvernului pentru 
anii 2011-2014 (Integrare 
Europeană) 
Strategia securităţii naţionale a 
Republicii Moldova 
Planul naţional privind 
liberalizarea regimului de vize 
pentru Republica Moldova 

2. Edificarea statului de drept prin reformarea structurală 

şi procedurală a sistemului de drept pentru a garanta 

atragerea investiţiilor, combaterea criminalităţii şi 

corupţiei, protecţia drepturilor omului. 

Programul Guvernului pentru 
anii 2011-2014 (Supremaţia 
legii)  
Strategia securităţii naţionale a 
Republicii Moldova 
Concepţia de reformare a MAI şi 
subdiviziunilor subordonate şi 
desconcentrate ale acestuia 

3. Dezvoltarea infrastructurii şi capacităţilor 

subdiviziunilor de afaceri interne în raioanele de est ale 

ţării în vederea creării condiţiilor reale de reintegrare a 

regiunii transnistrene în spaţiul economic, social şi 

informaţional al Republicii Moldova, garantării drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor din localităţile din stînga Nistrului 

Programul Guvernului pentru 

anii 2011-2014 (Reintegrarea 

ţării)  

Strategia securităţii naţionale a 

Republicii Moldova 

4. Sporirea eforturilor de prevenire şi combatere a 

factorilor criminogeni, inclusiv lichidarea grupărilor 

criminale organizate ce activează atît pe teritoriul 

Republicii Moldova, cît şi pe teritoriul altor ţări, 

distrugerea bazei tehnico-materiale a acestor grupări 

Strategia securităţii naţionale a 

Republicii Moldova 

5. Protejarea intereselor cetăţenilor moldoveni peste 

hotare prin consolidarea relaţiilor de bună vecinătate şi 

parteneriatele strategice atît cu Uniunea Europeană, 

Ucraina, SUA, cît şi cu ţările Comunităţii Statelor 

Independente 

Programul Guvernului pentru 

anii 2011-2014 (Politica externă 

eficientă şi echilibrată) 

 

6. Prevenirea, gestionarea şi eliminarea efectelor în caz de 

calamităţi naturale, de poluare a mediului şi de accidente 

tehnogene, inclusiv prin consolidarea sistemului naţional 

de gestionare a situaţiilor excepţionale 

Strategia securităţii naţionale a 

Republicii Moldova 

7. Implementarea sistemelor automatizate pentru prestarea 

serviciilor electronice cetăţenilor şi reducerea factorului 

uman. 

Relansăm Moldova – Priorităţi 

de dezvoltare pe termen mediu 

(Lupta cu corupţia, Guvernarea 

electronică) 

8. Introducerea bugetării pe programe. Relansăm Moldova – Priorităţi 

de dezvoltare pe termen mediu 

(Promovarea recuperării 

economice) 

 

 

 

 PRIORITĂŢILE DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 
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Denumirea 
Programului 

Denumirea 
Subprogramului 

Scopul subprogramului Rolul 
MAI 

Partenerii 
principali 

Ordine 
publică 

Elaborarea politicii şi 
management în 
domeniul ordinii 
publice 

Consolidarea capacităţilor în 
domeniul managementului 
politicilor publice, în vederea 
eficientizării activităţii MAI şi 
subdiviziunilor subordonate 

Lider CS, MF 

Ordine 
publică 

Poliţia Modernizarea metodelor de 
prevenire şi combatere a 
infracţionalităţii în vederea 
reducerii victimizării populaţiei 
şi garantării ordinii de drept 

Lider MJ, PG, CCCEC, 
SIS, SV şi IFPS 
ale MF 

Ordine 
publică 

Gestionarea migraţiei 
şi sistemului de azil 

Acordarea serviciilor 
transparente şi accesibile tuturor 
categoriilor de migranţi, în 
vederea asigurării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
acestora  

Lider MMPSF, MTIC, 
MEcon., ME, 
MAEIE, SG, 
OIM, ICNUR, 
ICMPD 

Ordine 
publică 

 Trupele de 
carabinieri 

Dezvoltarea capacităţilor de 
asigurare şi restabilire a ordinii 
publice 

Lider SPPS, MF, 
organizaţiile 
particulare de 
detectiv şi pază 

Ordine 
publică 

Asigurarea urmăririi 
penale pentru 
sistemul afacerilor 
interne 

Consolidarea organului de 
urmărire penală din cadrul MAI 
cu competenţe delimitate, 
funcţionale şi eficiente 

Lider PG, MJ, MF, 
CSM 

Ordine 
publică 

Protecţia martorilor şi 
altor participanţi la 
procesul penal 

Crearea condiţiilor necesare în 
vederea asigurării protecţiei 
martorilor şi altor participanţi la 
procesul penal 

Lider MF, CSM, PG 

Ordine 
publică 

Formarea 
profesională şi 
cercetări ştiinţifice 
aplicative în 
domeniul afacerilor 
interne 

Modernizarea sistemului de 
instruire a personalului pentru 
subdiviziunile MAI şi 
îmbunătăţirea bazei ştiinţifice 
aplicative 

Lider ME, MF 

Ordine 
publică 

Comunicaţii şi 
sisteme 
informaţionale 

Crearea unui sistem eficient de 
comunicaţii şi modernizarea 
sistemelor informaţionale ale 
subdiviziunilor MAI 

Lider MF, MTIC, CS, 
SG, organisme 
internaţionale 

Ordine 
publică 

Sprijin sistemului 
afacerilor interne 

Consolidarea bazei materiale şi 
de fortificare a capacităţilor 
subdiviziunilor MAI 

Lider MF, ONG, 
organisme 
internaţionale 

Protecţie 
civilă  

Protecţia civilă şi 
apărarea împotriva 
incendiilor 

Sporirea nivelului de pregătire 
şi reacţionare în caz de situaţii 
excepţionale şi incendii, precum 
şi a sistemului de interacţiune a 
factorilor responsabili 

Lider MM, ARM, 
Agenţia 
„Moldsilva”, 
MDRC, MAIA, 
MTID, ME, MF, 
MMPSF, MS, 
APL, organisme 
internaţionale 

 

Notă: Deoarece MAI nu a participat la elaborarea programelor sectoriale în Cadrul de 

Cheltuieli pentru Termen Mediu, denumirea programelor şi unor subprograme a fost preluată 

din Clasificatorul bugetar, precum şi identificate unele subprograme noi, reieşind din domeniile 

gestionate de MAI. 

 

 PROGRAME BUGETARE ALE MAI 
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3
 În vederea acoperirii funcţiilor lipsă, structura MAI va include unităţile de management al proiectelor, de evaluare a activităţii subdiviziunilor MAI cu specialişti psihologi şi sociologi, de 

coordonare şi monitorizare a activităţilor pe domeniul reintegrării, centrul de dirijare în situaţii de urgenţă şi de criză.  
4
 Proiecte privind statutul angajaţilor MAI şi subdiviziunilor subordonate, Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul cu statut special debutant (tînărul specialist), Ghidul 

carierei profesionale a angajaţilor MAI.  

 Obiectiv PDS Indicator(i) de performanţă Responsabil Termen  Instrumente Finanţarea Necesarul de 
capacităţi 

Subprogramul I. Elaborarea politicilor şi managementul 

1. Armonizarea cadrului 
juridic şi de politici al MAI 
conform obiectivelor 
Concepţiei de reformare a 
MAI şi subdiviziunilor 
subordonate, precum şi 
angajamentelor asumate în 
vederea liberalizării 
regimului de vize cu 
Uniunea Europeană 

Numărul de acte normative 
elaborate şi înaintate în Guvern 

Numărul de lacune identificate 
şi recomandări înaintate în urma 
evaluărilor experţilor UE 
 

DGAMEP 
DJ 

2012-
2014 

Crearea grupurilor de lucru. 
Elaborarea şi promovarea 

proiectelor de acte legislative 
şi normative. 

Vizite de studiu. 
Experţi consultaţi. 
Comunicare internă şi 

externă. 
Campanii de consultare şi 

promovare. 
Consolidarea parteneriatelor 
Monitorizare şi evaluare 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens 

2. Optimizarea instituţională a 
MAI şi subdiviziunilor 
subordonate, în vederea 
excluderii dublărilor de 
funcţii şi conflictelor de 
competenţă, acoperirii cu 
personal a tuturor 
necesităţilor funcţionale 
 

Proiectele hotărîrilor de 
Guvern elaborare şi înaintate spre 
aprobare privind: 
- normativele de personal pentru 

subdiviziunile MAI şi cele 
subordonate; 
- structura optimizată a MAI

3
;   

- ponderea redusă a funcţiilor de 
conducere  pînă la 40% din 
numărul total de funcţii;  

Ordinele MAI elaborate şi 
aprobate privind structura 
subdiviziunilor subordonate şi 
desconcentrate, regulamentele 
revizuite ale subdiviziunilor MAI  

DGAMEP 
DGRU 

2012 Crearea grupurilor de lucru. 
Analiza funcţională. 
Elaborarea proiectelor şi 

consultarea lor internă. 
Vizite de studiu şi bunele 

practici preluate. 
Experţi consultaţi. 
Campanii de consultare şi 

promovare. 
Consolidarea parteneriatelor 
Monitorizare şi evaluare 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa abilităţilor de 
proiectare şi optimizare 
organizatorică în sistemul 
afacerilor interne 

3. Crearea şi implementarea 
unui sistem transparent, 
bazat pe concurs şi criterii 
clare de selectare şi carieră, 
a managementului 
resurselor umane în MAI 

Numărul proiectelor de hotarîri 
de Guvern şi actelor 
departamentale elaborate, 
modificate şi aprobate

4
 

Numărul anunţurilor publice 
privind ocuparea funcţiilor 
vacante şi a funcţiilor ocupate 
prin concurs 

Numărul petiţiilor parvenite 
privind modul de selectare şi 
promovare la funcţii 

DGRU 2012-
2014 

Elaborarea actelor 
normative. 

Consolidarea parteneriatelor. 
Vizite de studiu şi bunele 

practici preluate. 
Experţi consultaţi. 
Campanii de consultare şi 

promovare. 
Campanii de anunţare şi 

desfăşurare a concursurilor de 
angajare 

Monitorizare şi evaluare 

Bugetul de 
Stat 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa cunoştinţelor şi 
experienţei în angajarea 
şi promovarea prin 
concurs a angajaţilor cu 
statut special 

 OBIECTIVE  STRATEGICE 
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4. Crearea şi implementarea 
unui nou sistem de 
evaluare a activităţii 
subdiviziunilor MAI şi 
celor subordonate, precum 
şi a performanţelor 
angajaţilor, bazat pe 
corespunderea 
necesităţilor comunităţii 

Numărul de regulamente şi 
actelor departamentale privind 
aplicarea regulamentelor 

Numărul de metode de consultare 
a opiniei publice utilizate în 
evaluare 

Numărul de consultări publice ale 
criteriilor selectate 

Numărul de şedinţe teritoriale cu 
cetăţenii în vederea stabilirii 
problemelor şi îngrijorărilor 
existente pe domeniul de 
competenţă al MAI 

DGAMEP 2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor.  
Vizite de studiu şi bunele 

practici preluate. 
Experţi consultaţi. 
Definitivarea regulamentelor 

şi consultări interne. 
Campanii de consultare şi 

promovare externe. 
Sondaje anuale de opinii 

interne şi externe. 
Monitorizare şi evaluare. 
 
 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa unei structuri 
specializate în evaluarea 
activităţii MAI. 

Lipsa cunoştinţelor, 
inclusiv  în materie de 
practici internaţionale, şi 
experienţei de domeniu. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

5. Dezvoltarea capacităţilor 
de corelare a procesului de 
elaborare a politicilor cu 
planificarea bugetară 

Numărul de angajaţi ai unităţilor 
de politici şi de gestionare a 
finanţelor instruiţi în bugetarea pe 
programe 

Instrucţiunea pentru 
subdiviziunile MAI elaborată  

DGAMEP 2012-
2013 

Consolidarea parteneriatelor 
în vederea contractării 
expertului. 

Trainning-uri. 
Elaborarea Instrucţiunii  
Monitorizare şi evaluare. 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa cunoştinţelor şi 
experienţei în domeniul 
planificării bugetare pe 
bază de programe 

6. Elaborarea şi 
implementarea unui sistem 
de comunicare internă şi 
externă al MAI şi 
subdiviziunilor 
subordonate 
 
 
 

Strategia de comunicare elaborată 
şi aprobată 

Planuri anuale de implementare a 
Strategiei elaborate şi realizate 

Sistem Intranet elaborat, 
implementat şi accesibil pentru toate 
subdiviziunile MAI 

Numărul managerilor şi al 
comunicatorilor instruiţi în domeniu 

50% de angajaţi satisfăcuţi de 
modul de comunicare internă 

Creşterea cu 20%  a numărului  
vizitatorilor pe site-ul MAI  

Avansarea cu 20% a percepţiei 
cetăţenilor privind imaginea MAI în 
cadrul sondajelor publice de opinie  

DIRP 2012-
2014 

Elaborarea documentelor de 
politici. 

Monitorizare şi evaluare. 
Consolidarea parteneriatelor  
Experţi consultaţi. 
Programe de instruire şi 

dezvoltarea profesională, 
inclusiv instruirea la locul de 
muncă şi vizite de studiu 

 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa cunoştinţelor şi 
experienţei practice de 
domeniu 

Lipsa unui personal 
profesionalizat şi instruit 
în domeniul comunicării 
externe. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

7. 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
infrastructurii şi 
capacităţilor 
subdiviziunilor poliţieneşti 
în raioanele de est ale ţării 
în vederea asigurării 
serviciilor de egală calitate 
pentru cetăţeni 

Numărul de activităţi pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 
desfăşurate. 

Numărul de unităţi de echipament 
şi dotare logistică alocate, 

Numărul de activităţi desfăşurate 
întru consolidarea efectivului, 
inclusiv neformale, 

Numărul de sectoare reparate şi 
dotate ca puncte comunitare 

DGAMEP 
DP 

2012-
2014 

Planificarea, monitorizarea 
şi evaluarea. 

Investiţii în infrastructură, 
tehnologii informaţionale, 
instruiri, proiecte, 
echipamente. 

Consolidarea parteneriatelor 
 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 
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8. Autonomia funcţională a 
Serviciului poliţiei 
judecătoreşti asigurată în 
vederea cesiunii acestuia 
către MJ 

Program comun cu MJ de cesiune 
elaborat şi înaintat spre aprobare 

Numărul sediilor identificate în 
incintele judecătoreşti sau alte 
separate de poliţie 

DGRU 
DJ 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor 
inter-instituţionale . 

Elaborarea programelor şi 
cadrului normativ necesar 

Monitorizare şi evaluare. 

Bugetul de 
Stat 

Capacităţi există 

Subprogramul II. Poliţia 

1. Implementarea 
mecanismului de prevenire 
a cazurilor de încălcare a 
drepturilor omului şi 
actelor de corupţie comise 
de către angajaţii poliţiei 

Rata diminuării a cauzelor penale 
pornite în privinţa poliţiştilor; 

Rata diminuării cazurilor de 
abateri constatate în cadrul 
anchetelor disciplinare 

Rezultatele sondajelor opiniei 
publice 

Rezultatele evaluărilor experţilor 
internaţionali  

DISI, 
DP 

2012-
2014 

Crearea mecanismului 
independent de cercetare a 
plîngerilor cetăţenilor pe 
acţiunile poliţiei. 

Elaborarea şi implementarea 
măsurilor de prevenire a 
încălcărilor din partea 
poliţiştilor, în baza analizei 
cauzale. 

Modificarea cadrului 
legislativ-normativ în vederea 
asigurării sancţionării 
disciplinare a tuturor 
încălcărilor constatate şi 
utilizării noilor metode de 
investigaţie. 

Consolidarea parteneriatelor 
în vederea preluării bunelor 
practici şi instruirii 
personalului. 

Programe de instruire şi 
dezvoltare profesională în 
domeniul metodelor moderne 
de investigaţie 

Monitorizare şi evaluare. 
 

Bugetul de 
stat, necesită 

atragerea 
investiţiilor 

Lipsa unei structuri 
responsabile în 
examinarea plîngerilor 
pe acţiunile ilegale ale 
poliţiştilor. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens. 

Lipsa abilităţilor de 
utilizare a metodelor 
moderne de investigaţie 

2. Cadru departamental al 
poliţiei desconcentrate 
orientat la acordarea 
serviciilor calitative către 
cetăţeni 

Regulamentele poliţiei 
desconcentrate prevăd atribuţii 
formulate sub aspectul acordării 
serviciilor către cetăţeni; 

Fişele de post revizuite pentru 
100% de angajaţi ai poliţiei 
desconcentrate cu formularea clară a 
atribuţiilor sub aspectul acordării 
serviciilor către cetăţeni 

 
 

DGAMEP 
DP 

2012-
2014 

Elaborarea regulamentelor 
cu atribuţii revizuite. 

Campanii de consultare şi 
promovare. 

Consolidarea parteneriatelor 
Vizite de studiu şi experţi 

consultaţi 
Monitorizare şi evaluare. 
 

Bugetul de stat 
parţial, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa abilităţilor şi 
cunoştinţelor în materie 
de practici 
internaţionale în acest 
sens. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 
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3. Consolidarea capacităţilor 
ale întregului personal al 
serviciului ofiţerilor 
operativi de sector în 
vederea prestării 
serviciilor către cetăţeni   

Curricula de instruire elaborată şi 
formatori instruiţi. 

100% de ofiţeri operativi de 
sector  instruiţi în domeniu. 

60% de sectoare de poliţie 
amenajate şi dotate în vederea 
acordării serviciilor calitative 
cetăţenilor 

Numărul activităţilor desfăşurate 
de către ofiţerii operativi de sector 
cu implicarea cetăţenilor din 
localitate. 

Rata creşterii nivelului de 
apreciere a activităţii poliţiei 
ofiţerilor operativi de sector de către 
populaţia în sondajele de opinie 

 

DGAMEP 
DP 

2012-
2014 

Elaborarea fişei de proiect  
Elaborarea programelor de 

instruire şi dezvoltare 
profesională. 

Instruirea formatorilor şi 
seminare cascadă pentru 
ofiţerii operativi de sector. 

Elaborarea standardelor de 
dotare a sectorului de poliţie 

Amenajarea sectoarelor 
conform cerinţelor aprobate. 

Campaniilor de promovare a 
noului tip de activitate 

Monitorizare şi evaluare. 
 

Bugetul de stat 
parţial, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens. 

Lipsa unor standarde 
şi normative adecvate 
care să răspundă la 
cerinţele unei activităţi 
poliţieneşti comunitare 

 

4. Sporirea calităţii de 
colectare şi interpretare a 
probelor prin actualizarea 
cunoştinţelor şi 
competenţelor existente şi 
prin implementarea 
tehnicilor şi metodelor 
moderne 

Numărul laboratoarelor tehnico-
criminalistice dotate cu utilaj 
modern. 

Numărul experţilor-criminalişti 
instruiţi în domeniu. 

Numărul poliţiştilor instruiţi în 
instituţiile de învăţămînt ale MAI şi 
peste hotare cu privire la utilizarea 
metodelor noi de cercetare 
criminalistică 

DGAMEP
DP 

2012-
2014 

Studiu de fezabilitate privind 
oportunitatea achiziţionării 
pentru MAI a utilajului pentru 
efectuarea expertizelor ADN. 

Elaborarea şi promovarea 
fişei de proiect în vederea 
atragerii investiţiilor. 

Consolidarea parteneriatelor. 
Achiziţionarea utilajului 

necesar. 
Selectarea şi angajarea 

experţilor pentru instruirea 
efectivului. 

Monitorizare şi evaluare. 
 

Necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens. 

Lipsa capacităţilor de 
instruire 
corespunzătoare a 
personalului angajat în 
acest proces 

5. Iniţierea procesului de 
înregistrare a încălcărilor 
regulilor circulaţiei rutiere  
fără implicarea factorului 
uman 

Ponderea încălcărilor 
documentate şi înregistrate prin 
sisteme automatizate. 

Ponderea efectivului poliţiei 
rutiere implicat în proces de 
înregistrare şi documentare a 
încălcărilor RCR. 

Nr. automobilelor poliţiei rutiere 
dotare cu camerele video, aparate 
etilo-test, dispozitive mobile de 
apreciere a vitezei, sisteme GPS 

 

DGAMEP 
DP 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor. 
Investiţii în sisteme video 

automatizate de monitorizare a 
circulaţiei rutiere pe teritoriul 
mun. Chişinău şi pe traseele 
naţionale. 

Investiţii în echipamente 
pentru  automobilele poliţiei 
rutiere  

Monitorizare şi evaluare. 
 

Necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 
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6. Sporirea siguranţei 
populaţiei prin elaborarea 
şi implementarea 
Strategiei naţionale de 
siguranţă publică 

Proiectul hotărîrii de Guvern 
elaborat şi înaintat spre aprobare. 

Rata în creştere cu 10% a opiniei 
publice privind nivelul de siguranţă 
în localităţile ţării (conform 
sondajelor de opinii). 

Rata diminuată cu 20% a 
criminalităţii stradale 

DGAMEP 
DP 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor 
în vederea angajării unui 
expert-consultant. 

Consolidarea parteneriatelor 
inter-instituţionale. 

Elaborarea proiectului de act 
normativ. 

Campanii de consultare şi 
promovare 

Monitorizare şi evaluare. 
 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

 

7. 3 campanii de prevenţie a 
delicvenţei 

Numărul campaniilor desfăşurate. 
Numărul ONG-urilor implicate. 
Rata diminuării tipurilor 

corespunzătoare de crime.  
Rata diminuării crimelor comise 

de către anumite categorii sociale de 
persoane 

DGAMEP 
DP 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor 
inter-instituţionale şi cu 
organisme neguvernamentale 
şi internaţionale  

Elaborarea proiectelor . 
Vizite de studiu şi preluarea 

de bunele practici. 
Evaluarea situaţiei 

criminogene  

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa unui personal 
specializat în 
comunicare şi activităţi 
de promovare 

8. Centrul unic de cooperare 
poliţienească internaţională 
creat şi funcţional 

Structura creată în cadrul 
Departamentului poliţie cu 
integrarea BNC Interpol, CNV 
SECI-GUAM, CNF Europol 

Regulamentul privind efectuarea 
schimbului operaţional de informaţii 
şi desfăşurarea măsurilor poliţieneşti 
internaţionale elaborat şi aprobat 

DGRU 
DP 

2012 Modificarea structurii 
organizaţionale 

Reglementarea schimbului 
operaţional de informaţii şi 
desfăşurarea măsurilor 
poliţieneşti internaţionale  

Consolidarea parteneriatelor 
şi preluarea bunelor practici 

Monitorizare şi evaluare. 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa personalului 
instruit adecvat 
iniţiativei abordate 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

 
9. Unitatea de analiză a 

informaţiilor în cadrul 
Departamentului poliţie 
creată şi operaţionalizată 

Structura creată în cadrul 
Departamentului poliţie 

Personalul angajat şi instruit 
Softul achiziţionat şi 

operaţionalizat 
Accesul subdiviziunilor teritoriale 

la baza de date asigurat 
 
 

DGRU 
DP 

2012-
2014 

Crearea unităţii structurale 
Elaborarea şi ajustarea 

cadrului normativ privind 
funcţionarea unităţii 

Elaborarea fişei de proiect în 
vederea atragerii investiţiilor; 

Consolidarea parteneriatelor 
Investiţii în sisteme 

informaţionale 
Instruirea personalului 
Monitorizare şi evaluare. 
 

Necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

 
 
 
 

Lipsa personalului 
instruit adecvat 
iniţiativei abordate 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 
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10. Consolidarea capacităţilor 
poliţiei în domeniul 
combaterii crimei 
organizate în conformitate 
cu Strategia naţională de 
prevenire şi combatere a 
crimei organizate pe anii 
2011-2016 
 

Proiect de hotărîre de Guvern 
privind crearea Comitetului  
Naţional de Coordonare a 
Activităţilor de Combatere a Crimei 
Organizate elaborat şi promovat. 

Mecanismul de funcţionare, 
coordonare a activităţilor 
autorităţilor competente 
reglementat. 

Numărul angajaţilor structurilor 
specializate instruiţi în domeniul 
prevenirii şi combaterii: 

- crimei organizate, 
- traficului de persoane, 
- crimelor informatice, 
- crimelor legate cu droguri, 
- trafic internaţional cu 

automobile furate. 
Numărul experţilor din statele cu 

experienţă relevantă contractaţi în 
vederea instruirilor locale 

Numărul vizitelor de schimb de 
experienţă. 

Structura revizuită şi ajustată. 
Numărul participărilor la 

operaţiunile internaţionale tematice 

DGAMEP 
DP 

2012-
2014 

Crearea grupurilor de lucru. 
Consolidarea parteneriatelor 

inter-instituţionale şi 
internaţionale. 

Elaborarea fişelor de proiect 
în vederea atragerii 
investiţiilor pentru angajarea 
experţilor. 

Implementarea prevederilor 
Programelor internaţionale de 
combatere a criminalităţii, în 
special a formelor organizate 
ale acesteia. 

Experţi consultaţi. 
Campanii de consultare şi 

promovare. 
Revizuirea structurii şi 

regulamentelor de funcţionare. 
Vizite de studiu şi preluarea 

bunelor practici. 
Achiziţionarea de 

echipamente. 
Instruirea personalului 
Monitorizare şi evaluare. 
 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa cunoştinţelor în 
bunele practici 
internaţionale. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

11. Consolidarea capacităţilor 
poliţiei în domeniul 
reducerii traficului de 
droguri spre şi prin 
Republica Moldova, 
precum şi a ofertei şi 
accesibilităţii tuturor 
tipurilor de droguri 

Raportul de audit al activităţii, 
rolului şi responsabilităţilor, 
structurii şi necesităţilor de dotare şi 
instruire ale subdiviziunilor 
poliţieneşti responsabile, 
recomandări elaborate. 

Structura revizuită şi mecanismul 
de funcţionare optimizat 

Dotarea şi instruirea asigurată 
conform recomandărilor. 

Numărul ţărilor europene cu care 
s-au stabilit şi consolidat 
parteneriate cu subdiviziunile 
omologe. 

Numărul cazurilor de trafic al 
drogurilor şi reţelelor anihilate de 
comun cu alte organe de drept 
naţionale şi de peste hotare 

DAI, 
DP 

2012-
2014 

Auditul subdiviziunii 
responsabile. 

Revizuirea structurii şi 
regulamentelor de funcţionare. 

Consolidarea parteneriatelor. 
Elaborarea fişelor de proiect 

în vederea atragerii 
investiţiilor privind asigurarea 
dotării şi instruirii 
personalului. 

Vizite de studiu şi preluarea 
bunelor practici. 

Achiziţionarea de 
echipamente. 

Instruirea personalului. 
Monitorizare şi evaluare. 
 
 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa abilităţilor 
personalului adecvate 
iniţiativei abordate. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 
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Subprogramul III.  Gestionarea migraţiei şi sistemului de azil 

1. Crearea unui sistem 
eficient de control asupra 
migraţiei (legale şi ilegale) 
pe întreg teritoriul ţării 

Poliţia de frontieră în cadrul MAI 
creată şi funcţională. 

Posturi migraţionale create pe 
segmentul transnistrean. 

2 centre regionale „Nord” şi 
„Sud” subordonate Biroului migraţie 
şi azil create şi funcţionale. 

Sistem informaţional integrat de 
evidenţă a străinilor implementat şi 
operaţionalizat. 

Unităţi în cadrul BMA create şi 
funcţionale în domeniile de: 

- evaluare şi analiză a riscurilor; 
- evaluare (update) a profilului 

migraţional extins; 
- determinare a statutului de 

apatrid; 
- dezvoltare şi implementare a 

programelor de integrare a străinilor  
- gestionare a sistemului 

informaţional integrat. 
Rata în diminuare a cazurilor 

relevate de şedere şi migraţie ilegală 
a străinilor pe teritoriul RM 

DGRU, 
BMA 

2012-
2014 

Crearea structurilor noi prin 
reorganizarea Serviciului 
Grăniceri şi Biroului migraţie 
şi azil. 

Elaborarea regulamentelor 
Poliţiei de frontieră, BMA şi 
fişelor de post ale 
personalului. 

Elaborarea curriculei şi 
instruirea personalului poliţiei 
de frontieră şi BMA. 

Identificarea necesarului de 
echipamente şi achiziţionarea 
acestora. 

Vizite de studiu şi preluarea 
bunelor practici. 

Investiţii şi dezvoltarea 
sistemelor informaţionale. 

Consolidarea parteneriatelor 
inter-instituţionale 

Monitorizare şi evaluare. 
 

Bugetul de 
Stat parţial, 

necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa cunoştinţelor şi 
experienţei practice de 
domeniu. 

Lipsa sistemului 
propriu de instruire şi 
management al resurselor 
umane. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa capacităţilor de 
gestionare şi dezvoltare a 
sistemelor informaţionale 
de domeniu 

 
 

Subprogramul IV.  Trupele de carabinieri 

1. Constituirea unui serviciu 
de carabinieri cu efectiv 
100% profesionalizat 

Raportul privind analiza şi 
calculul forţelor şi mijloacelor 
necesare pentru asigurarea şi 
restabilirea ordinii publice pe întreg 
teritoriul ţării. 

Ordinul MAI cu privire la 
structura şi statele de personal 
elaborat şi aprobat. 

Numărul structurilor 
desconcentrate create şi funcţionale. 

Numărul de manifestaţii şi 
întruniri publice desfăşurate fără 
încălcări ale ordinii de drept. 

 

DGRU, 
DTC 

2012-
2014 

Elaborarea unor legi şi acte 
normative şi modificarea celor 
existente. 

Consolidarea parteneriatelor  
Programe de instruire şi 

dezvoltare profesională, 
inclusiv la locul de muncă şi 
vizite de studiu. 

Programe de consolidare a 
echipei şi de dinamică în grup. 

Selectarea şi angajarea pe 
bază de contract. 

Curriculum de pregătire şi 
perfecţionarea personalului în 
domeniul asigurării şi 
restabilirii ordinii publice 

Monitorizare şi evaluare. 

Buget de stat, 
necesită 
atragerea 

investiţiilor 

Lipsa capacităţilor de 
analiză şi calculul 
forţelor şi mijloacelor 
necesare pentru 
îndeplinirea misiunilor. 

Lipsa unui sistem 
adecvat de selectare, 
promovare, motivare, 
dezvoltare a carierei şi 
standarde ocupaţionale. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în 
domeniu 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 
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2. Elaborarea şi 
implementarea cadrului-
legislativ normativ în 
vederea reglementării 
modului de asigurare şi 
restabilire a ordinii publice 
în cadrul adunărilor 
publice, interacţiunii a 
autorităţilor responsabile 

Numărul actelor normative 
elaborate şi înaintate spre aprobare 

Comisia pentru gestionarea 
situaţiilor de criză reglementată. 

Numărul aplicaţiilor la nivel 
naţional desfăşurate. 

Numărul actelor normative 
departamentale elaborate şi aprobate 

DGAMEP 2012-
2014 

Elaborarea unor legi şi acte 
normative şi modificarea celor 
existente. 

Introducerea unor structuri şi 
mecanisme decizionale noi. 

Mobilizarea resurselor, 
mecanisme perfecţionate de 
colaborare inter-ministerială. 

Monitorizare şi evaluare. 
 

Buget de stat Lipsa abilităţilor 
instituţionale 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în 
domeniu 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

3. Elaborarea Programului 
privind dezvoltarea 
logistică şi tehnică a 
capacităţilor serviciului de 
carabinieri 

Program elaborat şi aprobat  DGAMEP 
DTC 

2012-
2013 

Elaborarea Programului în 
baza analizei necesităţilor 
efectuate. 

Campanii de consultare şi 
promovare 

Monitorizare şi evaluare. 

Buget de stat Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în 
domeniu 

Lipsa capacităţilor de 
domeniul planificării 
strategice a resurselor 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

4. Dezvoltarea capacităţilor 
trupelor de carabinieri de 
acţiune în situaţii 
postconflict şi de 
stabilizare 

Un detaşament (iniţial un pluton) 
format şi operaţionalizat. 

Numărul de participări în cadrul 
misiunilor desfăşurate sub egida 
ONU, UE, OSCE. 

Numărul instruirilor desfăşurate sub 
egida organismelor internaţionale 

DGAMEP 
DTC 

2012-
2014 

Elaborarea programului de 
dezvoltare a capacităţilor. 

Formarea detaşamentului. 
Instruirea, inclusiv în limbi 

străine şi echiparea efectivului. 
Consolidarea parteneriatelor 
Monitorizare şi evaluare. 
 

Buget de stat, 
necesită 
atragerea 

investiţiilor 

Lipsa unei comunicări 
eficiente inter-
instituţionale şi cu 
organisme internaţiona-
le pentru atingerea 
obiectivului. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

Subprogramul V. Asigurarea urmăririi penale pentru sistemul afacerilor interne 

1. Organul de urmărire 
penală al MAI consolidat, 
cu competenţe delimitate, 
funcţionale  
 
 
 
 

Proiectul de modificare a 
legislaţiei procesul-penale. 
   Unităţile proprii de gestionare a 
resurselor umane, financiare şi 
logistice ale organului UP create; 

Nr. unităţilor desconcentrate de 
urmărire penală dotate. 

 
  

DGRU 
DUP 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor 
inter-instituţionale în vederea 
elaborării proiectelor de 
modificare a cadrului normativ 
privind competenţele în 
procesul de urmărire penală. 

Elaborarea regulamentului 
de activitate a organului de 
urmărire penală al MAI. 

Întocmirea unor standarde 
de dotare a ofiţerului de 
urmărire penală. 

Evaluarea şi achiziţionarea 
necesarului de asigurare 
tehnico-materială. 

Consolidarea parteneriatelor 
Monitorizare şi evaluare 
 

Buget de stat, 
necesită 
atragerea 

investiţiilor 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 
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2. Organul de urmărire 
penală al MAI capabil să 
garanteze calitate în 
procesul de urmărire  
penală 

Rata reducerii numărului: 
- de cauze penale restituite pentru 

completare; 
- plîngerilor privind încălcările de 

procedură; 
- sesizărilor procuraturii privind 

abaterile în procedura penală. 
47 camere de audiere a 

participanţilor la proces dotate cu 
aparataj audio-video,  

47 camere amenajate pentru 
audierea minorilor victime sau 
martori 

DGAMEP 
DUP 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor. 
Auditul activităţii organului 

de urmărire penală al MAI. 
Programe de instruire şi 

dezvoltare profesională, 
inclusiv la locul de muncă şi 
vizite de studiu. 

Optimizarea structurii DUP. 
Evaluarea şi achiziţionarea 

necesarului de asigurare 
tehnico-materială. 

Monitorizare şi evaluare. 

Buget de stat, 
necesită 
atragerea 

investiţiilor 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens 

 

Subprogramul VI.  Protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal 

1. 
 

Crearea condiţiilor 
necesare în vederea 
asigurării protecţiei 
martorilor şi altor 
participanţi la procesul 
penal 

Capacităţi proprii de gestionare a 
resurselor, inclusiv financiare ale 
direcţiei specializate asigurate. 

100% din efectiv al subdiviziunii 
specializate în protecţia martorilor 
instruit de către experţi 
internaţionali. 

Subdiviziunea specializată în 
protecţia martorilor asigurată cu 
sediul separat, mijloace de  
transport, echipament şi acces la 
informaţii conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare  

DGEF 
DPM 

2012-
2014 

Evaluarea necesităţilor şi a 
nivelului de acoperire de către 
bugetul MAI. 

Elaborarea fişei de proiect în 
vederea atragerii investiţiilor. 

Curricula de instruire a 
personalului şi formatorilor. 

Consolidarea parteneriatelor. 
Vizite de studiu şi preluarea 

bunelor practici. 
Investiţii în sediu, echipament 

şi sisteme informaţionale. 
Consolidarea parteneriatelor 

cu alte autorităţi centrale. 
Monitorizare şi evaluare. 
 

Necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa abilităţilor 
personalului 
corespunzător iniţiativei 
abordate. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens 

Subprogramul VII. Formarea profesională şi cercetări ştiinţifice aplicative în domeniul afacerilor interne 

1. Instituirea şi 
implementarea unui sistem 
ciclic de dezvoltare 
profesională continuă a 
angajaţilor MAI 

Proiectul de hotărîre de Guvern  
privind aprobarea Concepţiei 
formării profesionale a angajaţilor 
Ministerului Afacerilor Interne 
elaborat şi înaintat spre aprobare 

Număr de instrucţiuni şi 
regulamente interne ajustate la 
prevederile Concepţiei 

Număr de programe analitice de 
studiu 

DGRU 
Academia 

MAI 

2012 Elaborarea proiectului 
hotărîrii de Guvern. 

Consultarea expertului. 
Campanii de consultare şi 

promovare. 
Elaborarea instrucţiunilor şi 

regulamentelor interne ajustate 
la prevederile Concepţiei. 

Elaborarea programelor 
analitice de studiu 

Monitorizare şi evaluare. 
 

Buget de stat, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa politicilor 
interne coerente în 
domeniul resurselor 
umane. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 
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2. Poligoane moderne de 
instruiri practice create şi 
funcţionale 
 

Număr de poligoane create şi 
dotate 

Ponderea orelor de studiu 
desfăşurate în poligoane din 
numărul total de ore practice 

DGRU 
Academia 

MAI 

2012-
2014 

Studiu de caz. 
Proiectarea poligoanelor şi 

evaluarea costurilor. 
Consolidarea parteneriatelor 

în vederea finanţării şi 
implementării proiectelor. 

Dezvoltarea capacităţilor 
corpului profesoral-didactic. 

Monitorizare şi evaluare 
 

Necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa abilităţilor ale 
cadrelor didactice 
corespunzător iniţiativei 
abordate. 

Lipsa unui plan de 
acţiuni la nivel de 
autoritate 

3. Implementarea 
mecanismului de predare a 
obiectelor de specialitate 
de către lectorii asociaţi 

Regulamentul lectorului asociat 
elaborat şi aprobat. 

Ponderea numărului de ore 
desfăşurate de către angajaţii 
experimentaţi ai subdiviziunilor 
MAI 

Mecanismul de remunerare 
adăugătoare aprobat 

 

DGRU 
Academia 

MAI 

2012-
2014 

Elaborarea Regulamentului 
lectorului asociat. 

Identificarea potenţialilor 
lectori asociaţi. 

Armonizarea planurilor de 
studiu. 

Monitorizare şi evaluare 

Buget de stat Lipsa abilităţilor ale 
cadrelor didactice 
corespunzător iniţiativei 
abordate. 

Lipseşte un plan de 
acţiuni la nivel de 
autoritate 

 

4. Angajaţii Aparatului 
Central al MAI şi 
aparatelor 
departamentelor şi 
serviciilor subordonate 
posedă o limbă străină 
(engleză, opţional franceză 
sau germană) la nivelul 
comunicării  

Numărul cursurilor de instruire 
avansată organizate. 

Numărul angajaţilor instruiţi care 
au susţinut probele de evaluare 

DGRU 
Academia 

MAI 

2012-
2014 

Studiu privind necesităţile şi 
specificul de instruire. 

Dezvoltarea proiectelor în 
vederea angajării lectorilor 

Monitorizare şi evaluare. 

Necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa abilităţilor ale 
cadrelor didactice 
corespunzător iniţiativei 
abordate. 

Lipseşte un plan de 
acţiuni la nivel de 
autoritate. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

5. Îmbunătăţirea 
capacităţilor 
subdiviziunilor MAI de 
pregătire fizică a 
efectivului în raza 
teritoriului deservit 

Număr de ore de pregătire fizică 
desfăşurate de către subdiviziunile 
desconcentrate. 

Număr de subdiviziuni care dispun 
de lector în pregătire fizică specială 

DGRU 2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor 
cu autorităţile locale în scopul 
identificării antrenorilor şi 
surselor pentru salarizarea lor. 

Consolidarea parteneriatelor 
internaţionale 

Monitorizare şi evaluare. 

În parteneriat 
cu APL 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

Lipseşte un plan de 
acţiuni la nivel de 
autoritate 

6. Consolidarea capacităţilor 
instituţiilor de învăţămînt 
ale MAI în 
instituţionalizarea noilor 
cursuri de instruire, 
conform necesităţilor MAI 

Numărul cursurilor de instruire 
lansate pentru studenţii şi efectivul 
actual al subdiviziunilor MAI. 

Cursul instituit în domeniul 
migraţiei şi azilului, protecţiei 
martorilor, poliţiei de frontieră, 
combaterii criminalităţii organizate 
şi informatice 

DGRU 
Academia 

MAI 

2012-
2014 

Elaborarea curriculelor. 
Vizite de studiu şi preluarea 

bunelor practic. 
Instruirea formatorilor. 
Consolidarea parteneriatelor 
Monitorizare şi evaluare. 
 

Buget de stat, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa abilităţilor ale 
cadrelor didactice 
corespunzător iniţiativei 
abordate. 

Lipsa capacităţilor de 
reacţie  a sistemului de 
pregătire la solicitarea 
beneficiarilor 
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Subprogramul VIII. Comunicaţii şi sisteme informaţionale 

1. Strategia de Dezvoltare a 
Technologiilor 
Informaţionale şi de 
Comunicare (TIC) a MAI 
elaborată 

Proiectul Strategiei elaborat cu 
asistenţa experţilor UE şi aprobat 
prin ordinul MAI 

DGAMEP 
DIEO 
DGL 

2012-
2013 

Experţi consultaţi 
Necesităţi evaluate 
Elaborarea proiectului de act 

normativ 
 

Sursele 
proiectului 
finanţat de 

Delegaţia UE 

Lipsa capacităţilor va 
fi acoperită de proiectul 
finanţat de UE 

2. Sistemul informaţional 
integrat al organelor de 
drept implementat 

Accesul la sistem pentru toate 
organele de drept şi control. 

Posibilitatea obţinerii de către 
cetăţeni a statisticilor penale şi 
contravenţionale dezagregate prin 
intermediul Internet-ului. 

Posibilitatea de depunere a 
cererilor electronice pentru 
obţinerea cazierelor judiciare şi 
ponderea de reducere a timpului de 
perfectare a acestora 

DGEF 
DIEO 

2012-
2013 

Investiţii în tehnologii 
informaţionale şi comunicaţii. 

Consolidarea parteneriatelor. 
Programe de instruire şi 

dezvoltare profesională, 
inclusiv instruirea la locul de 
muncă  

Monitorizare şi evaluare. 

Necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa abilităţilor 
personalului  
corespunzător iniţiativei 
abordate. 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în acest 
sens 

3. Sistem de 
radiocomunicaţii securizat 
pe bandă largă pentru 
subdiviziunile MAI 
implementat pe întreg 
teritoriu ţării 

2000 de terminale procurate pentru 
efectivul MAI. 

500 terminale procurate şi instalate 
la automobilele MAI. 

100 terminale staţionare procurate 
şi instalate în edificiile MAI 

DGEF 
DGL 

2012-
2014 

Investiţii în tehnologii 
informaţionale şi comunicaţii. 

Consolidarea parteneriatelor. 
Achiziţii publice.  
Programe de instruire şi 

dezvoltare profesională. 
Monitorizare şi evaluare. 

Buget de stat, 
Proiect comun 
transfrontalier 
RO-UA-MD 

Lipsa abilităţilor 
personalului 
corespunzător iniţiativei 
abordate 

4. 42 subdiviziuni 
desconcentrate ale MAI 
conectate la sistem 
informaţional bazat pe o 
reţea de fibră optică 

42 servere procurate. 
200 km de cablu de fibră optică 

procurat şi extins către 
subdiviziunile desconcentrate 

DGEF 
DGL 

2012-
2014 

Elaborarea fişei de proiect. 
Investiţii în tehnologii 

informaţionale şi comunicaţii. 
Consolidarea parteneriatelor. 
Achiziţii publice. 
Monitorizare şi evaluare. 

Necesită 
atragerea de 

investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor. 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în 
domeniu 

Subprogramul IX. Sprijin sistemului afacerilor interne 
1. 70% din efectivul MAI 

dotaţi şi echipaţi conform 
unor noi normative 
elaborate şi aprobate în 
acest sens 

Hotărîrea de Guvern privind 
aprobarea noilor normative 
elaborată şi înaintată spre 
aprobare.  

Ponderea efectivului echipat şi 
dotat cu mijloace speciale conform 
noilor normative . 

Modelele noi de uniformă 
aprobate pentru subdiviziunile 
MAI 

DGAMEP 
DGL 

2012-
2014 

Elaborarea actelor normative 
Studiu privind necesarul de 

dotare.  
Programul de dezvoltare a 

capacităţilor.  
Investiţii în echipamente şi 

mijloace speciale. 
Consolidarea parteneriatelor 
Monitorizare şi evaluare. 

Buget de stat, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor. 

Lipsa capacităţilor de 
domeniul planificării 
strategice a resurselor 

Lipsa cunoştinţelor în 
materie de practici 
internaţionale în 
domeniu 
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2. Crearea condiţiilor pentru 
asigurarea carabinierilor 
cu spaţiu locativ de  
serviciu 

Reparaţia capitală a căminelor 
ostăşeşti din str. Doina 102 cu 
replanificarea acestora în spaţiu 
locativ de serviciu pentru angajaţii 
Serviciului carabinieri 

DGL 
DTC 

2012-
2014 

Elaborarea proiectului şi 
caietului de sarcini 
Elaborarea cadrului normativ 

necesar 
Consolidarea parteneriatelor 
Investiţii în construcţii 

capitale 
Monitorizare şi evaluare  

Buget de stat, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor. 

Lipsa capacităţilor de 
domeniul planificării 
strategice a resurselor 

 

3. 47 edificii ale 
subdiviziunilor 
desconcentrate poliţieneşti 
dotate cu utilaj video de 
monitorizare 

Numărul camerelor video 
amplasate 

Cadrul intern cu privire la 
accesul la înregistrările video 
efectuate 

DGEF 
DP 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor. 
Investiţii în tehnologii video. 
Elaborarea actului normativ 

intern 
Monitorizare şi evaluare. 

Proiectul 
comun cu 

PNUD 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor 
externe 

4. 40% din inventar pentru 
pregătirea fizică a 
efectivului MAI 
modernizat 

Numărul de inventar sportiv 
achiziţionat. 

Rata crescîndă a performanţelor 
sportive demonstrate de către 
efectivul MAI 

DGEF 
CSC 

„Dinamo” 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor 
Investiţii în echipament 
Monitorizare şi evaluare. 

Buget de stat, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa capacităţilor de 
atragere a investiţiilor. 

Lipsa capacităţilor de 
domeniul planificării 
strategice a resurselor 

Subprogramul X. Protecţia civilă 
1. Asigurarea cadrului de 

politici naţionale şi 
instituţionale în vederea 
sporirii protecţiei civile a 
populaţiei 

- Strategia naţională de 
diminuare a riscurilor dezastrelor; 

- Program de consolidare a 
serviciului salvatori şi pompieri în 
localităţile rurale ale ţării; 

- Proiectul hotărîrii Guvernului 
privind reglementarea organizării 
forţelor şi mijloacelor SPCSE 
elaborate şi înaintate spre aprobare 

DGAMEP 
SPCSE 

2012-
2014 

Elaborarea proiectelor de acte 
normative şi documente de 
politici. 
Consultarea experţilor 

internaţionali în domeniu. 
Campanii de consultare şi 

promovare. 
Consolidarea parteneriatelor 
Monitorizare şi evaluare. 

Buget de stat, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa cunoştinţelor şi 
practicilor europene. 

Lipsa personalului 
suplimentar calificat. 

Lipsa experienţei şi 
aptitudinilor de 
planificare pe termen 
mediu şi lung pe 
domeniu 

2. Consolidarea capacităţii 
de reacţionare comună, 
eficientă şi rapidă a 
tuturor autorităţilor 
responsabile în gestionarea 
situaţiilor excepţionale şi 
de urgenţă 

Conceptul Sistemului naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă 
„112” elaborat şi promovat. 

Centrul de dirijare în situaţii 
excepţionale creat şi 
operaţionalizat 

DGAMEP 
SPCSE 

2012-
2014 

Consolidarea parteneriatelor. 
Contractarea experţilor străini. 
Elaborarea cadrului normativ 

aferent; 
Evaluarea necesităţilor de 

dotare; 
Achiziţionarea echipamentelor 
Instruirea personalului 
Monitorizare şi evaluare. 

Buget de stat, 
necesită 

atragerea de 
investiţii 
externe 

Lipsa unei structuri 
responsabile de 
administrarea sistemului 
„112” 

Lipsa unui concept de  
funcţionare al Centrului 
de dirijare conform 
standardelor UE 
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4. EVALUAREA  ŞI  DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢILOR   
 

Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind 

elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, a auto-

evaluare îndrumată. Acest exerciţiu a fost efectuat în baza comparării între 

capacităţile existente (generalizate în Analiza SWOT) şi capacităţile necesare 

pentru realizarea obiectivelor PDS. Diferenţa respectivă a fost categorizată drept 

lacune în capacităţi (necesar de capacităţi), deci capacităţile care la moment nu 

există, dar a căror dezvoltare reprezintă precondiţia de bază pentru realizarea 

obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi sustenabilă. 

Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar 

dezvoltarea capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizîndu-se 

înainte de şi/sau în paralel cu începerea procesului de implementare. 

Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective 

concrete şi în perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat 

fiind faptul că PDS este un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de 

capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte 

specifică şi practică. 

Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în 

parte, în baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în 

Ghid.  

Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi – 

organizaţional şi individual – deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la 

capacităţile din exterior, realizarea lor fiind dependentă doar de autoritatea însăşi şi 

reprezintă doar responsabilitatea acesteia. 

Rezultatele evaluării capacităţilor sunt prezentate în capitolul anterior în 

tabela cu Obiectivele, cît şi generalizat în tabela de mai jos cu descrierea 

necesarului de capacităţi şi a soluţiilor preferabile. În tabela cu Obiective necesarul 

de capacităţi a fost prezentat în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabela cu 

soluţiile preferabile, necesarul de capacităţi este grupat după tipuri/categorii de 

capacităţi. 
 

Necesarul de capacităţi şi soluţiile consolidate 
 

Nivelul organizaţional 

Instrumente 
Descrierea necesarului de 

capacităţi 
Soluţiile preferabile 

Optimizarea 

structurilor 

organizatorice şi 

statelor de 

personal 

Lipsa capacităţilor de atragere a 
investiţiilor externe 
 

Crearea şi instituţionalizarea unei 
subdiviziuni specializate în dezvoltarea de 
proiecte şi programe 
Instituirea unui mecanism unic de atragere, 
implementare şi raportare a  investiţiilor 

Lipsa unei structuri specializate 
în evaluarea activităţii MAI 
 

Optimizarea structurii MAI şi crearea unei 
structuri specializate în evaluare a 
activităţii, consolidată cu 
specialişti/psihologi şi sociologi 

Lipsa unei structuri responsabile 
în examinarea plîngerilor pe 
acţiunile ilegale ale poliţiştilor 
 

Înaintarea Propunerii de politică publică în 
acest sens,  
Consolidarea DISI şi modificarea cadrului 
legislativ-normativ în vederea optimizării 
mecanismului de investigare 

Schimbări 
funcţionale 

Lipsa capacităţilor de analiză şi 
calculul forţelor şi mijloacelor 
necesare pentru asigurarea şi 

Contractarea unor experţi în vederea 
efectuării unui studiu calitativ ce ar avea 
drept scop calcularea forţelor şi mijloacelor 
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restabilirea ordinii publice 
 

necesare pentru asigurarea şi restabilirea 
ordinii publice 
Studierea şi preluarea standardelor şi 
normativelor ţărilor europene în acest sens 

Îmbunătăţirea 

mecanismelor de 

cooperare inter-

instituţională 

Mecanism de consolidare a 
capacităţii de reacţionare 
comună, eficientă şi rapidă a 
tuturor autorităţilor responsabile 
în gestionarea situaţiilor 
excepţionale şi de urgenţă 

Implementarea proiectelor finanţate de 
Banca Mondială şi UE (RM-RO-UA) în 
acest sens 

Lipsa unei comunicări eficiente 
inter-instituţionale şi cu 
organisme internaţionale pentru 
dezvoltarea capacităţilor trupelor 
de carabinieri de acţiune în 
situaţii post-conflict şi de 
stabilizare  

Îmbunătăţirea colaborării cu Ministerul 
Apărării în vederea dezvoltării programelor 
comune de instruire a militarilor şi cu 
experţii NATO în vederea implementării 
prevederilor Planului IPAP-NATO, 
solicitarea asistenţei Jandarmeriei Române 
în cadrul proiectului de asistenţă derulat  

Sisteme 

informaţionale 

moderne 

Capacităţi de gestionare şi 
dezvoltare a sistemelor 
informaţionale în domeniul 
migraţiei 

Demararea proiectelor de atragere a 
finanţării externe în acest sens, inclusiv pe 
bază de parteneriate publice private 
Identificarea potenţialilor donatori 

Capacităţi de dotare a 
subdiviziunilor desconcentrate 
ale MAI cu utilaj video de 
monitorizare a circulaţiei rutiere 
Capacităţi de creare a 
poligoanelor şi valorificarea 
orelor pe bază de exerciţii 
practice 
Capacităţi de creare şi 
gestionare a Sistemului 
informaţional integrat al 
organelor de drept 
Capacităţi de conectare a 
subdiviziunilor desconcentrate 
ale MAI la un sistem 
informaţional bazat pe reţea de 
fibră optică 

Nivelul individual 

Instrumente 
Descrierea necesarului de 

capacităţi 
Soluţiile preferabile 

Studierea şi 

preluarea bunelor 

practici 

Ralierea formelor şi metodelor 
de activitate la standardele UE 

Elaborarea proiectelor de atragere a 
asistenţei externe în vederea organizării 
vizitelor de studiu şi studierii experienţei 
pozitive a ţărilor UE, precum şi 
contractarea unor experţi UE în vederea 
formulării unor recomandări de raliere a 
formelor şi metodelor de activitate la 
standardele UE în domeniile de lipsă a 
capacităţilor indicate 

Angajarea şi promovarea prin 
concurs a angajaţilor cu statut 
special 
Metode de desfăşurare a 
măsurilor de prevenţie a 
criminalităţii şi de organizare a 
campaniilor publice  
Cooperare poliţienească 
internaţiona-lă şi inter-
instituţională 
Combaterea crimei organizate, 
inclusiv a traficului de droguri 
Crearea şi funcţionarea poliţiei 
de frontieră 
Asigurarea şi restabilirea ordinii 
publice 
Asigurarea protecţiei martorilor 
şi altor participanţi la procesul 
penal 
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Instruiri şi 

dezvoltare 

personală 

 

Abilităţi de proiectare şi 
optimizare organizatorică în 
sistemul afacerilor interne 

Contractarea unor experţi UE în vederea 
instruirii formatorilor şi cadrului didactic 
din cadrul instituţiilor de învăţămînt ale 
MAI, în vederea asigurării formării 
profesionale iniţiale şi continuă pe 
domeniile de abilităţi lipsă 
 

Abilităţi în planificarea bugetară 
pe bază de programe 
Abilităţi de comunicare internă 
şi externă 
Abilităţi de utilizare a 
metodelor moderne de 
investigaţie 
Abilităţi în aplicarea principiilor 
activităţii poliţieneşti 
comunitare 
Abilităţi de instruire în 
utilizarea tehnologiilor moderne 
de expertize judiciare 
Cooperarea poliţienească   
internaţională cu caracter 
operaţional 
Abilităţi de creare şi funcţionare 
a unităţii de informaţie şi 
analiză  
Abilităţi în prevenirea şi 
combaterea traficului de droguri  
Abilităţi de management 
integrat al frontierei de stat 
Capacităţi de restabilire a 
ordinii publice 
Abilităţi în domeniul planificării 
strategice a resurselor 

Modificarea 

politicilor/ 

procedurilor 

interne de 

personal 

Lipsa unui sistem adecvat de 
selectare, promovare, motivare, 
dezvoltare a carierei şi 
standarde ocupaţionale pentru 
carabinieri 

Îmbunătăţirea colaborării cu Ministerul 
Apărării şi cu experţii NATO şi solicitarea 
asistenţei Jandarmeriei Române în cadrul 
proiectului de asistenţă derulat în vederea 
elaborării şi implementării politicilor 
moderne pentru personalul militar   

 
 

Proiecte negociate şi în derulare privind dezvoltarea capacităţilor pentru anii 2012-2014, 

precum şi fişele de proiect elaborate pentru care nu sunt încă identificaţi donatorii a se 

vedea în anexa 3. 

 

Recomandări privind dezvoltarea capacităţilor 

 

1. Valorificarea la maximum a potenţialului experţilor din partea Delegaţiei 

Uniunii Europene, precum şi sprijinului consilierilor de rang înalt din partea 

Misiunii Uniunii Europene pentru Consiliere în Politici Publice în vederea 

dezvoltării capacităţilor-lipsă. 

2. Instituirea mecanismului unic de atragere, implementare şi raportare a  

investiţiilor, inclusiv prin crearea structurii specializate. Monitorizarea riguroasă a 

modului de implementare a proiectelor lansate privind dezvoltarea capacităţilor. 

3. Consolidarea structurilor MAI şi optimizarea cadrului aferent de reglementare 

în domeniul evaluării activităţii subdiviziunilor MAI şi investigării încălcărilor din 

partea angajaţilor. 

4.  Studierea şi preluarea standardelor şi normativelor ţărilor UE privind calculul 

şi repartizarea forţelor şi mijloacelor în vederea asigurării ordinii publice. 
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5.  Sporirea colaborării cu autorităţile publice centrale şi locale. 

6. Demararea proiectelor de atragere a finanţării externe, inclusiv pe bază de 

parteneriate publice private şi identificarea potenţialilor donatori în vederea 

asigurării gestionării şi dezvoltării sistemelor informaţionale în domeniul migraţiei, 

dotării automobilelor subdiviziunilor desconcentrate ale MAI cu utilaj video de 

monitorizare a circulaţiei rutiere, creării şi gestionării Sistemului informaţional 

integrat al organelor de drept, conectării subdiviziunilor desconcentrate ale MAI la 

un sistem informaţional bazat pe reţea de fibră optică, creării poligoanelor şi 

valorificării orelor de studiu pe bază de exerciţii practice. 

7. Elaborarea proiectelor de atragere a asistenţei externe în vederea organizării 

vizitelor de studiu şi studierii experienţei pozitive a ţărilor UE, precum şi 

contractarea unor experţi UE în vederea formulării unor recomandări de raliere a 

formelor şi metodelor de activitate la standardele UE în domeniile angajării şi 

promovării prin concurs a angajaţilor cu statut special, orientării serviciilor prestate 

spre aşteptările cetăţenilor, desfăşurării măsurilor de prevenţie a criminalităţii şi 

organizării campaniilor publice, cooperării poliţieneşti internaţionale şi inter-

instituţionale, combaterii crimei organizate, inclusiv a traficului de droguri, creării 

şi funcţionării poliţiei de frontieră, asigurării şi restabilirii ordinii publice, 

asigurării protecţiei martorilor şi altor participanţi la procesul penal. 

8. Contractarea unor experţi UE în vederea instruirii formatorilor şi cadrului 

didactic din instituţiile de învăţămînt ale MAI, în vederea asigurării formării 

profesionale iniţiale şi continue pe domeniile proiectării şi optimizării 

organizatorice în sistemul afacerilor interne, planificării bugetare pe bază de 

programe, comunicării interne şi externe, utilizării metodelor moderne de 

investigaţie, aplicării principiilor activităţii poliţieneşti comunitare, utilizării 

tehnologiilor moderne de expertize judiciare, cooperării poliţieneşti internaţionale 

cu caracter operaţional, creării şi funcţionării unităţii de informaţie şi analiză, 

prevenirii şi combaterii traficului de droguri, managementului integrat al frontierei 

de stat, restabilirii ordinii publice, planificării strategice a resurselor. 

9. Îmbunătăţirea colaborării cu Ministerul Apărării, cu experţii NATO şi 

solicitarea în continuare a asistenţei Jandarmeriei Române în cadrul proiectului 

derulat în vederea elaborării şi implementării politicilor moderne pentru personalul 

trupelor de carabinieri, cu lansarea eventual a unui proiect Twinning în acest sens. 
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5. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

Monitorizarea şi evaluarea implementării PDS este acelaşi proces ca şi 

monitorizarea şi evaluarea activităţii autorităţii. Unica diferenţă este, în cazul PDS, 

existenţa unei evaluări adiţionale finale a implementării PDS.  

Responsabili de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii autorităţii 

(PDS) este Unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. 

La solicitarea reprezentanţilor acestei direcţii, toate subdiviziunile şi 

instituţiile din subordine urmează să prezinte în termenul solicitat informaţia 

relevantă privind realizarea obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sînt 

responsabili. 

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea 

obiectivelor/acţiunilor.  

Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse 

în Planurile anuale de activitate, care la rindul lor reies din obiectivele PDS. 

Rapoarte de monitorizare vor fi elaborate trimestrial în vederea identificării 

gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri 

corective în perioada care urmează.  

Aceste rapoarte sînt rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii 

autorităţii şi nu rapoarte adiţionale. 

În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării 

căror-va măsuri corective, acestea se includ fie în planul anual al autorităţii pentru 

anul următor, fie se propune şi se efectueze modificarea Programului de 

Dezvoltare Strategică a autorităţii. În cazul în care procesul de monitorizare va 

identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor PDS, 

derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat în 

informaţia pe care subdiviziunea internă/instituţia din subordine o prezintă unităţii 

de politici a MAI.  

Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care autoritatea o 

efectuează anual în baza Planului anual al autorităţii.  

Acest proces se va realiza la finele anului şi va rezulta în Raportul anual de 

evaluare a activităţii autorităţii. 

Raportul anual de evaluare va indica atît realizările cît şi eşecurile privind 

implementarea planului anual şi atingerii rezultatelor anuale (indirect a 

Obiectivelor PDS).  

Aceasta este o analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece de această 

dată se identifică şi cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul 

realizării în vederea propunerii măsuri corective mai substanţiale pentru anul 

următor.  

Totodată, procesul de evaluare identifică aspectele ale obiectivelor realizate 

anul precedent şi acele aspecte care urmează să fie planificate pentru anul următor. 

În acest sens, Raportul de evaluare va prezenta baza pentru planificarea 

activităţilor pentru anul viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul an). 
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Raportul la fel poate indica necesitatea modificării Obiectivelor PDS în cazul 

schimbării circumstanţelor. 

Evaluarea finală a PDS se realizează la finele anului al treilea de 

implementare şi serveşte bază pentru elaborarea următorului PDS pentru 

următoarea perioadă de planificare.  

Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor 

PDS, impactul ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-au produs la 

compartimentul probleme pe care programele sectoriale urmau să le soluţioneze, 

etc.  

Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei generale a autorităţii la 

realizarea scopului programului (sectorial) prin realizarea obiectivelor PDS şi 

recomandări pentru PDSul următor.  

Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe în 

vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei evaluări 

mai obiective şi imparţiale. 

La fel pot fi implicaţi şi experţi din exterior pentru a contribui la raportul de 

evaluare final.  

La general vorbind, calitatea raportului de evaluare a PDS va determina şi 

calitatea Programului de Dezvoltare Strategică pentru perioada ulterioară.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

            Anexa 1 
 

Profilul subdiviziunilor subordonate MAI şi celor desconcentrate 
 

Denumirea 
deplină a 

subdiviziunii/ 
instituţiei din 

subordine 

Nr. de 
funcţii 

Rolul, misiunea 
subdiviziunii/ 

instituţiei din subordine 
Principalele produse 

1. Departamentul 
poliţie: 
aparatul; 
2 direcţii generale 
7 direcţii specializate 

 Organizează, dirijează şi 
efectuează acţiunile 
privind apărarea vieţii, 
sănătăţii şi libertăţilor 
fundamentale ale 
cetăţenilor, intereselor 
societăţii şi ale statului de 
atentate criminale şi alte 
atacuri nelegitime, 
asigură prevenirea şi 
descoperirea 
infracţiunilor, ordinea şi 
liniştea publică pe întreg 
teritoriu al statului 

1. Elaborarea politicilor, organizarea 
implementării acestora în domeniul 
prevenirii şi combaterii 
contravenţiilor şi infracţiunilor,  şi 
realizarea acestor politici prin 
intermediul subdiviziunilor 
poliţieneşti cu competenţă pe întreg 
teritoriul republicii; 
2. Organizarea şi asigurarea ordinii 
şi  securităţii publice; 
3. Dirijarea, control şi asigurarea 
bazei normative ale activităţii 
operative de investigaţie şi de 
urmărire a infractorilor în 
subdiviizunile MAI; 
4. Coordonarea şi dirijarea activităţii 
serviciilor resurse umane, protecţiei 
juridice şi sociale, asigurarea 
disciplinei de serviciu şi legalităţii 
activităţilor poliţiei;  
5. Organizarea aplicării mijloacelor 
tehnice, criminalistice şi operative la 
realizarea acţiunilor de urmărire 
penală şi cu caracter operativ, 
asigurarea executării expertizelor şi 
consultărilor tehnico-ştiinţifice. 

Subdiviziunile 
desconcentrate: 
1 comisariat 

general de poliţie cu 
5 comisariate de 
sector subordonate, 

2 comisariate 
municipale, 

1 Direcţie a 
afacerilor interne a 
cu 3 comisariate 
raionale 
subordonate, 

32 comisariate 
raionale, 

7 comisariate şi 1 
secţie teritorială în 
transport 

11 secţii 
investigare a 
fraudelor 

 Organizează, dirijează şi 
efectuează acţiunile 
privind apărarea vieţii, 
sănătăţii şi libertăţilor 
fundamentale ale 
cetăţenilor de atentate 
criminale şi alte atacuri 
nelegitime, asigură 
prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor, urmărirea 
penală, ordinea şi liniştea 
publică pe teritoriul 
deservit. 

1. prevenirea, constatarea curmarea, 
descoperirea crimelor şi 
contravenţiilor, urmărirea 
persoanelor care le-au săvîrşit, 
căutarea persoanelor date dispărute şi 
a altor persoane în cazurile stabilite 
de legislaţie;  
2. asigurarea ordinii şi  securităţii 
publice, 
3. apărarea vieţii, sănătăţii, 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
intereselor societăţii şi ale statului de 
atentate criminale şi alte atacuri 
nelegitime. 

2. Departamentul 
trupelor de 
carabinieri 

 Conduce cu activitatea 
militară şi de serviciu  pe 
timp de pace şi pe timp de 
război a 
unităţilor/subunităţilor 
militare a trupelor de 
carabinieri, în vederea 
asigurării şi restabilirii 
ordinii publice, pazei 

1. Menţinerea permanentă a gradului 
de luptă a trupelor de carabinieri; 
2. Organizarea şi asigurarea 
îndeplinirii serviciului de luptă şi 
trupe în unităţile/subunităţile 
militare; 
3. Instruirea profesională, pregătirea 
şi perfecţionarea în limita 
competenţei a efectivului; 
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obiectivelor diplomatice, 
acordării ajutorului în 
limita competenţei în 
cazurile situaţiilor 
excepţionale, organizării 
şi executării serviciului 
trupe. 

4. Educaţia militaro-patriotică a 
efectivului. 

5 Unităţi militare 
ale DTC 

 Execută serviciul de 
luptă şi trupe, asigură 
instruirea şi pregătirea 
comandanţilor inferiori 
pentru trupele de 
carabinieri 

1. Executarea programelor de 
instruire şi pregătire a efectivului în 
limita competenţei; 
2. Executarea serviciului de patrulă 
şi santinelă în raza de 
responsabilitate; 
3. Participarea la asigurarea şi 
restabilirea ordinii publice;   
4. Acordarea ajutorului în limita 
competenţei în cazurile situaţiilor 
excepţionale; 
5. Organizarea şi executarea 
serviciului trupe. 

3. Departamentul 
urmărire penală 

45 
(42/3) 

Organizează, dirijează, 
coordonează şi 
controlează activitatea 
procesuală  a tuturor 
subdiviziunilor de 
urmărire penală, 
constituite în cadrul MAI, 
efectuează urmărirea 
penală în limitele 
competenţei stabilite de 
art. 266 CPP, în special în 
cauzele penale complexe 
sau care prezintă 
rezonanţă şi pericol social 
sporit. 

1. Organizarea, dirijarea, 
coordonarea, verificarea şi 
îmbunătăţirea activităţii organelor de 
urmărire penală teritoriale şi centrale 
ale MAI; 
2. Analiza, planificarea şi înaintarea 
soluţiilor de optimizare a activităţii 
de urmărire penală în cadrul MAI, 
conlucrarea cu alte organe şi 
ridicarea nivelului de pregătire 
profesională a ofiţerilor de urmărire 
penală; 
3. Efectuarea urmăririi penale pe 
cauzele penale ce ţin de  competenţa 
DUP. 

4. Serviciul 
protecţie civilă şi 

situaţii 
excepţionale 

73 
(58/ 
15) 

Elaborarea şi asigurarea 
realizării politicii de stat 
în domeniul protecţiei 
civile şi apărării 
împotriva incendiilor  

1. Conducerea nemijlocită şi 
exercitarea supravegherii de stat în 
domeniul protecţiei civile şi 
securităţii anti-incendiare pe întreg 
teritoriul ţării; 
2. Organizarea şi dirijarea lucrărilor 
de salvare, a altor lucrări de urgenţă, 
în cazul declanşării situaţiilor 
excepţionale şi incendiilor,  
lichidarea consecinţelor lor; 
3. Organizarea măsurilor de 
pregătire  prealabilă şi multilaterală a 
populaţiei, a obiectivelor economiei 
naţionale şi a forţelor Protecţiei 
Civile.  
4. Monitorizarea permanentă şi 
înştiinţarea organelor de conducere şi 
populaţiei republicii despre pericolul 
şi apariţia situaţiilor excepţionale.  
5. Elaborarea şi organizarea 
realizării politicilor în domeniu; 
6. Menţinerea în starea de pregătire 
completă a forţelor şi mijloacelor 
Protecţiei Civile şi conducerea 
acţiunilor lor la executarea lucrărilor 
de salvare şi a altor lucrări de 
neamînat. 
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10 Direcţii situaţii 
excepţionale 

desconcentrate 

2404 
(2169/235) 

Implementarea politicii 
de stat în domeniul 
protecţiei civile şi apărării 
împotriva incendiilor pe 
teritoriul deservit. 

1. Conducerea nemijlocită a 
Protecţiei Civile în teritoriul deservit, 
coordonarea activităţii APL în 
domeniu şi apărare împotriva 
incendiilor; 
2. Asigurarea serviciului permanent 
de salvare, alte intervenţii de urgenţă, 
în cazul declanşării situaţiilor 
excepţionale şi incendiilor;   
3. Lichidarea consecinţelor 
situaţiilor excepţionale inclusiv 
incendii; 
4. Pregătirea organelor de 
administrare, forţelor Protecţiei 
Civile, precum şi instruirea 
populaţiei în domeniul protecţiei 
civile şi apărării împotriva 
incendiilor;  
5. exercitarea supravegherii de stat 
în domeniul protecţiei civile şi 
apărării împotriva incendiilor. 
 6. Monitorizarea situaţiei în zona 
deservită, evaluarea riscurilor şi 
informarea oportună a autorităţilor, 
populaţiei privind pericolul existent. 

5. Academia 
„Ştefan cel Mare” 

418 
(261/157) 

Instituţia de învăţământ 
superior, care pregăteşte 
cadre specializate, pentru 
ocuparea funcţiilor în 
subdiviziunile MAI, 
asigurînd atăt pregătirea 
iniţială dar şi continuă.  

1. Asigurarea formării iniţiale şi 
continue a personalului Ministerului 
Afacerilor Interne; 
2.  Efectuarea cercetării ştiinţifice în 
domeniile specifice activităţii MAI; 
3.  Pregătirea, prin studii universitare 
de masterat şi de doctorat, de 
specialişti în domeniile pentru care 
este abilitată. 

6. Direcţia 
generală logistică 

165 
(103/62) 

Organizează, dirijează, 
planifică şi  controlează 
activitatea subdiviziunilor 
MAI pe domeniul de 
activitate logistică, 
administrare şi dezvoltare 

1. Administrarea şi dezvoltarea 
bunurilor materiale ale MAI, crearea 
condiţiilor optime de activitate 
angajaţilor MAI; 
2. Monitorizarea asigurării protecţiei 
muncii în subdiviziunile MAI; 
3. Determinarea necesarului în 
conformitate cu normele stabilite şi 
aprovizionarea cu bunuri materiale şi 
mijloace de transport; 
4. Asigurarea cu mijloace de 
comunicaţii şi protecţie 
informaţională; 
5. Organizarea activităţilor în 
domeniul marketing-ului, realizarea 
achiziţiilor publice.  

7. Direcţia 
dirijare 

operaţională 

40 
(38/2) 

 Monitorizează, 
supraveghează şi 
coordonează activitatea 
unităţilor de gardă din 
cadrul subdiviziunilor 
MAI în vederea 
gestionării 24 din 24 a 
fluxului informaţional 
referitor la infracţiunile şi 
incidentele semnalate pe 
teritoriul ţării şi asigurării 
mobilizării forţelor şi 
mijloacelor necesare întru 

1. Acumularea, procesarea 
informaţiilor cu privire la infracţiuni 
şi incidente şi elaborarea sintezei 
zilnice; 
2. Informarea conducerii MAI şi a 
statutului despre situaţiile de risc 
evaluate sau eventuale şi organizarea 
24 din 24 a serviciului întru 
executarea măsurilor dispuse, sau 
prevăzute conform regulamentelor, 
în vederea mobilizării forţelor MAI 
şi reacţionării eficiente; 
3. Asigură paza şi control-acces în 
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asigurarea reacţionării 
operative şi eficiente, 
evaluării riscurilor şi 
informării prompte a 
conducerii MAI şi a 
statului 

edificiile MAI; 
4. Realizează, inclusiv cu antrenarea 
altor servicii de resort ale MAI, 
supravegherea asupra procesului de 
recepţionare, înregistrare şi 
examinare a sesizărilor şi altor 
informaţii cu privire la infracţiuni şi 
incidente; 
5. Elaborează, perfecţionează şi 
ajustează actele normative ale MAI 
ce reglementează activitatea 
unităţilor de gardă, companiei de 
gardă şi control-acces şi asigură 
executarea conformă a acestora. 

8. Direcţia 
medicală 

435 
(50/385) 

Asigură organizarea, 
îndrumarea, coordonarea 
şi controlul activităţii de 
asistenţă medicală 
primară, specializată de 
ambulator (inclusiv 
stomatologică), 
spitalicească, de înaltă 
performanţă, sanitaro-
epidemiologică şi 
expertiză medico-
militară, monitorizează 
implementarea 
programelor naţionale de 
sănătate în reţeaua 
medico-sanitară a MAI 

1. Asigurarea efectuării măsurilor de 
profilaxie a maladiilor, precum şi 
supravegherea şi întremarea sănătăţii 
efectivului MAI şi persoanelor 
asigurate; 
2. Organizarea selectării medico-
militare stricte a candidaţilor la 
angajare în serviciu în cadrul MAI; 
3. Organizarea şi pregătirea 
medicală a efectivului MAI în scopul 
acordării primului ajutor medical la 
locul incidentului, în caz de situaţii 
excepţionale, de  accidente în timpul 
exercitării obligaţiunilor de serviciu; 
4. Acordarea ajutorului 
organizatorico-metodologic 
instituţiilor medico-sanitare, 
unităţilor  medicale ale 
subdiviziunilor MAI; 
5. Supravegherea respectării 
normelor sanitaro-igienice şi 
antiepidemice în subdiviziunile MAI. 

9. Clubul sportiv 
central „Dinamo” 

132 
(20/112) 

Creează şi conduce 
organizatorico-metodic şi 
implementează sistemul 
complex de pregătire 
fizică şi de foc a 
efectivului 
subdiviziunilor MAI, 
celor subordonate şi 
desconcentrate 

1. Crearea şi realizarea unui sistem 
complex de pregătire fizică specială 
şi de foc a efectivului MAI în 
vederea formării deprinderilor 
practice necesare pentru activitate; 
2. Conducerea organizatorico-
metodică a pregătirii fizice şi de foc 
în cadrul subdiviziunilor MAI; 
3. Organizarea pregătirii fizice şi de 
foc în afara serviciului şi dezvoltarea 
sportului aplicativ; 
4. Stabilirea activităţii gospodăreşti 
şi de producţie la bazele sportive şi 
subdiviziunile subordonate; 
5. Pregătirea în comun acord cu 
Agenţia Sportului şi CNO a 
sportivilor de performanţă în baza 
centrului de instruire „Tînărul 
dinamovist” şi echipei sportive de 
performanţă a DTC, precum şi 
participarea la campionatele 
europene, mondiale şi Jocurile 
Olimpice. 
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10. Direcţia 
informaţii şi 

evidenţe operative 

86 (37/ 
49) 

Elaborează şi realizează 
politicile în domeniul 
informatizării 
subdiviziunilor MAI, 
creării şi administrării 
sistemelor informaţionale 
unice ale organelor de 
drept în vederea evidenţei 
infracţiunilor, şi cauzelor 
penale, precum şi 
persoanelor cercetate în 
cadrul acestora  

1. Elaborarea şi realizarea politicilor în 
domeniile informatizării, creării, 
implementării, susţinerii şi 
dezvoltării sistemelor informaţionale 
şi de schimb de informaţii, precum şi 
a protecţiei datelor cu caracter 
personal; 
2. Coordonarea şi control al 
procesului de evidenţă unică a 
infracţiunilor, a cauzelor penale şi a 
persoanelor care au săvârşit 
infracţiuni, la nivel departamental; 
3. Crearea şi consolidarea, la nivel 
interdepartamental, a unui sistem 
eficient şi durabil de interacţiune a 
Ministerului Afacerilor Interne cu 
participanţii la Sistemul informaţional 
integral automatizat de evidenţă a 
infracţiunilor, a cauzelor penale şi a 
persoanelor care au săvârşit 
infracţiuni; 
4. Identificarea şi analiza cazurilor de 
aplicare incorectă a legislaţiei, 
formularea propunerilor şi 
recomandărilor pentru subdiviziunile 
afacerilor interne care au în 
competenţa sa domeniul reglementării 
proceselor informatizării şi resurselor 
informaţionale. 

11. Direcţia 
protecţia 

martorilor 

22 
(19/3) 

Organul abilitat cu 
protecţia martorilor şi 
altor participanţi la 
procesul penal 

1. Asigurarea executării hotărîrii cu 
privire la aplicarea măsurilor de 
protecţie emise în conformitate cu 
art.215 alin.(2) din Codul de 
procedură penală şi emite decizie 
privind aplicarea măsurilor de 
protecţie;  
2. Elaborarea, în comun cu persoana 
protejată, a programului de protecţie, 
întocmirea acordului de protecţie; 
3. Aplicarea măsurilor de protecţie, 
măsurilor urgente sau de asistenţă 
prevăzute în programul de protecţie; 
4. Emiterea deciziei privind 
aplicarea măsurilor de protecţie;  
5. Gestionarea fondurilor de la 
bugetul de stat şi din surse de 
finanţare externe, necesare realizării 
programului de protecţie. 

12. Serviciul 
poliţiei 

judecătoreşti 

200 
(200/0) 

Organizează, dirijează şi 
verifică activitatea 
subdiviziunilor teritoriale 
ale poliţiei judecătoreşti 
ce ţin de asigurarea şi 
menţinerea ordinii 
publice în sediile şi în 
instanţele de judecată, 
securitatea judecătorilor 
şi altor participanţi la 
proces, aducerea în 
instanţa judecătorească a 
persoanelor care se 
eschivează să se prezinte, 
acordarea asistenţei 

Organizarea şi asigurarea: 
1. securităţii localurilor instituţiilor 
judecătoreşti, judecătorilor şi a 
participanţilor la proces în instanţele 
judecătoreşti, iar în caz de necesitate 
şi în afara lor, în condiţiile legii; 
2. executării indicaţiilor 
Preşedintelui şedinţei de judecată, 
privind aplicarea faţă de inculpat şi 
de alte persoane a măsurilor 
procesuale de constrângere,  
prevăzute de lege; 
3. aducerii la locul procesului 
judiciar a persoanelor, care se 
eschivează să se prezinte, 
materialelor cauzei penale, a 
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executorilor judecătoreşti 
în procesul îndeplinirii 
acţiunilor executorii, 
căutarea debitorilor şi 
persoanelor care au 
întrerupt relaţiile de 
rudenie. 

corpurilor delicte, precum şi 
integrităţii lor; 
4. menţinerii ordinii publice în sediul 
instanţelor judecătoreşti; 
5.acordării asistenţei executorilor 
judecătoreşti în procesul îndeplinirii 
acţiunilor executorii; 
6. căutării debitorilor şi persoanelor, 
care au întrerupt relaţiile de rudenie. 

13. Centrul 
pentru 

combaterea 
traficului de 

persoane 

   43 
(40/3) 

Promovează şi 
implementează politicile 
de prevenire şi combatere 
a traficului de persoane şi 
migraţiunii ilegale pe 
plan naţional şi 
internaţional, organizează 
şi asigură investigarea, 
reţinerea şi urmărirea 
penală a persoanelor 
implicate în traficul de 
persoane  

1. Promovarea  şi realizarea politicii 
de stat în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane, 
stabilirea şi dezvoltarea direcţiilor 
prioritare ale politicii de stat în acest 
domeniu; 
2. Asigurarea urmăririi penale 
multilaterale şi sub toate aspecte ce 
ţin de traficul de persoane; 
3. Armonizarea actelor legislative şi 
normative la standardele comunitare 
şi internaţionale; 
4. Prevenirea şi combaterea 
fenomenului de trafic de persoane. 

14. Biroul 
migraţie şi azil 

 

87 
(33/54) 
Buget 

77 
33/34 

Extrabuget     
10 
 

 

Promovează şi realizează 
politica statutului în 
domeniul migraţiei şi 
azilului 

1. Elaborarea, controlul şi 
supravegherea legislaţiei în domeniul 
migraţiei. 
2. Gestionarea proceselor de 
migraţie, supravegherea regimului de 
şedere a străinilor pe teritoriul 
Republicii Moldova, 
3. Evidenţa şi eliberarea actelor de 
identitate, invitaţiilor şi vizelor în 
situaţii de excepţie, prelungirea 
vizelor pentru străini, 
4. Acordarea statutului de refugiat 
sau a unei forme de protecţie, cazarea 
solicitanţilor de azil, 
5. Combaterea şederii şi migraţiei 
ilegale a străinilor, detenţia, 
returnarea, expulzarea străinilor şi 
readmisia. 

15. Direcţia 
evidenţă contabilă 
şi asistenţă socială 

10 
(2/8) 

Implementează politicile 
economico-financiare ale 
MAI la nivelul 
subdiviziunilor 
Aparatului MAI şi 
subdiviziunilor 
subordonate, care nu au 
unităţi contabile proprii, 
organizează şi 
perfecţionează activitatea 
sistemului de pensionare 
în cadrul MAI  

1. Organizarea şi asigurarea 
procesului economico-financiar în 
direcţiile subordonate MAI, care nu 
au unităţi contabile proprii; 
2. Întocmirea şi prezentarea în 
termenii stabiliţi a dărilor de seamă 
contabile, financiare şi statistice; 
3. Efectuarea controlului asupra 
actelor primare de stabilire şi 
calculare a pensiilor şi 
îndemnizaţiilor de asigurare a 
militarilor, persoanelor corpului de 
comandă şi efectivului de trupă, 
precum şi membrilor familiilor lor; 
4. Asigurarea aplicării corecte a 
prevederilor legale referitor la 
protecţia socială a colaboratorilor 
MAI; 
5. Examinarea petiţiilor, cererilor şi 
rapoartelor privind chestiunile ce ţin 
de competenţa Direcţiei şi decide 
asupra lor. 
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16. Brigada de 
poliţie cu 

destinaţie specială 
„Fulger” 

489 
(479/10) 

Asigură restabilirea 
odinii publice, în caz că a 
fost grav destabilizată, 
neutralizează şi 
capturează infractori 
deosebit de periculoşi, 
delicvenţii evadaţi, 
eliberează ostaticii, 
respinge atacuri armate 
sau în grup. 

1. Asigurarea şi desfăşurarea 
operaţiunilor şi intervenţiilor 
speciale; 
2. Menţinerea şi restabilirea ordinii 
publice; 
3. Protecţia persoanelor a căror viaţa 
este în pericol; 
4. Căutarea şi reţinerea delicvenţilor 
evadaţi de sub arest; 
5. Prestarea serviciilor de pază 
persoanelor fizice şi juridice.  

17. Biroul 
Naţional Central 

„Interpol” 

19 
(19/0) 

Asigură schimbul 
informaţional eficient cu 
ţările membre Interpol în 
vederea prevenirii şi 
combaterii infracţiunilor 
de drept comun 

1. Asigurarea schimbului 
informaţional; 
2. Asigurarea capacităţii tehnice şi 
operaţionale a BNC Interpol; 
3. Realizarea activităţii 
informaţional analitice; 
4. Organizarea deplasărilor de 
verificare şi acordare a asistenţei 
metodico-practice subdiviziunilor 
MAI.  

18. Centrul 
Naţional Virtual 

SECI/GUAM 

7 
(6/1) 

Organizează şi facilitează 
cooperarea cu organele de 
drept şi alte autorităţi 
publice ale statelor 
membre SECI (SELEC) 
şi GUAM 

1. Asigurarea cadrului organizatoric 
necesar pentru cooperarea şi 
dezvoltarea la nivel naţional şi 
internaţional a acţiunilor specifice 
pentru prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii transfrontaliere şi 
altor infracţiuni grave în cadrul 
statelor SECI şi GUAM 
2. Schimbul de informaţii cu 
organele de drept din statele SECI şi 
GUAM; 
3. Analizarea, generalizarea şi 
utilizarea informaţiei acumulate. 

19. Punctul 
Naţional de 

Contact Europol 

2 
(2/0) 

Facilitează şi intensifică 
cooperarea cu statele 
membre ale UE în ceea ce 
priveşte prevenirea şi 
combaterea formelor 
grave de terorism şi 
criminalitate 
internaţională 

1. Recepţionarea şi prelucrarea 
materialelor referitor la traficul ilegal 
de droguri, infracţiuni legate de 
substanţe radiative şi nucleare, trafic 
de fiinţe umane, contrabanda cu 
imigranţi, falsificarea de bani şi 
mijloace de plată, activităţi ilegale de 
spălare a banilor şi asigurarea 
schimbului informaţional conform 
Acordului strategic de cooperare 
între RM şi OEPE. 
2. Informarea subdiviizunilor MAI 
cu privire la modurile de operare ale 
infractorilor, mijloacele şi metodele 
eficiente de prevenire şi reprimare a 
infracţiunilor, folosite în activitatea 
organelor de drept; 
3. Acordo ajutor metodic şi 
consultativ necesar organelor de 
drept în domeniul cooperării cu 
statele-membre UE.  
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            Anexa 2 
 
 
 
 
 

Departamentul  
Poliţie 

 
Personal de 
conducere 

Personal de 
executare 

Total 

Vîrsta 
< 25 0 24 24 

25-40 61 259 320 
40-56f/61b 44 42 86 
> 56f/61b 0 4 4 

Gen 
Feminin 8 56 64 
Masculin 97 273 370 

    
Comisariate de poliţie, 
inclusiv în transport 

 
Personal de 
conducere 

Personal de 
executare 

Total 

Vîrsta 
< 25 4 1197 +21 1222 

25-40 588 4336 + 99 5023 
40-56f/61b 163 454 + 188 805 
> 56f/61b 0 82 82 

Gen 
Feminin 75 805 + 58 938 
Masculin 680 5183 + 331 6194 

 
 

Departamentul trupelor 
 de carabinieri 

 
Personal de 
conducere 

Personal de 
executare 

Total 

Vîrsta 
< 25 1 218 219 

25-40 57 389 446 
40-56f/61b 24 61 85 
> 56f/61b 0 2 2 

Gen 
Feminin 12 119 131 
Masculin 70 533 603 
n/d sexul  18 18 

 
Departamentul  

urmărire penală 

 
Personal de 
conducere 

Personal de 
executare 

Total 

Vîrsta 
< 25 0 1 1 

25-40 6 28 34 
40-56f/61b 4 3 7 
> 56f/61b 0 0 0 

Gen 
Feminin 0 6 6 
Masculin 10 26 36 

 
 

Informaţii cu privire la personalul  

subdiviziunilor subordonate  
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Serviciul Protecţiei Civile 
şi Situaţiilor Excepţionale 

 
Personal de 
conducere 

Personal de 
executare 

Total 

Vîrsta 
< 25 1 23 24 

25-40 25 132 157 
40-56f/61b 18 81 99 
> 56f/61b 0 27 27 

 44 263 307 
Gen 

Feminin 8 71 79 
Masculin 36 192 228 

 44 263 307 
Salariaţi civili (F/P +F) 

Vîrsta 
< 25 1 261 262 

25-40 90 761 851 
40-56f/61b 76 426 502 
> 56f/61b 9 217 226 

Salariaţi civili (F/P+F) 
Gen 

Feminin 44 733 777 
Masculin 132 932 1064 
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           Anexa 3 
Proiecte negociate şi în derulare privind dezvoltarea capacităţilor 

pentru anii 2012-2014 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

proiectului/programului 

de asistenţă 

Bugetul 

proiectului/ 

programului 

Perioada de 

implementa

re 

Donator/coo

rdonator de 

proiect 

Scopul proiectului 

1.  Sprijinul implementării 
cerinţelor din capitolul 
"Justiţie, Libertate şi 
Securitate" a viitorului 
Acord de asociere UE-
Moldova, şi a 
dialogului privind 
liberalizarea vizelor 

2.500.000 
euro  

pentru toţi 
beneficiarii 

2012-2013 Delegaţia 

Uniunii 

Europene 

în 

Republica 

Moldova 
 

Oferirea asistenţei MAI în aplicare 
cerinţelor din capitolul "Justiţie, 
Libertate şi Securitate" a viitorului 
Acordul de asociere UE-Moldova, şi 
a dialogului privind liberalizarea 
vizei, precum şi în reorganizarea 
sistemului de poliţie în Republica 
Moldova; 
Oferirea asistenţei CCCEC privind 
implementarea Strategiei naţionale 
de prevenire şi de combatere a 
corupţiei în Republica Moldova; 
Oferirea asistenţei Centrului de 
protecţie a datelor cu caracter 
personal 

2.  Managementul deza-
strelor şi riscurilor 
climatice în Moldova  

2.625.000 
USD 

2010–2014 
 

Banca 
Mondială 

Componenta “B” a proiectului se 
referă la crearea Centrului de 
Dirijare în situaţii excepţionale  

3.  Modernizarea 
punctului de 
condiţionare şi de 
păstrare a deşeurilor 
radioactive 

296.000 
USD 

 

2010-2014 Agenţia 
Internaţio-
nală pentru 

Energie 
Atomică 

 

Modernizarea punctelor de 
condiţionare şi păstrare a deşeurilor 
radioactive prin punerea în practica a 
tehnologiilor moderne de 
condiţionare şi păstrare a deşeurilor 
radioactive, instruirea personalului 
care va opera cu astfel de tehnologii. 

4.  Reconstrucţia 
Unităţilor de Pompieri 
şi Salvatori regionale 

500.000 
USD 

2006-2014 Guvernul 
SUA 

Renovarea şi reconstrucţia unităţilor 
de pompieri şi salvatori regionale 
pentru o activitate mai consolidată şi 
un areal mai vast de intervenţie. 

5.  Reducerea riscurilor 
climaterice şi 
dezastrelor în 
Republica Moldova 

1.500000 
USD 

2010-2012 UNDP Determinarea şi analiza riscurilor 
climaterice, evaluarea comunităţilor 
vulnerabile la riscurile climatice şi 
elaborarea unui observator naţional 
de dezastre. 

6.  Îmbunătăţirea 
răspunsului 
Serviciului Medical 
de Urgenţă, Resus-
citare şi Descarcerare 
(SMURD), în caz de 
pregătire şi inter-
venţie urgentă prin 
intermediul unui 
sistem comun inte-
grat de monitorizare şi 
atenuare a conse-
cinţelor dezastrelor în 
spaţiul comun 
România, Ucraina şi 
Republica Moldova 

1.700.000 
Euro 

2011-2013 
 

UE şi 
Guvernul 

RM 

Sporirea pregătirii către situaţii 
excepţionale şi intervenţia prin un 
sistem comun integrat pentru 
monitorizarea eficientă şi 
diminuarea consecinţelor dezastrelor 
conform standardelor şi procedurilor 
UE.   
 

7.  Suport pentru 
implementarea Acor-
durilor de Readmisie 
al Comunităţilor 
Europene încheiate cu 
Republica Moldova, 
Federaţia Rusă şi 
Ucraina: facilitarea 
reînto-arcerii 
voluntare şi 
reintegrării asistate 
(SIREADA) 

2.000.000 
Euro, 

Republica 
Moldova – 

560 mii 
Euro 

A fost lansat 
proiectul la 
01.03.2011 

Finanţat 
de UE şi 

implemen
tat de 

Misiunea 
OIM în 

Republica 
Moldova 

Reintegrarea a 50 cetăţeni 
moldoveni readmişi din Uniunea 
Europeană şi 150 migranţi iregulari 
din state terţe, reîntorşi voluntar în 
ţara lor de origine.  
Inclusiv, proiectul va contribui la 
îmbunătăţirea capacităţilor 
instituţiilor statului pentru asistarea 
reîntoarcerii voluntare şi crearea 
treptată a unui sistem durabil de 
reîntoarcere voluntară asistată 
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8.  Consolidarea capa- 
cităţilor de formare şi 
analitice privind 
migraţia în Moldova 
şi Georgia (GovAc) 

1.126.000 
euro 

A fost lansat 
proiectul la 
13.05.2011 

Finanţat 
de UE şi 

implemen
tat de 

Centrul 
Internaţ. 
pentru 

Dezvoltar
ea 

Politicilor 
de 

Migraţie 

Crearea unui mecanism durabil care 
va asigura capacităţile de formare 
instituţionalizate şi independente în 
RM pentru managementul migraţiei 
şi azilului, creşterea bazei de 
cunoştinţe privind migraţia între 
factorii de decizie din Guvern şi 
mediul academic într-un mod 
durabil, stimularea cooperării între 
mediul academic şi Guvern pentru a 
corespunde necesităţilor analitice ale 
autorităţilor în conceptualizarea şi 
implementarea politicilor privind 
migraţia. 

9.  Susţinerea în 
implementarea libe-
ralizării regimului de 
vize cu UE şi a 
Acordurilor de 
readmisie   (ReVis) 

1.031.000 
euro 

A fost 
lansat 

proiectul 
la 

13.05.201
1 şi va fi 

implemen
tat pe o 
perioadă 
de 20 de 

luni 

Finanţat 
de UE şi 

implemen
tat de 

Centrul 
Internaţ. 
pentru 

Dezvoltar
ea Politi-
cilor de 
Migraţie 
(ICMPD)  

Ameliorarea capacităţilor 
instituţiilor guvernamentale în 
vederea implementării procedurilor 
de returnare şi readmisie din/spre 
Moldova, precum şi de a întări 
capacităţile instituţiilor 
guvernamentale în vederea eliberării 
documentelor adiţionale necesare 
pentru solicitanţii de vize spre ţările 
Uniunii Europene în conformitate cu 
standardele internaţionale. 

10.  Reconstrucţia IDP 
CGP mun. Chişinău 
ca izolator model  

250,000 
euro 

Iulie 
2010- 

decembrie 
2011 

Consiliul 
Europei 

Asigurarea condiţiilor de detenţie, 
evitarea tratamentului inuman şi 
degradant, respectarea dreptului 
omului 

11.  Elaborarea şi 
implementarea 
Programului de 
evidenţă „Registrul de 
stat al armelor” 

115.000 
dolari 
SUA 

Anul 
2012 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe al 
României, 
coordonat
or-PNUD 
Chişinău 

Implementarea unui Program 
performant de evidenţă unică 

12.  Dezvoltarea unui 
registru de arme mici 
şi armamnete pentru 
MAI în cooperare cu 
UNODA 

USD 
115.000 
(EUR 

85.000) 

planificat UNODA – 
Oficiul Naţ. 
Unite pentru 
Dezarmare 

Dezvoltarea unui registru de arme 
mici şi armamnete pentru MAI în 
cooperare cu UNODA 

13.  47 edificii ale 
subdiviziunilor 
desconcentrate 
poliţieneşti dotate cu 
utilaj video de 
monitorizare 

82.000 
dolari 
SUA 

2012 PNUD Asigurarea monitorizării acţiunilor 
angajaţilor poliţiei în vederea 
prevenirii încălcărilor drepturilor și 
libertăţilor omului 

14.  Controlul traficului 
rutier 

4.500.000 
dolari 

SUA (30 
mln RMB 

Yuani) 

2011-
2012 

Guvernul 
Republicii 
Populare 
Chineze 

Prevenirea factorului coruţional în 
activitatea poliţiei rutiere prin 
excluderea contactului direct cu 
participanţii la trafic, asigurarea 
administrării probelor în rpocesul 
contravenţional în conformitate cu 
cerinţele contemporane de 
documentare, realiyarea obiectivului 
E-Guvernare a Programului 
Guvernului pentru anii 2011-2014 

15.  Eficientizarea proce-
sului de instruire a 
colaboratorilor MAI 
în domeniul investi-
gaţilor operative, 
trafic de fiinţe umane, 
droguri, arme, etc.  

 Pe 
parcursul 

anului 
2012 

 
 

 

Ambasada 
SUA în RM 

Instruirea colaboratorilor de poliţie 
în domeniile investigaţilor operative, 
trafic de fiinţe umane, droguri, arme, 
etc.  
 

16.  Reparaţii capitale şi 
curente ale edifi-
ciiilor Academiei 

70,000 € Începînd 
cu luna 

cctombrie 
2011 

Ministerul 
Federal de 
Interne al 
Germaniei 

Reparaţia sălii sportive 
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17.  Elaborarea şi imple-
mentarea serviciului 
public e-Cazier 

100 mii 
dolari 
SUA 

Anul 
2012 

Banca 
Mondială 
în cadrul 
Programu
lui  e-gov 

Facilitarea procedurii de solicitare a 
certificatelor de cazier judiciar 

18.  Planul de acţiuni 
comune între trupele 
de carabinieri ale 
MAI şi Jandarmeria 
Română, semnat la 
Chişinău la 
27.07.2010 

bugetul nu 
este 

cunoscut şi 
este stabilit 
de partea 
română 

 

2010-
2012 

3 ani din 
data 

semnării 

Guvernul 
României 
(Jandarme

ria 
Română) 

Schimbul de experienţă şi formare 
profesională în domeniul ordinii 
publice; 
Asigurarea preluării practicilor 
înaintate, în special în domeniul 
menţinerii ordinii publice în timpul 
manifestaţiilor cu caracter în masă, 
precum şi a dezordinilor publice. 

19.  Reflectarea în sursele 
mass-media a şitua-
ţiei solicitanţilor de 
azil şi a refugiaţilor şi 
a activităţii 
subdiviziunilor  
specializate ale MAI 

20 000 lei august 
2011 – 
august 
2012 

 

UNHCR 
 

Reflectarea activităţii 
subdiviziunilor  specializate ale MAI 
şi consolidarea dotării tehnice a 
DIRP 
 

20.  TETRA 
Communication 
system project   

Fonduri 

UE 

In curs de 

derulare 

MAI 
Romania 
(Fonduri 

UE) 

Alinierea la standardele europene in 
domeniul comunicatiilor 

21.  Paşaport biometric  Buget va fi 
stabilit în 
decembrie 

2011 

Septembrie 

2011- 

martie 2012 

UE Conectarea comisariatelor raionale 
la bazele de date a OIPC Interpol 
privind paşapoarte furate/pierdute şi 
securizarea frontierelor de stat 

 

 

Fişe de proiect elaborate în vederea atragerii investiţiilor în cadrul 
Programului comun al UE şi CoE „Susţinerea democraţiei în Republica 

Moldova”, prioritare pentru identificarea partenerilor-donatori  
 

 

1. Consolidarea capacităţilor 

Direcţiei Tehnico-

Criminalistice 

EUR 

1.500.000 

Consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în 

domeniul colectării şi evaluării probelor, care vor 

spori nivelul democraţiei şi transparenţei  organelor 

de drept şi de încredere în sistemul judiciar 

2. Proiect pentru finalizarea 

implementării sistemului 

informaţional automatizat şi 

integrat pentru organele de 

ocrotire a normelor de drept 

estimativ 

740.000 

USD 

Finalizarea implementării sistemului informaţional 

automatizat şi integrat pentru organele de ocrotire a 

normelor de drept 

3. Modernizarea instruirii 

colaboratorilor de poliţie şi a 

infrastructurii pentru a 

consolida activitatea 

democratică a organelor de 

drept  

EUR 

615.000 

Acordarea susţinerii MAI în procesul de 

modernizare şi dezvoltare a Academiei de Poliţie 

 

 

 

 

4. Implementarea tuturor 
aspectelor şi principiilor 
poliţiei comunitare în cadrul 
activităţii cotidiene a 
organelor de poliţie 
 

435.000 
euro 

pentru 
formare 

4.500.000-
9.000.000 

euro 
pentru 
dotarea 

posturilor 
de poliţie 

A permite MAI să implementeze principiile poliţiei 
comunitare în cadrul activităţii cotidiene a organelor 
de poliţie pentru a schimba abordarea în mare parte 
represivă a deservirii şi asigurării securităţii 
cetăţenilor, precum şi pentru a preveni 
criminalitatea. 

Reorientarea relaţiilor dintre poliţie şi comunitate, 
plasând un accent mai mare pe lucrul pentru şi cu 
comunităţile locale şi minimalizarea măsurii în care 
activitatea poliţiei prezintă un set de activităţi 
impuse asupra comunităţilor. 


