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Domnului Chiril GABURICI, 

Prim-ministru al Republicii Moldova 

 

 

Domnule Prim-ministru, 

 

În perioada 19.02.2015 – 19. 05. 2015, Ministerul Afacerilor Interne a desfășurat 

un complex de activități, menite să consolideze capacitățile instituției și să promoveze 

în continuare reforma MAI. 

Aceste activități au fost demarate inițial în baza documentelor de politică publică 

la nivel național, iar ulterior, prin Ordinul MAI nr. 77 din 19 martie 2015, au fost 

sistematizate și puse în acțiune (circa 106 documente de politici publice naționale) prin 

intermediul Planului de acțiuni al MAI pentru anul 2015. Astfel, procesul de 

promovare a reformei și implementare a documentelor de politici publice naționale 

prin intermediul documentului de bază aprobat la nivel sectorial vizează fiecare 

subdiviziune a aparatului central, autoritate administrativă și instituție din subordinea 

MAI în parte, precum și fiecare angajat luat în mod individual. 

În urma parvenirii unor propuneri din partea subdiviziunilor aparatului central, 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI a fost instituit un grup 

de lucru privind modificarea Planului de acţiuni. Drept urmare, Planul de acţiuni al 

Ministerului Afacerilor Interne este prezentat într-o nouă redacţie prin Ordinul MAI 

nr. 130 din 13 mai 2015, fapt care, însă, nu a modificat cursul reformator şi nu a 

afectat activitatea MAI. 

 

I. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎNREGISTRATE DE MAI 

   ÎN PERIOADA 19.02.2015 – 19.05.2015 

 

Printre principalele realizări înregistrate în perioada de referință se înscriu: 

 

A. La nivelul subdiviziunilor Aparatului central al MAI 

1. A fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2015 (Ordinul 

MAI nr. 77 din 19 martie 2015), care cuprinde în mod comprehensiv toate acțiunile 

vizate de cele 106 documente de politici publice naționale, în care figurează Ministerul 

Afacerilor Interne în calitate de executor ori co-executor al acțiunilor prevăzute. Planul 

a fost modificat ulterior (ordinul MAI nr. 130 din 13 mai 2015), dar activitatea MAI se 

desfăşoară conform acţiunilor prevăzute de documentele de politici publice. 



 

2. A fost demarată procedura de elaborare a proiectului de lege privind statutul 

unic al angajatului MAI. În acest context, a fost creat, prin dispoziția MAI nr. 14/323 

din 6 aprilie 2015, un grup de lucru la nivel sectorial. 

3. A fost demarată procedura de elaborare a unui mecanism eficient de gestionare 

a riscurilor și control financiar în cadrul MAI, fiind constituit un grup de lucru la nivel 

sectorial, prin dispoziția MAI nr. 14/322 din 6 aprilie 2015. 

4. A fost demarată procedura de reformare a serviciilor chinologice ale MAI, 

considerîndu-se necesară crearea unui concept instituțional. În acest sens, prin 

dispoziția MAI nr. 14/324 din 6 aprilie 2015 a fost creat un grup de lucru la nivel 

sectorial. 

5. În scopul promovării reformei MAI, a fost creat un Consiliu consultativ la 

nivelul MAI, în care au fost incluși reprezentanți ai instituției noastre, experți 

internaționali și naționali, reprezentanți ai societății civile și mediului academic. 

6. A fost organizată la 9.03.2015 - I reunine a Comisiei Guvernamentale pentru 

integrare Europeană (CGIE). 

7. În vederea asigurării realizării HG nr. 808 din 7.10.2014 pentru implementarea 

măsurilor din Planul Naţional de Acţiuni privind implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016 (PNAAA), în perioada lunilor februarie-

aprilie 2015 au fost organizate pentru conducătorii subdiviziunilor MAI, șefii de 

inspectorate de poliție raionale, ofițeri de presă și reprezentanți ai relațiilor 

internaționale din subdiviziunile subordonate, precum şi pentru angajaţii 

inspectoratelor de poliţie raionale, şedinţe de comunicare şi informare privind 

beneficiile şi avantajale în implementarea activităţilor PNAAA.  

8. În contextul participării delegaţiei guvernamentale la 16 martie 2015 la 

Bruxelles, la Consiliul de Asociere RM-UE, la 5 martie 2015, a fost asigurată 

transmiterea progreselor înregistrate vis-a-vis de implementarea PNAAA pentru 

perioada ianuarie-februarie 2015.  

9. Începînd cu anul 2015, MAI asigură raportarea operativă pentru fiecare acţiune 

realizată în vederea implementării PNAAA prin intermediul Platformei de raportare pe 

Acordul de Asociere PlanPro monitorizare.gov.md. În context, a fost asigurată 

organizarea unor instruiri suplimentare din partea Cancelariei de Stat şi dezvoltării 

Platformei PlanPro pentru angajaţii implicaţi în raportarea pe PNAAA. 

10. La 4 martie 2015, în or. București (România), delegaţia MAI a participat în 

componenţa delegației guvernamentale a RM la lucrările Comisiei 

interguvernamentale moldo-române privind integrarea europeană. 

11. În parteneriat cu reprezentanții DCAF și cu suportul Ambasadei Suediei în 

RM, a fost negociat proiectul Consolidarea managementului strategic și a 

capacităților de planificare.  

12. Reieşind din necesităţile curente în realizarea sarcinilor trasate, în perioada de 

referinţă s-au aplicat pentru 5 proiecte TAIEX, în domenii precum: 

- Răspîndirea criminalității urbane și controlul zonelor de risc (DTC). 

- Standarde minime pentru protecția temporară a solicitanților de protecție 

internațională (BMA). 

- Atelier de lucru privind securitatea cibernetică (IGP). 

- Preluarea experienței UE în domeniul comunicării externe și relațiilor cu 

publicul (DGRIIE). 



 

- Evaluarea nivelului de punere în aplicare a Legii cu privire la activitatea poliției 

și statutul polițistului (Legea 320- 27.12.12) și impactul acesteia asupra 

reprezentanților organelor de poliție la nivel central și local (DGRIIE). 

4 proiecte au fost deja acceptate de către Comisia Europeană, iar în legătură cu 

ultimul proiect înregistrat nu a fost comunicată decizia.  

13. În perioada 23-27.02.2015, prin intermediul instrumentului TAIEX și cu 

suportul experţilor din România, a fost organizat Atelierul de lucru Standarde minime 

pentru protecția temporară a solicitanților de protecție internațională.  

14. În cadrul proiectului moldo-estonian Dezvoltarea centrelor de control, 

management al crizelor şi soluţii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi a 

comunicaţiilor în RM, au fost efectuate două vizite de lucru a experților estonieni.  

15. În cadrul Programului de Cooperare Poliţienească a Parteneriatului Estic, în 

perioada 18-20 martie 2015, în incinta MAI a fost organizat seminarul de instruire în 

domeniul managementului proiectelor, ca rezultat fiind instruiți 20 angajați din cadrul 

SMP a DGRIIE, IGP, BMA, DPF, DTC, DAPD, SPCSE în elaborarea şi accesarea 

fondurilor UE, asigurat schimbul de experiență și bune practici, precum și promovarea 

unor noi inițiative de cooperare. 

16. Conform Planului de activități al Programului, în perioada 30 martie - 3 

aprilie 2015, a fost desfășurată vizita de studiu a delegației MAI în Polonia, pe 

segmentul protecției datelor cu caracter personal. În cadrul vizitei au participat 12 

angajați ai MAI, din cadrul DGRIIE, IGP, DPF, STI, DTC, SPCSE, BMA, în cadrul 

căreia reprezentanţii MAI au fost familiarizaţi cu bunele practici poloneze şi UE în 

domeniul protecției datelor cu caracter personal în domeniul afacerilor interne. 

17. Pe parcursul lunilor februarie-martie 2015, a fost asigurată îndeplinirea 

procedurii interne de intrare în vigoare a Acordului de cooperare operaţională şi 

strategică cu Europol semnat la 18 decembrie 2014, la 3 aprilie 2015 fiind remis în 

adresa MAEIE setul de documente pentru ratificarea Acordului. 

18. A fost asigurată negocierea şi pregătit pentru semnare Memorandumul de 

înţelegere cu Europol în domeniul confidenţialităţii şi securităţii datelor, în procesul 

de schimb de date pentru combaterea criminalităţii organizate, care se planifică a fi 

semnat în semestrul I al anului 2015 şi va intra în vigoare odată cu Acordul de 

cooperare operaţională şi strategică. Setul a fost expediat în adresa MAEIE la 

începutul lunii martie 2015 pentru a perfecta procedura şi a-l expedia în adresa 

preşedinţiei pentru emiterea Decretului. 

19. A fost elaborat şi negociat, iar la data de 10 martie 2015 - expediat pentru 

consultare în adresa Europol, proiectul Foii de parcurs pentru implementarea 

provizorie a Acordului de cooperare operaţională şi strategică. Acest document se 

planifică a fi semnat la fel în I semestru al anului 2015. 

20. La începutul anului 2015 a fost definitivată instalarea sistemului de 

transmitere securizată a datelor SIENA şi a fost lansat oficial primul mesaj între 

Europol şi RM, precum şi au fost instruiţi angajaţii PNC Europol din cadrul CCPI 

pentru utilizarea corectă a acestuia. 

21. A fost asigurată remiterea la 2 martie 2015, în adresa MAEIE, a setului de 

documente definitivat privind inițierea negocierilor şi aprobarea semnării 

Memorandumului de Înţelegere între RM şi Oficiul European de Poliţie (Europol) 

privind confidenţialitatea şi securitatea informaţiei. 



 

22. A fost definitivat setul de documente pentru ulterioara ratificare a Acordului 

între RM și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de 

legătură detașați de RM la Europol, semnat la Haga la 22 iulie 2014, în vederea 

expedierii acestuia în termeni utili în adresa MAEIE pentru îndeplinirea procedurii de 

intrare în vigoare al Acordului. 

23. Au fost pregătite materiale pentru I-a şedinţă a Comisiei Parlamentare pentru 

politică externă şi integrare europeană, care a avut loc la 25 februarie 2015, unde au 

fost examinate: setul de materiale privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane, adoptată de 

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 9 iulie 2014; setul de materiale privind 

inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între RM 

şi Oficiul European de Poliţie (Europol) privind confidenţialitatea şi securitatea 

informaţiei. 

24. În contextul dezvoltării cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne, de 

către conducerea MAI au fost desfăşurate 5 deplasări peste hotarele ţării: 

- în perioada 25 - 28 februarie 2015, în or. New York (SUA), conducerea MAI a 

participat la Reuniunea consultativă a experților de rang înalt privind efectele reformei 

instituțiilor de drept asupra intervențiilor și asupra securității rutiere; 

- în perioada 4 - 6 martie 2015, în or. Geneva, Elveția, conducerea MAI a 

participat la Ședința de lucru privind metodele eficiente de reformare și consolidare a 

poliției; 

- la 4 martie 2015, în or. București (România), a avut loc vizita oficială a 

viceminstrului afacerilor interne, comandant al Departamentului Trupelor de 

Carabinieri, în componența delegației Guvernamentale a RM, pentru participare la 

lucrările Comisiei interguvernamentale moldo - române privind integrarea europeană; 

- în perioada 30 martie - 1 aprilie 2015, în or. Budapesta (Ungaria), viceministrul 

afacerilor interne a participat la cea de-a 14-a Reuniune a grupului de lucru al 

experților în cadrul Convenției privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud-Est 

(CCP ESE); 

-  În perioada 12 - 15 aprilie 2015, la Doha (Statul Qatar), ministrul afacerilor 

interne a participat în componenţa delegaţiei guvernamentale a RM, la cel de-al 13-lea 

Congres ONU privind Prevenirea Crimei și Justiția Penală. 

- Participarea viceministrului afacerilor interne, în componenţa delegaţiei 

guvernamentale a RM, la vizita de lucru în or. Kiev, Ucraina (15-16 aprilie).  

25. La Chişinău a avut loc, la 4 martie 2015, vizita delegaţiei oficiale a 

Ministerului de Interne al Republicii Cehe, condusă de viceministrul pentru afaceri 

financiare, strategii și fonduri UE, dl Jiri Zmatlik. 

26. Au fost organizate şi desfăşurate măsuri festive şi cultural-educative 

consacrate aniversării a 26-a de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare 

din Afganistan. 

27. Au fost organizate şi desfăşurate manifestări dedicate comemorării a 23 de ani 

de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei RM. 

28. Au fost organizate activităţi de participare a colectivelor artistice ale MAI la 

Festivalul „Mărţişor-2015”. 

29. Au fost organizate şi desfăşurate măsuri festive şi cultural-educative cu 

prilejul Zilei Internaţionale a Femeii. 



 

30. În lipsa Legii bugetului de stat 2015, din contul bugetului provizoriu s-au 

aprobat mijloace financiare în scopul realizării acțiunilor prevăzute în Planul de 

acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Au fost înaintate propuneri de 

redistribuire a alocațiilor în vederea achitării datoriilor formate la finele anului 2014, 

ca urmare a nefinanțării ordinelor de plată. 

31. A fost elaborat raportul de monitorizare pentru anul 2014 conform Hotărîrii 

Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013 ,,Cu privire la aprobarea Programului de 

dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017”. 

32. Începînd cu 1 martie 2015 a fost asigurată majorarea treptelor de salarizare ale 

angajaților aparatului central al MAI și BMA cu statut de funcționar public. 

33. A fost asigurată monitorizarea continuă a executării bugetului MAI, inclusiv a 

alocaţiilor aprobate pentru acţiuni de liberalizare a regimului de vize, prin prezentarea 

lunară ministrului afacerilor interne a raportului privind executarea bugetului MAI, 

conform Ordinului MAI nr. 145 din 12.05.2014 ,,Cu privire la raportarea lunară a 

executării bugetului în cadrul MAI”. 

34. În contextul organizării activităţilor în domeniul marketingului, realizării 

achiziţiilor publice a fost asigurată transparenţa achiziţiilor publice prin întocmirea şi 

publicarea în Buletinul achiziţiilor publice a anunţului de intenţie privind achiziţiile 

publice preconizate de către MAI pentru anul 2015 şi pe site-ul MAI, conform 

Ordinului MAI nr. 52 din 25.02.2015. 

35. În conformitate cu necesităţile subdiviziunilor MAI de achiziţionare a 

bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, au fost examinate demersurile acestora ce au fost 

înaintate spre discuţie în cadrul Grupului de lucru pentru achiziţii al MAI. În perioada 

vizată au fost desfăşurate 10 şedinţe ale Grupului de lucru. 

36. O mare parte din bunurile şi serviciile contractate de către MAI au fost 

achiziţionate în rezultatul iniţierii şi desfăşurării a 14 licitaţii publice cu participarea 

operatorilor economici din RM, cît şi de peste hotarele ei.  

Se enumeră următoarele bunuri, servicii şi lucrări contractate pe perioada sus-

numită, prin iniţierea şi desfăşurarea licitaţiilor publice: - mijloace de transport pentru 

SPIA (2 automobile); - servicii de deservire tehnică a automobilelor (INP, Direcția de 

poliție a mun.Chișinău);  - bilete de tratament sanatorial (MAI); - combustibil pentru 

necesitățile MAI; - tehnică de calcul și echipament de periferie (SPIA), - rechizite de 

birou și tipografice ( MAI), - mentenanța Sistemului informatic de evidență a cauzelor 

contravenționale și a persoanelor care le-au săvîrșit (STI). 

Astfel, în rezultatul desfăşurării acestor licitaţii publice, au fost încheiate 36 

contracte de achiziţii publice cu operatorii economici desemnaţi cîştigători, ulterior 

fiind aprobate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare la Agenţia Achiziţii 

Publice. 

37. Au fost perfectate 3 contracte prin procedura de achiziţie publică dintr-o 

singură sursă. Prin această procedură au fost achiziţionate mai multe servicii cum ar fi: 

servicii de distribuire a corespondenţei MAI, servicii de francare a corespondenţei, 

telefonia Moldtelecom. O parte majoră de bunuri, servicii şi lucrări au fost 

achiziţionate prin metoda Cererii Ofertelor de Preţuri (9 proceduri). În această 

categorie se pot menţiona: achiziţionarea florilor, combustibil, servicii de organizare și 

desfășurare a activităților consacrate aniversării a 23-a de la începutul conflictului 

Transnistrean, servicii de alimentare și recepție, mărfuri de uz gospodăresc, rechizite 



 

de birou, servicii de asigurare auto, Moldtelecom, piese de schimb pentru necesitățile 

MAI și INP etc.  

38. Au fost perfectate 29 contracte de valoare mică. Prin această procedură au fost 

achiziţionate mai multe servicii cum ar fi: servicii de confecționare a legitimațiilor de 

tip plastic, servicii de spălătorie și curățătorie uscată, ediții periodice, ștampile, 

reparație apeduct, cheie publică, servicii de traducere, apă potabilă și deservirea 

culerilor, lucrări de reparație a birourilor etc. 

39. Au fost organizate și desfășurate 5 licitații publice pentru subdiviziunile 

subordonate a MAI: - echipament DTC; - produse alimentare Academia «Ștefan cel 

Mare»; - utilaj medical pentru Serviciul Medical; - servicii alimentare pentru BMA;    

-  combustibil pentru necesitățile subdiviziunilor subordonate ale MAI.  

40. La compartimentul crearea condiţiilor optime de activitate a angajaţilor MAI, 

au fost efectuate lucrări de reparaţie a segmentului de conductă de apă potabilă, pentru 

a ține la evidență consumului de energie termică, apă, canalizare şi electricitate pentru 

blocul administrativ amplasat în bd. Ştefan cel Mare, 75, lunar este elaborată darea de 

seamă cu efectuarea calculelor necesare, pentru micşorarea cheltuielelor la segmentul 

dat. 

41. În vederea executării cerinţelor Legii privind asigurarea sanitaro-

epidemiologică a populaţiei nr. 1513-XII din 16.06.93, zilnic, sunt efectuate măsuri 

igienice, antiepidemice şi curative în birourile de serviciu ale angajaţilor Aparatului 

central a MAI. 

42. În scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 685 din 20 august 

2014 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale 

pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015”, a fost creată în cadrul MAI 

Comisia pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii pentru sezonul rece al 

anului, în care au fost luate în calcul următoarele măsuri: efectuarea spălării hidraulice 

a sistemului de alimentare cu căldură; efectuarea încercărilor hidraulice ale sistemului 

de alimentare cu căldură; verificarea metrologică a contoarelor pentru evidența 

consumului de energie electrică și termică, de gaze naturale și apă; restabilirea 

învelișului anticoroziv și termoizolant; asigură acumularea informaţiei privind 

necesitățile MAI (rechizitele, utilajele, mobilierul etc.); salubrizarea Centrului de 

reabilitare medical și recreare a MAI din or. Vadul lui Vodă.  

42. A fost asigurată organizarea și desfășurarea măsurilor filantropice cu privire la 

școala internat pentru copii hipoacuzici din s. Hîrbovăț, r-l Călărași. 

43. De către angajaţii DAPD a MAI au fost supuse controlului tehnic de stat la 

staţiile autorizate 35 unităţi de transport, în conformitate cu art. 120 al Regulamentului 

circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009. 

44. În vederea asigurării unei stricte evidențe a carburanților a fost elaborată 

Instrucțiunea cu privire la evidența cardurilor valorice de alimentare cu carburanți în 

cadrul MAI. 

45. Au fost efectuate 5 controale inopinate în scopul depistării cazurilor de 

folosire a băuturilor alcoolice şi referitor la parcarea şi exploatarea mijloacelor de 

transport. 

46. În perioada 19-20 martie 2015 a fost organizat cursul de instruire în domeniul 

comunicării în cadrul Academiei “Ștefan cel Mare” a MAI, cu participarea 

comunicatorilor/ofiţerilor de presă. 



 

47. La data de 6 martie 2015 a fost organizat evenimentul de lansare a expoziției 

“Femei care inspiră”, în colaborare cu Agenția de comunicare URMA Ta și Centrul 

pentru Parteneriat și Dezvoltare, finanţat de Fundația Est-Europeană, Ambasada 

Suediei și Ambasada SUA în RM.  

48. Au fost organizate 3 conferințe de presă: 

- 4.03.2015  – Lansarea dispozitivului de instruire a angajaților SPCSE, oferit de 

Republica Cehă; 

- 11.03.2015  – Prezentarea detaliilor în cadrul perchezițiilor la IGP, pornită 

printr-o cauză penală în conformitate cu prevederile  art. 191 alin. 5 Codul Penal al 

RM, pe faptul creării unei scheme ilegale de sustragere și delapidare a banilor publici 

de către angajații IGP. 

- 31.03.2015 – Lansarea proiectului “Garanții procesuale la etapa prejudiciară a 

procesului penal”. 

49. Au fost organizate 5 interviuri în cadrul emisiunii radiofonice "Jurnal actual" 

la Jurnal FM, în fiecare zi de marți, cu participarea angajaților din diferite subdiviziuni 

subordonate MAI, cu tematici, precum Reforma în MAI, Atelierul de comunicare și 

informare în teritoriu privind implementarea activităților PNAAA, Vernisarea 

expoziției “Femei care inspiră” sau Ziua profesioanlă a salvatorului.  

De asemenea, s-au organizat interviuri: - PRO TV și Realitatea TV - cu 

participarea ministrului Oleg Balan; - Radio Național FM – cu participarea șefului 

DGRIIE, Cristina Lesnic; - Revista Работай&Отдыхай!, interviu în proces de 

redactare - cu ministrul Oleg Balan; - Angenția Informațională de stat MOLDPRES, 

interviu în proces de redactare - cu ministrul Oleg Balan.  

50. Se colaborează cu Revista "Содружество" din Federația Rusă, elaborându-se 

pe parcursul perioadei indicate 2 articole (fiind prezentat CV-ului ministrului Oleg 

Balan și succesele reformei MAI), cu publicarea lor în nr. 1/2015 al revistei.  

51. A fost prezentat caietului de sarcini către STI pentru crearea sistemului 

informațional în scopul implementării sistemului informaţional de gestiune a fondului 

de acte departamentale emise de MAI și desfăşurarea şedinţelor de lucru privind 

elaborarea Regulamentului de administrare a bazei de date al actelor departamentale 

al MAI. 

52. În temeiul pct. 403 din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului 

secret în cadrul MAI și subdiviziunilor subordonate și desconcentrate ale acestuia, 

aprobat prin ordinul MAI nr. 100 din 30.03.2012, a fost efectuată verificarea și 

corelaționarea datelor din procesele-verbale primite din subdiviziuni, cu evidențele 

deținute de Direcția documentare privind disponibilul ordinelor MAI cu parafă de 

secretizare. 

53. În scopul ajustării cadrului normativ privind managementul documentelor în 

aparatul central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, a fost 

inițiată actualizarea Indicatorului documentelor și al termenelor de păstrare create în 

cadrul OAI, instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor sistemului MAI, aprobat prin 

ordinul MAI nr. 253 din 30.06.2003. 

54. A fost asigurată primirea, înregistrarea, evidenţa şi monitorizarea respectării 

termenelor rezervate pentru examinarea documentelor şi petiţiilor parvenite în adresa 

conducerii ministerului. Astfel, în serviciul petiţii şi audienţă au fost înregistrate 520 



 

petiţii, dintre care 87 în sala de audienţă a MAI, unde au fost audiaţi 185 cetăţeni; au 

fost procesate 2017 documente recepționate în adresa MAI și înregistrate 115 ordine. 

55. De către Direcţia relaţii cu publicul se elaborează zilnic sinteza presei, care 

include articolele, emisiunile şi ştire care vizează sau au tangenţă cu activitatea 

ministerului, pentru a efectua analiza saptăţmînală care include procentajul pozitiv, 

negativ şi  neutru a imaginii MAI; 

56. A fost asigurată serbarea Zilei internaţionale a salvatorului; depunerea de flori 

la Memorialul şi comemorarea eroilor căzuţi în cel de-al II-lea război mondial; Ziua 

Europei, deasemena, a fost organizată o vizită la Şcoala-internat din s.Hîrbovăţ, aflat 

sub patronajul ministerului – toate evenimentele au fost mediatizate prin plasarea pe 

pagina web oficială a comunicatelor de presă şi fotografiilor relevante. 

57. Urmare a întervederilor dintre reprezentanţii UNICEF Moldova şi DRP, care 

au avut drept rezultat stabilirea unei colaborări de durată, ce urmează a fi intensificată 

prin asistenţa din partea partenerilor UNICEF – Ziua internaţională a copilului, Ziua 

transparenţei în MAI, precum şi desfăşurarea unui training pentru comunicatori. 

58. A fost achiziţionat Centrul mobil destinat activităţii prevenirii criminalităţii, 

activitate prevfăzută în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor de prevenire ale 

Inspectoratului General al Poliţiei”, lansat la 7 mai 2015. 

59. A fost elaborată Procedura Operaţională Standard privind analiza riscurilor în 

activitatea de combatere a criminalităţii organizate.  

60. În cadrul unui seminar, specializat pe aplicarea metodelor şi tehnicelor de 

comunicare. au fost instruiţi peste 20 specialişti în relaţii publice din cadrul aparatului 

central şi instituţiile din subordinea MAI. 

 

B. La nivelul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI 

 

1. IGP a realizat 11 operațiuni cu caracter complex, orientate spre prevenirea 

infracțiunilor și încălcărilor pe diferite domenii (prevenirea și combaterea încălcărilor 

în domeniul circulației rutiere, asigurarea securității copiilor, combaterea fraudelor cu 

caracter economic – în special fiind vizate fraudele din domeniul alimentației publice, 

traficul ilicit de mărfuri, prevenirea încălcărilor din domeniul jocurilor cu noroc și în 

activitatea caselor de schimb valutar, monitorizarea procesului de coordonare şi de 

reglementare de către stat a preţurilor, precum și alte activități cu caracter de 

prevenire). Din numărul indicat de măsuri realizate, în 2 cazuri activitățile desfășurate 

au fost realizate în context regional și interstatal (pe domeniul de combatere a 

acțiunilor ilegale în domeniul ecologic și de căutare a infractorilor). 

2. Ca rezultat al măsurilor întreprinse au fost anihilate 34 grupări criminale 

organizate care activau pe întreg teritoriul țării, fiind specializate în  traficul ilicit de 

droguri, comiterea infracțiunilor patrimoniale, trafic de fiinţe umane, trafic de copii şi 

proxenetism, în comiterea infracţiunilor economice, precum și celor cu caracter 

informatic. Pe lîngă examinarea cazurilor de infracțiuni înregistrate pe parcursul 

anului curent, au fost descoperite 1059 infracțiuni din anii precedenți. 

3. În vederea asigurării comunicării eficiente cu societatea civilă și sensibilizarea 

privind fenomenul infracționalității și victimizării cetățenilor, au fost realizate 2 

campanii de informare („Vine primăvara – împreună să oprim accidentele în toată 

țara” - în perioada 01.03.2015 - 10.03.2015, care a avut ca scop reducerea numărului 



 

accidentelor și severității urmărilor acestora; „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi” 

pentru 2015, care a avut ca scop informarea copiilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali 

cu privire la drepturile copilului la contactul cu sistemul de justiţie).  

4. În același context, se indică la dezvoltarea în continuare a conceptului de creare 

a sectoarelor de “Supraveghere de Vecinătate”, activitate care vine să contribuie la 

asigurarea ordinii publice în localități, consolidarea cooperării cetățenilor cu Poliția și 

autoritățile publice locale în vederea consolidării unui parteneriat durabil. 

5. Cu referire la creşterea nivelului de încredere a societăţii în Poliţie, au fost 

depuse eforturi orientate la intervenția la apelurile cetățenilor pînă la 15 minute. În 

acest sens, au fost demarate activități pentru adoptarea unui cadru de reglementare a 

evidenţei tipizate a sesizărilor la etapa iniţială de primire şi înregistrare de către 

serviciile de gardă ale Poliției (în baza unei instrucţiuni şi a formularelor-tip), fapt ce 

va permite optimizarea reacționării.  

6. În vederea asigurării prezenţei mai mari a Poliţiei în teritoriu, pentru 

descurajarea crimelor şi compartimentului deviant, diminuarea timpului de reacţie la 

solicitările cetăţenilor, în regim pilot, în raza mun. Chișinău, au fost organizate 

activități de reacționare operativă la informațiile despre infracțiuni și incidente, cu 

antrenarea echipelor mixte de reacționare operativă constituite din angajați ai 

Batalionului de reacţionare operativă al DP a mun. Chişinău și Brigăzii de patrulare a 

INP al IGP al MAI (pentru perioada 23 martie – 26 iunie). 

7. Cu referire la perfecționarea cadrului legislativ și normativ de reglementare a 

activității, se punctează pe prezentarea spre discutare publică a raportului de evaluare a 

gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul 

polițistului, elaborat în colaborare dintre MAI și Fundația Soros-Moldova, în special 

din perspectiva susținerii creării unui cadru legislativ eficient pentru asigurarea 

respectării drepturilor omului la etapa urmăririi penale, în scopul evitării cazurilor de 

încălcare a dreptului la libertatea și siguranța persoanei. 

8. A fost definitivat proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 

320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului. Se 

indică la măsurile întreprinse în vederea optimizării cadrului decizional și 

îmbunătățirii structurii organizatorice a IGP al MAI. 

9. Au fost elaborate propuneri de completare și modificare a Codului 

contravenţional, a Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare 

medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, a cadrului de reglementare 

privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, precum și pe domeniul 

circulaţiei substanţelor narcotice,psihotrope şi a precursorilor. 

10. În perioada 16 – 20 februarie 2015, în or. Bucureşti şi Constanţa (România), 

s-a participat la vizita de studiu în cadrul proiectului „Cooperarea în domeniul 

migraţiei ilegale şi a protecţiei drepturilor omului”. 

11. La 19 februarie 2015, în incinta CNPF, s-a asigurat participarea în cadrul 

cursului privind rolul și importanța Poliției de Frontieră în asistența persoanelor 

solicitante ale unei forme de protecție pe teritoriul RM, organizat de către 

reprezentanții Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ÎCNUR). 

12. În perioada 23 – 24 februarie 2015, în incinta DPF a avut loc întrevederea 

experților ucraineni şi a reprezentanților DPF, pe marginea proiectului final al 

Acordului între Guvernul RM şi Cabinetului de Miniştri al Ucrainei cu privire la 



 

organizarea schimbului de informaţii privind persoanele şi mijloacele de transport, cu 

care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană. 

13. La 25 februarie 2015, în or. Odessa (Ucraina), s-a participat în cadrul şedinţei 

grupului de lucru nr. II cu privire la combaterea criminalității transfrontaliere, 

organizată sub egida Misiunii EUBAM. 

14. La 25 februarie 2015, în incinta DPF a avut loc cea de-a 5-a şedinţă comună 

de lucru a Direcțiilor Regionale ale Poliției de Frontieră și a Oficiilor de cîmp 

EUBAM. 

15. În perioada februarie – martie 2015, un grup de polițiști de frontieră a fost 

pregătit la cel mai înalt nivel în cadrul unui curs de instruire în comun cu specialiștii 

din cadrul Detașamentului Destinații Speciale „Pantera” al Ministerului Justiției şi 

Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger” al Armatei Naţionale. 

16. La 2 martie 2015, în incinta DPF, a avut loc o întrevedere de lucru cu domnul 

Bruno Hederman, reprezentant al EUBAM, pe marginea evoluției lucrărilor de 

demarcare a Frontierei de Stat. 

17. În perioada 2 – 7 martie 2015, în or. Tbilisi (Georgia), s-a asigurat 

participarea în cadrul conferinței cu genericul „Femeile în organele de drept”, 

organizată de ambasada SUA în RM. 

18. În perioada 3 – 5 martie 2015, în or. Varşovia (Polonia), s-a participat la 

conferința operațională a șefilor de aeroporturi 2015, organizată de FRONTEX. 

19. La 4 martie 2015, în incinta DPF, a aloc vut o întrevedere de lucru cu domnul 

John Bozicevich, reprezentant al secției de justiție penală a Ambasadei SUA în RM și 

Georgia. 

20. La 4 martie 2015, în incinta DPF, a avut loc vizita de studiu a delegației 

Serviciului Migrațional de Stat al Ucrainei, cu scopul de a prelua experiența RM în 

domeniul migrației și azilului. 

21. În perioada 4 – 5 martie 2015, în or. Nuremberg (Germania), s-a efectuat o 

vizită în cadrul expoziției anuale de echipament militar şi polițienesc „Enforce Tac 

Exhibition 2015”. 

22. În perioada 4 – 5 martie 2015, în or. Kiev (Ucraina), s-a participat în cadrul 

seminarului internaţional privind promovarea cooperării între instituţiile de frontieră, 

organizat în cadrul Programului Controlului Exporturilor şi Securităţii Frontierelor 

(EXBS), finanțat de Departamentul de Stat al SUA. 

23. În perioada 9 – 11 martie 2015, în or. Varșovia (Polonia), s-a participat la 

ședința din cadrul Reţelei de Analiză a Riscurilor la frontierele Estice ale Europei (EB 

– RAN), organizată sub egida FRONTEX. 

24. La 10 martie 2015, în incinta DPF, a fost asigurată participarea în cadrul 

ședinței ordinare a grupului de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul PF. 

25. La 12 martie 2015, în incinta DPF, a avut loc o întrevedere de lucru cu 

domnul Francisco Bastagli, Șef al EUBAM și domnul Andrew Filmer, șef al Oficiului 

de legătura al EUBAM din Chișinău. 

26. În perioada 16 – 18 martie 2015, în or. Budapesta (Ungaria), s-a participat la 

cea de-a IV-a întrunire a Grupului tematic de lucru privind schimbul de informații în 

domeniul documentelor de călătorie false și falsificate, în scopul schimbului de 

informații și specimene a documentelor de călătorie statelor membre a Convenției, 



 

eveniment organizat de PCC secretariat (Convenția de Cooperare Polițienească pentru 

Europa de Sud Est). 

27. În perioada 16 – 20 martie 2015, în incinta subdiviziunilor DPF şi BMA, a 

fost desfășurată vizita de studiu a delegațiilor Ungariei şi României, în cadrul 

proiectului „Cooperarea în domeniul migraţiei ilegale şi a protecţiei drepturilor 

omului”, planificată în RM, în temeiul Acordului de parteneriat între cele 3 state. 

28. La data de 17 martie, în incinta Inspectoratului General al Poliţiei au fost 

deschise două săli de instruire pentru angajaţii instituţiei, astfel fiind modernizate 

condiţiile de muncă.  

29. La 17 martie 2015, în incinta DPF, a loc avut o întrevedere de lucru cu 

adjunctul asistentului Secretarului de Stat al SUA, James Walsh, şi şeful Oficiului 

Europa şi Asia al Biroului Afaceri Internaţionale în domeniul combaterii drogurilor şi 

aplicării legii, Lesslie Viguerie. În cadrul întrevederii au fost discutate perspectivele de 

colaborare bilaterală şi s-a făcut o retrospectivă a activităţilor realizate în ultimii 2 ani, 

cu aportul partenerilor americani. 

30. În scopul testării capacităţilor de reacţie a poliţiştilor de frontieră în diferite 

situaţii, în mai multe zone ale or. Ungheni, a fost desfăşurat un exerciţiului tactic 

complex, cu forţe şi mijloace în teren,  

31.La 18 martie 2015, în incinta PTFS „Criva-Mamalîga”, a avut loc o 

întrevedere de lucru cu reprezentanţii autorităţii de frontieră a Ucrainei, pentru 

implementarea pct. 2 al Planului de cooperare între Serviciul Grăniceresc de Stat al 

Ucrainei şi DPF pentru anul 2015. 

32. La 19 martie 2015, în or. Bruxelles (Belgia), s-a participat la cea de-a XII-a 

Reuniune Trilaterală pe probleme de frontieră, organizată de către Serviciul European 

de Acţiune Externă cu RM şi Ucraina. 

33. La 19 martie 2015, în incinta Centrului de Guvernare Electronică, s-a 

participat la ședința privind iniţierea procedurii de formare a Catalogului de date 

deschise a Poliţiei de Frontieră. 

34. În perioada 23 – 26 martie 2015, în or. Budapesta (Ungaria), a fost asigurată 

participarea în cadrul celei de-a XIII-a Conferințe Internaționale „High Security 

Printing Europe 2015”, organizată de compania Reconnaissance International lider 

global de intelligence şi cercetări în domeniul documentelor de securitate, holografie şi 

a noilor metode de autentificare. 

35. În perioada 24 – 25 martie 2015, în or. Tbilisi (Georgia), s-a participat în 

cadrul conferinței finale desfășurate în cadrul proiectului Parteneriatului Estic 

„Cooperarea în lupta împotriva Migraţiei Iregulare”, reuniune organizată de Centrul 

Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), din numele 

Ministerului de Interne al Ungariei. În acest sens, a fost semnat Memorandumul de 

înțelegere privind cooperarea între instituțiile de învățământ ale statelor membre 

Parteneriatului Estic, în cadrul Proiectului „Suportul Planului de Acţiuni al Procesului 

de la Praga (EaP-SIPPAP)”.  

36. La 24 martie 2015, s-a desfășurat un exercițiu tactic complex, cu forțe şi 

mijloace în teren. Acesta a fost organizat în scopul testării capacităţilor de reacție a 

poliţiştilor de frontieră în diferite situaţii, aplicațiile desfăşurându-se în mai multe zone 

ale raionului Ungheni. 



 

37. În perioada 25 - 27 martie 2015, în or. Madrid (Spania), s-a participat la 

atelierul de lucru organizat de compania Gemalto S.A. pe tematica proiectelor 

bilaterale în domeniul de frontieră.  

38. La 24 martie 2015, în incinta DPF, a loc avut o întrevedere cu noii ofiţeri de 

legătură ai Agenţiei Serviciilor de Frontieră a Canadei (CBSA) din cadrul Ambasadei 

Canadei la Viena.  

39. La 25 martie 2015, în incinta DPF, a loc avut o întrevedere de lucru cu Jared 

Carter, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Securităţii Nucleare a 

Departamentului Energetic al SUA, Programul „A Doua Linie de Apărare”. 

40. În perioada 30 – 31 martie 2015, în or. Kiev (Ucraina), s-a asigurat o 

întrevedere pe marginea proiectului Acordului între Guvernul RM şi Cabinetul de 

miniștri al Ucrainei privind organizarea schimbului de informaţii privind persoanele şi 

mijloacele de transport, care traversează frontiera de stat moldo-ucraineană. 

41. În perioada 30 martie – 2 aprilie 2015, în or. Chişinău, a avut loc întrevederea 

bilaterală dintre reprezentanţii DPF şi Poliţiei de Frontieră Române în domeniul 

pregătirii profesionale, în conformitate cu Planul de cooperare pentru anul 2015. 

42. La 2 aprilie 2015, a fost semnat Acordul de colaborare trilateral între 

reprezentanţii Poliţiei de Frontieră, Agenţiei Turismului şi Biroului Naţional de 

Statistică ale RM, în domeniul schimbului de informație ce va permite generarea 

datelor statistice cu privire la turismul din RM. 

43. În perioada 8-9 aprilie 2015, în or. Odessa (Ucraina), s-a participat în cadrul 

întrevederii de lucru a grupului de experți pe marginea proiectului Protocolului privind 

controlul vamal în comun la punctul de trecere al frontierei „Kuciurgani-Pervomaisk”. 

44. La 9 aprilie 2015, în incinta PTF Tudora, a fost desfășurată întrevederea de 

lucru cu reprezentanţii Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei în domeniul analizei 

riscurilor, conform planului de cooperare pentru anul 2015. 

45. La 9 aprilie 2015, în incinta MAI, s-a participat în cadrul ședinței Grupului de 

lucru pentru elaborarea şi implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi 

de control intern în cadrul MAI. 

46. În perioada 9 – 18 aprilie 2015, în or. Reno (SUA), a fost asigurată 

participarea (care în fapt continuă) la vizita de lucru privind schimbul de experienţă în 

domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, în cadrul Proiectului „Lumea 

deschisă”. 

47. La 14 aprilie 2015, în or. Odessa (Ucraina), s-a participat la ședința grupului 

special de lucru pentru combaterea infracțiunilor legate de mijloace de transport, 

organizată de EUBAM. 

48.  La 15 aprilie 2015, în incinta DPF, s-a desfășurat cea de-a 3-a ședință tehnică 

a Comisiei de coordonare a asistenței externe, cu participarea reprezentanților 

Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Organizației Internaționale pentru 

Migrație, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, ai Companiei Crystal System, 

filiala Chișinău, Companiei Business Consulting Institute etc. În cadrul discuțiilor s-au 

abordat domenii de interes comun și eventualele implicări ale partenerilor de 

dezvoltare. 

49. Carabinierii au participat la asigurarea ordinii publice în timpul vizitelor 

delegaţiilor oficiale, desfăşurării diferitor întruniri, manifestări cultural-artistice şi 



 

sportive cu caracter de masă. În serviciul de asigurare a ordinii publice au fost 

antrenaţi 322 carabinieri ai unităţilor militare 1001,1002, 1045. 

50. A fost asigurată publicarea pe pagina oficială a DTC a informaţiei cu privire 

la participarea ofiţerilor DTC la şedinţele grupului de lucru privind implementarea 

Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale. 

51. S-a participat activ la şedinţa grupului de lucru cu privire la implementarea 

Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale 

pentru anii 2012-2016, organizată de către Ministerul Apărării. 

52. Au fost realizate în comun cu agenţii media din republică şi difuzate 42 

materiale cu tematică diversă ce oglindeşte mai multe aspecte ale activităţii şi situaţiei 

în DTC, fiind oferite detalii privind două cazuri cu caracter negativ. 

53.A fost iniţiată procedura privind formarea şi operaţionalizarea unui detaşament 

pentru o eventuală participare la misiuni internaţionale sub egida organizaţiilor 

internaţionale (ONU, UE, OSCE etc.). 

54. A fost asigurată conlucrarea DTC cu reprezentanţii Ministerului Apărării în 

vederea elaborării pînă la finele semestrului I al anului 2015 a unui acord de 

colaborare între DTC şi MA în domeniul instruirii profesionale. 

55. În contextul consolidării DTC prin dezvoltarea unui cadrul legislativ-normativ 

european, a fost elaborat proiectul de lege cu privire la trupele de carabinieri. La 

moment, în cadrul DTC sunt prezente toate avizele ministerelor de resort. Proiectul de 

lege definitivat în baza avizelor parvenite urmează a fi remis la CNA - pentru 

expertizare anticorupţie şi Ministerul Justiţiei - pentru expertizare juridică. 

56. În vederea implementării Acordului de Asociere RM-UE, în perioada 

trimestrului I al anului 2015, militarii DTC au executat serviciul de menţinere şi 

asigurare a ordinii publice în locurile de dislocare a unităţilor, inclusiv prin acoperirea 

traseelor prestabilite cu echipe de patrulă pedestră. Astfel, în perioada vizată în 

acţiunile date au fost implicaţi circa 10930 militari. Militarii DTC au reţinut 900 

persoane pentru comiterea diferitor contravenţii. 

57. În contextul realizării acțiunii legate de prevenirea conflictelor şi gestionarea 

crizelor”, la 20 martie 2015 a fost asigurată participarea la cea de-a 4-a Reuniune a 

Panelului privind cooperarea în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună, 

care a avut loc în or. Bruxelles (Belgia).  

58. În contextul reducerii timpului de intervenţie la apelurile cetăţenilor pînă la 15 

minute, la data de 28 februarie 2015 a fost inaugurat Postul de Salvatori şi Pompieri 

teritorial din s. Căzăneşti, r-l Teleneşti, cu raza de intervenție s. Căzăneşti. 

59. În vederea iniţierii procedurilor de creare a sistemului de înştiinţare a 

populaţiei despre apariţia pericolelor de producere a situaţiilor excepţionale (în baza 

tehnologiei CellBroadcast), se stabilește că, în această perioadă, potrivit foii de parcurs 

a proiectului finanţat de PNUD, a fost finalizată faza preliminară. 

60. Din perspectiva asigurării renovării graduale a parcului de autospeciale, se 

punctează asupra faptului că, prin intermediul proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii de 

răspuns a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD)”, 

finanţat de Uniunea Europeană (contractul nr.12140 MIS ETC 989), au fost procurate 

7 autospeciale, în particular 4 unități - Mercedes Sprinter și 2 unități - MAN. În același 

sens, a fost procurat 1 autoturism Dacia Logan pentru subdiviziunile aparatului 

central. 



 

61. În contextul amendării cadrului legal naţional, la nivelul SPCSE, a fost 

elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea Legii 

SPCSE nr. 93-XVI din 05.04.2007. Proiectul de act normativ vizează în calitate de 

scop implementarea Proiectului transfrontalier "SMURD" şi completarea Legii SPCSE 

nr. 93-XVI din 05 aprilie 2007 cu definirea sintagmelor: „situaţie de urgenţă”, „prim 

ajutor calificat”, „personal paramedical” etc., ajustarea la prevederile Acordului dintre 

Guvernul RM şi Guvernul României privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile 

transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 258 

din 4 aprilie 2014. Legea nr. 93-XVI din 05 aprilie 2007 nu operează cu noţiunile 

enunțate anterior, creînd, în asemenea mod,anumite incoerențe de implementare a 

Proiectului transfrontalier „SMURD”. Proiectul Legii a fost consultat cu 

subdiviziunile SPCSE şi remis spre examinare DGJ a MAI. 

62. SPCSE a efectuat inventarierea stocurilor de deșeuri industriale, substanțelor 

chimice cu termen expirat, precum și a mercurului acumulat la subdiviziunile 

teritoriale ale serviciului. Totodată  Ministerul Mediului, în colaborare cu SRL Terra 

Concept a efectuat inventarierea, evaluarea și remedierea surselor de poluare. Conform 

rezultatelor inventarierii, pentru trimestrul II este planificată amplasarea exactă pe plan 

a coordonatelor punctelor GPS,  a surselor de poluare și transferul acestor date pe  

coordonate în softul GIS. 

63. A avut loc evaluarea rezultatelor Proiectului moldo-ceh privind îmbunătăţirea 

capacităţilor operaţionale şi ale abilităţilor profesionale ale pompierilor din republica 

moldova, în cadrul căruia a vut loc un exerciţiu al pompierilor, desfăşurat în 

contaiener adus la o temperatură înaltă şi plin cu fum.  

64. A fost definitivată extinderea şi renovarea spaţiilor Ghişeului unic pentru 

documentarea străinilor, care a fost lansat la 13 martie curent. Extinderea spaţiilor a 

permis moderarea procesului de primire a documentelor prin introducerea rândului 

electronic, facilitarea modulului de depunere a actelor şi de achitare a taxelor, 

implementarea în continuare a IT moderne, asigurarea interacţiunii informaţionale cu 

structurile relevante în domeniu. 

Activităţile efectuate de BMA au permis reducerea timpului şi costului pentru 

persoanele care se adresează, acordarea, după adresare, a consultaţiilor gratuite, fapt ce 

contribuie la reducerea numărul adresărilor repetate ale cetăţenilor la Birou, timpul 

vizitei şi perioadei de deservire, la  calitatea serviciilor acordate. 

În perioada respectivă la Ghişeul unic de documentare a străinilor au fost depuse 

3807 cereri privind acordarea unui drept (drept de şedere în scop de studii, muncă, 

integrarea familiei, eliberarea unei invitaţii pentru străini etc.) şi eliberate 4554 diferite 

acte. 

Toate lucrările de extindere, renovare şi de dotare a Ghişeului unic pentru 

documentarea străinilor au fost efectuate din contul Suportului Bugetar oferit de UE. 

65. Sistemul azil şi integrare este unul dintre cele mai sensibile domenii de 

activitate, se referă la persoane vulnerabile sosite din zone de conflict. În cazul unei 

decizii pozitive, persoanele respective primesc statut de refugiat sau de beneficiar de 

protecţie umanitară în RM. În prezent în sistemul de azil sunt luate la evidenţă 559 de 

persoane, dintre care 141 din Ucraina şi 229 din Siria. Având în vedere 

vulnerabilitatea categoriilor respective de străini, BMA a elaborat proiectul HG 

privind ajutorul rambursabil acordat refugiatilor (se va prezenta Guvernului in timpul 



 

apropiat), a revizuit cadrul normativ prin introducerea standardelor comunitare în 

materie de azil şi integrare (se definitivează pentru a fi înaintat Guvernului), a elaborat 

mecanismele de interacţiune şi de coordonare a activităţilor ce ţin de integrarea 

străinilor cu diferite structuri (Primăria mun. Chişinău, MMPSF, MEd, MC etc.). 

66. În lunile februarie-martie 2015 BMA, cu suportul ICMPD şi cu ajutorul 

acordat de Ambasada României BMA, a terminat renovarea interioară a încăperilor 

destinate Secţiei regionale Sud, mun. Cahul. Mersul lucrărilor de renovare, calitatea 

lucrărilor şi transparenţa şi eficienţa utilizării banilor alocaţi a fost monitorizată prin 3 

misiuni de verificare a părţii române şi ICMD. 

67. În ceea ce vizează monitorizarea fluxului migrator prin segmentul 

transnistrean, rămâne a fi unul dintre subiectele sensibile de activitate ale BMA, având 

în vedere şi specificul situaţiei social politice din regiune. În perioada de referinţă au 

fost înregistraţi 6042 străini, iar 1503 persoane s-au adresat după consultaţii.  

68. Referitor la dezvoltarea capacităţilor profesionale ale personalului BMA, se 

indică la faptul că un domeniu important în activitate a constituit formarea 

profesională a angajaţilor, instruirea în domenii specifice de activitate, asigurarea 

integrităţii profesionale, prevenirea şi combaterea corupţiei. Din cele mai importante 

seminare putem indica seminarele de instruire pe: prevenirea și combaterea migrației 

ilegale; migraţia legală, azilul şi integrarea; aplicarea tehnologiilor moderne; 

prevenirea și combaterea corupției; comunicarea profesională. Per total au fost 

cuprinşi circa 120 angajati. Instruirea a fost asigurată de formatori din România, 

OSCE, Polonia. 

69. În contextul preluării bunelor practici europene ale activităţii organelor de 

poliţie şi implementarea acestora în procesul de formare profesională a poliţiştilor, 

cadrul profesoral-didactic al Academiei „Ștefan cel Mare” a participat la un şir de 

instruiri şi foruri ştiinţifice, şi anume: 

- în perioada 11.01 – 1.03.2015 s-a participat la cursurile de instruire în cadrul 

Academiei Internaţionale a Organelor de Drept (ILEA) or. Budapesta (Ungaria); 

- la 27.02.2015 s-a asigurat participarea la şedinţa „Comunicarea şi informarea 

privind implementarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană” (în incinta IGP). Au avut loc un 

şir de discuţii pe marginea prezentării Acordului de Asociere RM-UE (structura, 

scopurile, beneficii, acţiuni, domenii prioritare, provocări, avantaje şi dezavantaje, 

rezultatele obţinute, modalităţi de raportare etc.); 

- în perioada 16-18 martie 2015 a fost efectuată vizita de studiu în cadrul 

Academiei de poliţie din or. Szczytno (Polonia) cu scopul semnării acordului bilateral; 

- în perioada 18-20 martie 2015 s-a participat la seminarul specializat de instruire 

în domeniul managementului proiectelor din cadrul Programului de cooperare 

poliţienească a Parteneriatului Estic în cadrul MAI; 

- la data de 31 martie 2015 s-a participat la atelierul de lucru cu genericul 

„Măsurile de suport public pentru inovare” în hotelul „Flowers”, Chişinău; 

evenimentul a fost organizat cu suportul TAIEX; 

- în perioada ianuarie-aprilie 2015, cît şi la finele anului precedent, Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI a fost gazda vizitelor oficiale şi întrevederilor cu ambasadori 

ai misiunilor diplomatice cu sediul în RM: România (E. S. Marius Gabriel Lazurca), 

Polonia (E. S. Artur Mihalski), Ungaria (E. S. Mátyás Szilagyi), Slovacia (E. S. Robert 



 

Kirnag), Bulgaria (E. S. Petar Vâlov), Germania (E. S. Ulrike Knotz), Franţa (E. S. 

Pascal Vagogne) şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice Austriei, Belgiei, Ucrainei. 

În cadrul acestor întrevederi au avut loc un şir de discuţii privind colaborarea, 

preluarea bunelor practici ale colegilor, schimbul de informaţii, experienţe în 

domeniile ce ţin de securitatea cetăţenilor, protecţiei drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, schimbul de experienţe în domeniul cercetărilor ştiinţifice cu 

profil juridic şi poliţienesc, precum şi în domeniul pregătirii şi instruirii cadrelor 

pentru organele poliţieneşti. 

Academia „Ștefan cel Mare” a fost vizitată de excelenţa sa, dl Ambasador Pirkka 

Tapiola, şef al Delegaţiei UE în RM. În incinta Academiei dl ambasador a ţinut un 

discurs în faţa angajaţiilor şi studenţilor, prin care a apreciat nivelul de dotare şi 

instruire al instituţiei. A parcurs prin sălile de instruire, laboratorul de psihologie 

juridică, sala lingofonică. La finalul vizitei, oficialul a prezentat disponibilitatea sa de 

a fortifica şi consolida relaţiile prin cooperarea deschisă şi reciprocă. 

- în perioada 7-9 aprilie 2015 a fost asigurată participarea la Conferinţa 

internaţională „From quality assurance to strategy development”, eveniment organizat 

de ME al RM de comun cu Consorţiumul Proiectului TEMPUS QUAEM şi 

Universitatea de Stat din Moldova (incinta USM). 

70. Din perspectiva asigurării formării profesionale a poliţiştilor în cadrul 

Academiei „Ștefan cel Mare”: 

- A fost desfăşurat, la 25.02.2015, seminarul–trening cu tematica ”Consecinţe 

psihologice ale aplicării armei din dotare” pe 3 ateliere de lucru. În total au participat 

33 persoane. 

- A fost organizată, la 3 martie 2015, masa rotundă universitară dedicată aderării 

Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite cu genericul “Contribuţia ONU la 

Consolidarea statului de drept în Republica Moldova”. 

- A fost organizată şi desfăşurată, la 12 martie 2015, o lecţie publică cu genericul 

,,Evoluţia legislaţiei cu privire la imigraţie din SUA. Mecanisme legale şi 

instituţionale privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a traficului de 

fiinţe umane cu implicarea organizaţiilor non-guvernamentale, poliţiei şi a instanţelor 

judecătoreşti", în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor, Corpul Păcii din 

Republica Moldova şi IHRA (International Human Rights Advisors), susţinute de 

profesorii Benjamin D. Jonson, Fernando Chang-Muy şi Joyce Jeffries, Universitatea 

din Pennsylvania, Şcoala de Drept. 

- A fost desfăşurat, în perioada 19.03 – 20.03.2015, seminarul teoretico-practic cu 

ofiţerii de presă/comunicatorii din cadrul MAI (2 grupe). 

- A fost organizată, la 23 martie 2015, o masă rotundă cu tematica „Reţinerea 

contravenţională şi reţinerea penală”. 

- La iniţiativa Transparent Agency (organizaţie non-guvernamentală), au fost 

desfăşurate, la 24 şi 25 martie 2015, lecţii publice cu tematica ,,Respectarea drepturilor 

omului la aplicarea reţinerii contravenţionale şi procesual - penale”.  

- A fost organizată şi desfăşurată, la 2 aprilie 2015, o masă rotundă consacrată 

creării NATO.  

- În cadrul Departamentului de dezvoltare profesională şi managerială al 

Academiei „Ștefan cel Mare” au absolvit cursurile de pregătire iniţială - 103 ofiţeri şi 

35 subofiţeri; perfecţionare/specializare - 68 ofiţeri.  



 

- în perioada 04.05- 08.05 2015, pentru 18 angajaţi ai INP, 15 angajaţi ai DPF şi 2 

ai BMA, s-a desfăşurat cursul ed instruire cu temetica „ Intervenţia profesională III”. 

- 04.05 - 22.05.2015, pentru 23 de angajaţi ai IGP se desfăşoară un curs de 

instruire cu tematica „ Expertize tehnico-criminalistice II”. 

- 11.05 – 22-05-2015, pentru 24 de angajaţi ai INP se desfăşoară un curs de 

instruire cu tematica „Organizarea traficului rutier II”- 

- 18.05 – 22.05.2015, pentru 43 de angajaţi ai IGP se desfăşoară un curs de 

instruire cu tematica „Managementul operaţional”. 

-  în perioada 18.05 – 20.05. 2105 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, pentru 

30 de angajaţi ai IGP, se desfăşoară un curs de instruire cu tematica „ Aplicarea 

măsurilor procesuale de constrîngere şi detenţie a persoanelor”. 

71. În vederea marcării Zilei Memoriei (2 martie), la 28 februarie 2015 Academia 

„Ştefan cel Mare”, în comun cu MAI, şi în parteneriat cu Asociaţia Obştească 

„Credinţă Patriei”, s-a organizat şi desfăşurat în incinta Filarmonicii Naţionale 

„Serghei Lunchevici” un „recquiem” în memoria conaţionalilor noştri căzuţi cu moarte 

de erou pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova. În cadrul 

evenimentului a fost lansat un film documentar realizat de Academia „Ştefan cel 

Mare” în colaborare cu Asociaţia „Tradiţii Militare” cu titlul „Ecourile Războiului din 

1992”. 

72. În vederea promovării imaginii Academiei „Ştefan cel Mare” şi a MAI pe 

plan internaţional, cît şi în vederea consolidării parteneriatului cu societatea civilă, 

prin informarea elevilor liceelor şi şcolilor din Republica Moldova şi tinerilor ce 

aparţin minorităţilor naţionale, referitor la ofertele educaţionale în cadrul 

învăţămîntului superior, propuse de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, în perioada 

20.03 – 21.03.2015 instituţia a participat în incinta Centrului Internaţional de Expoziţii 

„Moldexpo”, Casa Sărbătorii, la cea de-a II-a Ediţie a Tîrgului Internaţional de 

Universităţi, MIEF („Moldovan International Education Fair”). 

73. Din perspectiva asigurării vizibilităţii şi transparenţei asistenţei externe, în 

pagina web al MAI (www.mai.gov.md) a fost creat un compartiment special       

pentru a asigura transparenta asistentei externe (Suport bugetar, 

http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/suport-bugetar).  STI activează în calitate de 

administrator al conţinutului informational, asigurînd plasarea informaţiilor prezentate 

de către subdiviziunile responsabile de gestionarea domeniului în cauză. În perioada 

ianuarie-martie 2015 s-a efectuat migrarea datelor din versiunea veche a paginii web 

în cea nouă.  

74. În vederea extinderii sistemului de monitorizare video a traficului şi a ordinii 

publice pe întreg teritoriul ţării, adaptarea cadrului legal pentru funcţionarea acestuia, 

în comun cu autorităţile reprezentate în Grupul de lucru interdepartamental pentru 

implementarea Sistemului automatizat de monitorizare video a traficului rutier în   

mun. Chişinău, în baza Acordului pentru asistenţă din partea Guvernului Republicii 

Populare Chineze din 25 mai 2011, a fost asigurată cooperarea cu partea chineză, în 

vederea amenajării Centrului de Monitorizare şi Control Trafic, conform 

documentaţiei de proiect, precum şi la realizarea lucrărilor de construcţie şi de 

montare a utilajului de supraveghere, necesare pentru lansarea sistemului. 

La momentul actual, Sistemul este acceptat în exploatare şi asigură atît 

supravegherea video în intersecţii, cît şi constatarea încălcărilor din domeniul 



 

traficului rutier. Pe parcursul activității sistemului, în intersecţiile monitorizate se 

atestă o descreştere semnificativă, cu circa 40% a accidentelor rutiere, cu 45% - a 

persoanelor traumatizate, iar a persoanelor decedate - cu 60 %. Concomitent, a fost 

stabilit un dialog cu parte Chineză privind iniţierea etapei a II-a de dezvoltare a 

Sistemului cu asistenţa Guvernului Republicii Populare Chineze, ce are drept obiectiv 

extinderea proiectului pe întreg teritoriul ţării inclusiv şi pe traseele naţionale, fiind 

preconizată dotarea cu sisteme de monitorizare a încă 250 de intersecţii, până la finele 

anului 2016. Urmează ca scrisoarea de intenţii să fie prezentată de către Ambasada 

Republicii Populare Chineze către Cancelaria de Stat. 

În contextul elaborării unui studiu de fezabilitate privind oportunitatea extinderii 

sistemului la nivel naţional în baza parteneriatului public-privat, STI a licitat prestarea 

serviciilor privind elaborarea studiului de fezabilitate, acesta fiind la etapa de 

finalizare. 

În scopul consolidării bazei tehnico-materiale a STI în vederea executării 

atribuţiilor funcţionale, serviciul a fost dotat cu 4 automobile de model „Dacia Logan”, 

înzestrate cu dispozitive speciale de fixare în regim automatizat a încălcărilor de tip 

„Park-Raid” și radare care își desfășoară activitatea pe tot teritoriul țării. 

La etapa actuală, extinderea Sistemului în baza parteneriatelor publice – private 

încheiate între autorităţile administraţiei publice locale şi agenţi economici, se 

realizează pe traseele naţionale ce intersectează raioanele Anenii Noi, Bălţi, Cantemir, 

Orhei, Drochia şi Teleneşti, în perioada imediat următoare urmînd a fi date în 

exploatare și alte posturi de supraveghere. 

75. În contextul asigurării interconectării sistemelor informaţionale şi de 

comunicare ale instituţiilor de drept şi control, implementarea „dosarului electronic”, 

se menționează faptul că în vederea crearii ”dosarului electronic” în luna februarie 

curent, STI a finalizat procedura de achiziţii, în rezultatul căreia a fost încheiat un 

contract cu SC „ProEuroConsult” (nr. 26/15 din 25 februarie 2015), obiect al căruia îl 

formează procurarea serviciilor de consultanţă privind elaborarea caietelor de sarcini 

privind automatizarea proceselor operaţionale MAI (etapa 1).  

76. În scopul realizării acțiunilor vizate de Matricea de politici pentru suportul 

bugetar, de către SPIA au fost elaborate: caietul de sarcini pentru achiziţionarea 

tehnicii speciale; caietul de sarcini pentru achiziţionarea tehnicii de calcul şi 

echipament de periferie; caietul de sarcini pentru achiziţionarea mijloacelor speciale. 

77. La iniţiativa SPIA, de către Direcţia administrare şi politici de dezvoltare a 

fost iniţiată procedura de achiziţionare a 2 automobile de serviciu, care urmează să 

consolideze esenţial capacităţile de prevenire şi combatere a corupţiei în rândurile 

angajaţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI. 

78. În vederea elaborării cadrului normativ departamental şi a mecanismului / 

procedurii de monitorizare a stilului de viaţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

320 din 27 decembrie 2013, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind 

monitorizarea stilului de viaţă al poliţistului. 

79. În perioada de raport, DSI a examinat 249 petiţii şi alte informaţii împotriva 

personalului MAI. Majoritatea acestora se referă la activitatea Poliţiei. În rezultatul 

anchetelor de serviciu, angajaţii direcţiei au elaborat 11 ordine de sancţionare, fiind 

aplicate sancţiuni disciplinare în privinţa a 17 angajaţi (majoritatea poliţişti). 

80. În rezultatul desfăşurării măsurilor speciale de investigaţii s-a reuşit: 



 

• Demascarea unei scheme frauduloase de falsificare şi punere în circulaţie a 

banilor falşi. Cazul este investigat în comun cu Direcţia combatere corupţie. 

• Stabilirea şi documentarea cazului de maltratare a unui cetăţean de către 

angajatul IP Buiucani (urmărirea penală este în curs). 

Au fost constatate şi documentateca contravenții: 

– Contrafacerea şi ambalarea diverselor produse organice şi minerale pentru 

fertilizarea solului, erbicide şi pesticide, fără acte de provenienţă. Figuranţii au fost 

atraşi la răspundere pentru săvîrşirea contravenţiei prevăzute de art. 97 (Utilizarea 

ilegală a mărcii) al Codului contravenţional. Cazul a fost documentat în comun cu DIF 

a INI al IGP. 

– Fapta de samavolnicie comisă în privinţa unui cetăţean de către doi studenţi ai 

anului III al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, manifestată prin pretinderea unor 

recompense ilicite în schimbul neatragerii la răspundere pentru un presupus furt. 

Ambilor studenţi le-a fost întocmit cîte un proces-verbal pentru comiterea 

contravenţiei prevăzută de art.335 (Samavolnicia) al Codului contravenţional. 

81. În conformitate cu prevederile cadrului legal existent, pe parcursul perioadei 

de raport, angajații SPIA, în conformitate cu prevederile Strategiei naționale 

anticorupție pentru anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 

21.07.2011, au desfășurat un șir de acțiuni menite să combată cazurile de corupere și 

crimelor conexe corupției. Ca rezultat al măsurilor speciale de investigație și urmărire 

penală desfășurate pe parcursul perioadei de raport, de către angajații Direcției 

combaterea corupției a SPIA au fost pornite 19 cauze penale (6 - art. 324 Cod penal 

(corupere pasivă), 5 fiind finalizate; 6 - art. 326 Cod penal (traficul de influenţă), 4 

fiind finalizate (în 2014 - 1 cauză)); 2 - art. 2171 Cod penal (circulaţia ilegală a 

substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare); 5 - alte 

articole (art. 259 , 307, 236, 2606, 1661 Cod penal), 2 fiindfinalizate.  

82. De către secția analitică a SPIA au fost elaborate produse analitice pe 4 cauze 

penale: 

– art. 248 alin.(1) Cod penal (contrabanda) – contrabandă de țigări, analiză pe 

compartimentul listingurilor telefonice ale persoanelor implicate direct și tangențial în 

activități de contrabandă; 

– art. 332 Cod penal (falsul în acte publice) – falsificarea documentelor oficiale, 

analiză și efectuarea schemei legăturilor criminale între persoanele implicate la 

săvîrșirea infracțiunilor; 

– art. 2171 Cod penal (circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a 

analoagelor lor în scop de înstrăinare) – analiza și efectuarea schemelor  legăturilor 

criminale ale persoanelor implicate în săvârșirea; 

– art. 2171 Cod penal (circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a 

analoagelor lor în scop de înstrăinare) – analiza și efectuarea schemelor legăturilor 

criminale ale persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor. 

83. În cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI au fost 

desfăşurate 36 instruiri, fiind implicați 3158 angajaţi, cărora le-au fost aduse la 

cunoştinţă prevederile pachetului de legi anticorupţie şi actele normative 

departamentale. 

84. De către SPIA sunt gestionate următoarele linii telefonice specializate: 

1) Linia telefonică cu numărul scurt „1520”. 



 

2) Linia telefonică cu numărul staţionar „+37322261112”. 

3) Linia cu număr de telefonie mobilă „+37378888909”. 

4) Linia telefonică de protecţie internă cu numărul staţionar „+37322255356”. 

Pe parcursul perioadei de raport, angajații secției au gestionat liniile telefonice 

specializate anticorupție - cu numărul scurt 1520 și 26-11-12. 

Ca urmare a unei analize efectuate la compartimentul vizat, se constată că 90% 

apeluri telefonice parvenite de la cetățeni, acțiunile invocate nu sunt relevante și, de 

regulă, se solicită calificarea legalității acțiunilor desfășurate de către angajații poliției 

în anumite cazuri. 

În total au fost înregistrate 69 apeluri telefonice parvenite de la cetățeni, dintre 

care  

– 31 apeluri, în care solicitanții s-au consultat pe diverse tematici; 

– 24 apeluri privind anumite încălcări disciplinare admise după părerea 

solicitatnților de către funcționarii publici, care au fost redirecționați la alte instituții 

din cadrul MAI/ alte organe competente; 

– 7 apeluri, solicitanții au invocat pretinse acte de corupție, care au fost 

înregistrate în cancelaria SPIA. Dintre ele: 3 cazuri, expediate după competență în DIE 

a IGP din ele 2 expediate DSP a IGP, 1 nu s-a adeverit și 1 se examinează; 

– 5 cazuri, informația examinată nu s-a adeverit;  

– 1 caz, acțiunile polițiștilor calificate legale în cadrul procesului contravențional;  

– 1 caz penal,în baza art. 324 alin.(2) lit. c) Cod penal a fost pornit în privința unui 

angajat al IP Bălți, care pretindea bani pentru a nu fi atras la răspundere pentru 

comercializarea produselor alcoolice. 

La linia telefonică de protecţie internă cu numărul staţionar „+37322255356” n-a 

parvenit nici un apel. 

85. În scopul asigurării legalității și ordinii de drept în cadrul evenimentelor 

publice cu caracter de masă, prevenirii și gestionării situațiilor de criză în domeniul 

ordinii publice, dirijării operaţionale integrate cu forţele şi mijloacele autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea ministerului, coordonării acțiunilor 

ministerului cu alte autorități ale statului abilitate cu competențe în prevenirea și 

combaterea criminalității au fost elaborate 7 dispoziții: 

- Dispoziția MAI nr.27/68 din 02.03.2015 ,,Сu privire la instituirea Grupului de 

lucru pentru crearea Centrului Naţional pentru Managementul Integrat al Crizelor şi 

Acţiunilor de Ordine Publică” și aprobarea Planului de acțiuni al Grupului de 

lucrupentru crearea și operaționalizarea Centrului Național pentru Managementul 

Integrat al Crizelor și Acțiunilor de Ordine Publică. 

- Dispoziția MAI „Cu privire la organizarea și desfășurarea operațiunii speciale 

interstatale ,,Căutare”, în scopul identificării și reținerii persoanelor anunțați în căutare 

interstatală. 

- Dispoziția comună cu Ministerul Finanțelor și Centrul Național Anticorupție 

„Cu privire la desfăşurarea acțiunilor întru realizarea Programului interstatal de măsuri 

comune de prevenire și combatere a infracționalității cu caracter transfrontalier”, în 

scopul relevării cazurilor de introducere în/din țară prin contrabandă a mărfurilor 

accizate, combaterii faptelor de trafic ilicit de alcool etilic, băuturi alcoolice și produse 

de tutungerie, altor fapte ce prejudiciază interesele economice ale statului și aduc 

daune drepturilor legitime ale producătorilor și consumatorilor autohtoni, realizării 



 

prevederilor pct. 2.1.1 din Programul interstatal de acțiuni privind combaterea 

criminalității pentru perioada anilor 2014-2018, aprobat prin Decizia Consiliului 

șefilor de state a Comunității Statelor Independente, semnată la Minsk la 25.10.2013 și 

acțiunilor prevăzute de Planul-grafic de realizare prin coordonare a măsurilor de 

prevenire, operativ-investigative și operațiunilor speciale pe parcursul anilor 2014-

2018. 

- Dispoziţia MAI nr.27/119 din 19.03.2015 „Cu privire la asigurarea securităţii şi 

ordinii publice pe parcursul perioadei electorale şi în ziua desfăşurării alegerilor 

Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a 

UTA Găgăuzia”. 

- Dispoziţia MAI nr.27/145 din 27.03.2015 „Cu privire la asigurarea securităţii şi 

ordinii publice pe parcursul Sărbătorilor de Paşte şi Paştele Blajinilor”. 

- Dispoziția MAI nr. 27/188 din 14.04.2015 ,, Cu privire la asigurarea ordinii 

publice şi securităţii circulaţiei rutiere pe parcursul desfăşurării acţiunilor de protest 

organizate la 15.04.2015 de către Asociația Națională a Fermierilor din Moldova”. 

- Dispoziţia MAI nr. 27/162 din 06.04.2015 ,,Privind verificarea mijloacelor de 

transport de serviciu şi modului de folosire a actelor de codificare aferente acestora de 

către autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI”. 

86. În perioada de raport au fost inițiate și efectuate 4 anchete de serviciu de către 

SDOI pe marginea abaterilor disciplinare admise de către angajații MAI. 

87. În rezultatul activităților speciale de investigații efectuate de către angajații 

SDOI pe parcursul lunii martie 2015t, au fost acumulate informaţii şi documentate 

activităţii infracţionale ale unui grup organizat specializat în contrafacerea alcoolului 

etilic şi transportarea pentru comercializare peste hotarele Republicii Moldova, pe care 

fapt a fost pornită cauza penală în baza art. 46, 248 alin. (5), lit.b), c), d) și art.327 alin. 

(3) Cod penal al RM. 

88.S-a asigurat monitorizarea activităţii instituţiilor implicate conform Dispoziției 

interinstituționale a MAI, MF, CNA nr. 27/64/1/5-d din 26.02.2015 ,,Cu privire la 

desfăşurarea acțiunilor întru realizarea Programului interstatal de măsuri comune de 

prevenire și combatere a infracționalității cu caracter transfrontalier”, în scopul 

relevării cazurilor de contrabandă (mărfurilor accizate, combaterii faptelor de trafic 

ilicit de alcool etilic, băuturi alcoolice și produse de tutungerie, altor fapte ce 

prejudiciază interesele economice ale statului și aduc daune drepturilor legitime ale 

producătorilor și consumatorilor autohtoni), la realizarea prevederilor pct. 2.1.1 din 

Programul interstatal de acțiuni privind combaterea criminalității pentru perioada 

anilor 2014-2018, aprobat prin Decizia Consiliului șefilor de state a Comunității 

Statelor Independente, semnată la Minsk la 25.10.2013 și acțiunilor prevăzute de 

Planul-grafic de realizare prin coordonare a măsurilor de prevenire, operativ-

investigative și operațiunilor speciale pe parcursul anilor 2014-2018. 

89. A fost pregătit setul de materiale pentru şedinţa Consiliului Suprem de 

Securitate din 23.03.2015, privind problemele securităţii naţionale în contextul 

evoluţiei geopolitice regionale. 

90. Au fost asigurate sistematizarea şi informarea Biroului de coordonare şi 

combatere a crimelor organizate a CSI şi Ministrului afacerilor interne al Federaţiei 

Ruse, privind rezultatele obţinute pe parcursul desfăşurării operaţiunii speciale 

interstatale „Căutare” în perioada 11-12 martie 2015. 



 

91. A fost examinat demersul Biroului de coordonare a luptei împotriva 

criminalităţii organizate şi altor crime grave al CSI, privind intenţia MAI al Federaţiei 

Ruse de elaborare a recomandărilor metodologice privind desfăşurarea operaţiunilor 

interstatale în baza Programului interstatal de acțiuni comune privind combaterea 

criminalității pentru anii 2014-2018, aprobat prin Hotărîrea Consiliului șefilor de state 

ale Comunității Statelor Independente, semnat la Minsk la 25.10.2013. 

92. A fost asigurată dirijarea operaţională integrată şi coordonarea îndeplinirii în 

mod unitar a măsurilor planificate de către forţele MAI, implicate în procesul de 

asigurare a legalităţii desfăşurării campaniei electorale şi alegerilor Guvernatorului 

(Başcanului) UTA Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a UTA 

Găgăuzia. 

93. A fost asigurată desfăşurarea, la 24.03.2015, a şedinţei cu reprezentanţii 

BPDS „Fulger” al IGP şi DTC al MAI, în scopul planificării exerciţiului comun de 

instruire cu Ministerul Apărării Joint Combined Education and Training, ce urmează a 

fi realizat cu suportul echipei mobile de instruire din cadrul Grupului 20 Forţe 

Speciale (Aeropurtate), SUA. 

94. În scopul instruirii metodico-practice a persoanelor responsabile de 

compartimentele pregătire fizică şi de foc din cadrul subdiviziunilor desconcentrate ale 

IGP, în perioada 9 – 13 şi 16 – 20 februarie 2015 au fost desfăşurate cursuri de 

perfecţionare cu inspectorii pentru formarea profesională din cadrul subdiviziunilor 

desconcentrate ale IGP, la care au participat 33 angajaţi. 

95. În conformitate cu Orarul competiţiilor din cadrul Spartachiadei sportive a 

MAI pentru anul 2015, aprobat prin ordinul MAI nr. 31 din 9 februarie 2015, Clubul 

sportiv central „Dinamo” a organizat şi desfăşurat: 

- În perioada 11–12 martie 2015 competiţia sportivă la lupta sambo, la care au 

participat 278 de angajaţi. 

- În perioada 2-3 aprilie 2015 competiţia sportivă la ridicarea greutăţilor, la care 

au participat 200 de angajaţi 

96. La capitolul activităţi sportive cu caracter în masă, a fost organizată şi 

desfăşurată competiţia la ridicarea greutăţilor, din cadrul Spartachiadei (open) a CSC 

„Dinamo”, cu participarea următoarelor echipe: Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, 

Î.C.S „RED Union Fenosa” SA, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al 

Ministerului Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne. A fost selectată echipa MAI, 

desfăşurate cantonamente şi ca urmare selecţionata MAI s-a clasat pe locul I la 

competiţie. 

97. Sportivii dinamovişti au participat la 2 cantonamente de pregătire fizică 

specială către competiţii internaţionale peste hotarele RM şi la 7 competiţii 

internaţionale: Cupa Mondială la sambo;Competiție Internațională la tir; Campionat 

European la tir cu arcul; European Grand Prix la tir cu arcul; Turneu Internațional la 

lupte libere;Festivalul Olimpic al Tineretului din Europa; Campionatul Mondial la schi 

fond. 

În cadrul acestor competiţii sportivii dinamovişti au obţinut 2 medalii de argint. 

La competiţiile de rang naţional de către sportivii dinamovişti au fost obţinute 39 

medalii, dintre care: 12 medalii de aur, 14 medalii de argint şi 13 medalii de bronz. 

98. Pe parcursul I trimestru al anului 2015, în Secţia sport profesional au practicat 

sportul 217 sportivi, în 17 grupe, sub conducerea a 15 antrenori. 



 

99. Reprezenatnţii Departamentului Trupelor de Carabinieri în perioada 18.04 – 

17.05.2015 au fost instruiţi în cadrul Cursului postuniversitar în domeniul regional de 

studii în domeniul programelor şi managmentului proiectelor din cadrul 

Departamentului regional de studii managmentului resurselor de apărare în or. Braşov, 

România. 

100. În perioada 16.05 – 24.05.2015 reprezenatnţii DTC asigură prezenţa în 

cadrul Seminarului cu tematica „Criminalitatea informatică şi ameninţarea teroristă în 

zona Mediteraniană” în or. Valletri, provincia Roma, Italia. 

101. În perioada 11.05 – 22.05.2015 reprezentanţii DTC participă la Seminarul cu 

tematica „Proceduri şi intervenţii tactice la menţinerea, asigurarea şi restabilirea 

ordinii publice” desfăşurat în or.Chişinău. 

102. În perioada 18.05. – 22.05.2015 reprezentanţi DTC participă la Atelierul de 

lucru cu tematica „Diminuarea criminalităţii urbane şi controlul zonelor de risc” 

desfăşurat sub egida GIMAT-TAIEX.  
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ANEXA nr. 1 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

cu privire la proiectele de acte normative examinate/promovate/planificate 

de Direcția generală juridică a MAI 

 

I. Proiecte transmise Guvernului spre aprobare; proiecte aprobate de 

Guvern; proiecte adoptate de Parlament: 

 

1. Proiecte transmise Guvernului spre examinare: 

 

- Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

elaborat în scopul compensării prejudiciului cauzat de calamităţile naturale provocate 

de ploile torenţiale din 15 iulie 2014 în s. Bălăurești, r-l Nisporeni. 

- Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc 

acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2015, elaborat 

în scopul realizării prevederilor Legii nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în 

Republica Moldova care prevede că Guvernul urmează a stabili cuantumul ajutorului 

bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară. 

 

2. Proiecte aprobate de Guvern: 

 

- Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexelor 

nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 cu privire la eliberarea 

invitațiilor pentru străini, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 147 din 6.04.2015, 

elaborat în scopul aducerii în concordanță a Regulamentului privind modul de 

eliberare a invitațiilor pentru străini cu prevederile Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 

privind regimul străinilor în Republica Moldova, în partea ce ține de termenul de 

soluționare a cererilor de eliberare a invitaţiilor pentru străini, precum și în scopul 

introducerea în Lista statelor ai căror cetăţeni necesită invitaţii pentru perfectarea vizei 

de intrare în Republica Moldova a Republicii Sudanul de Sud şi a Autorităţii Naţionale 

Palestiniene şi excluderea din aceasta a Statului Qatar. 

 

3. Acte legislative adoptate de Parlament: 

 

- Legea nr. 14 din 20 februarie 2015 privind completarea anexei la Legea nr. 160 

din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, 

elaborat în scopul realizării prevederilor Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind 

regimul articolelor pirotehnice, prin completarea anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 

2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. 

 

II. Proiecte planificate pentru a fi aprobate/adoptate în termen mediu: 

 

- proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (art. 

287, 349 al Codului penal și art. 336, 353 și 354 al Codului contravențional – 

ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de 



 

rezistenţă, care are drept scop ajustarea sancţiunilor de ordin penal şi contravenţional 

pentru acţiunile ilegale de ultragiere, opunere de rezistență sau aplicarea violenței 

îndreptate împotriva persoanei cu funcție de răspundere sau persoanei publice).  

Proiectul a fost coordonat cu instituțiile de resort (Ministerul Apărării, MAEIE, 

Procuratura Generală, Ministerul Finanțelor, SIS) și urmează a fi remis CNA pentru 

efectuarea expertizei anticorupție.  

- proiectul de lege pentru completarea art. 109 din Codul penal, care are drept 

scop necesitatea consolidării instituţiei împăcării în cadrul procesului penal.  

Proiectul a fost remis spre avizare autorităților publice. 

- proiectul ce vizează reforma trupelor de carabinieri. Urmează a fi analizat 

conceptul proiectului pentru a fi promovat repetat spre examinare. 

- proiectul de lege privind ratificarea Protocolului Adiţional la Convenţia 

Consiliului europei privind criminalitatea informatică, referitor la încriminarea actelor 

de natură rasistă şi xenofobă săvîrşite prin intermediul sistemelor informatice, adoptat 

la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003. Scopul proiectului este de a  încrimina actele 

de natură rasistă şi xenofobă săvîrşite prin intermediul sistemelor informatice, fără 

deferenţiere sau discriminare. Proiectul a fost remis către MAEIE, MTIC, SIS, 

Procuratura Generală şi Ministerul Finanţelor. 

- proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul 

penal şi Codul contaravenţional. Completarea Codului penal cu art. 134
14 

 Material 

rasist şi xenofob, art. 135
2
 Negarea, minimalizarea grosolană, aprobarea sau 

justificarea genocidului ori infracţiunilor împotriva umanităţii, art.155
1 

Ameninţarea 

bazată pe o motivaţie rasistă şi xenofobă, art. 346 se modifică şi se completează.  

De asemenea, proiectul propune completarea Codului contravenţional cu art. 69
1 

Insulta avînd la bază o motivaţie rasistă sau xenofobă, elaborat în contextul ratificării 

Protocolului Adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică referitor la încriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvîrşite prin 

intermediul sistemelor informatice, adoptat la strasbourg la dat de 28 ianuarie 2003. 

- proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 

180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă, Legea nr.200 din 16 iulie 

2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova). Proiectul a fost elaborat de 

către BMA al MAI şi are ca obiect de reglementare facilitarea admiterii şi şederii pe 

teritoriul Republicii Moldova a investitorilor străini, precum şi a persoanelor care 

gestionează investiţiile străine în domeniiile economiei naţionale. Proiectul a fost 

remis spre coordonare repetată cu autorităţile interesate. 

- proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codului 

contravenţional, Legea privind regimul străinilor în republica moldova şi legea cu 

privire la frontiera de stat a Republicii Moldova). Proiectul urmează a fi remis spre 

examinare repetată autorităţilor interesate. Proiectul  propune eamendamente la Codul 

contravenţional în scopul transferării competenţelor Poliţiei de Frontieră ca organ al 

administraţiei publice din subordinea MAI stabilite la art. 423 din Codul 

contravenţional în art.400 la competenţele mai.-15- proiectul legii pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative (Legea privind organele sicurităţii statului, Legea 

cu privire la sistemul penitenciar, Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al 

Republicii Moldova, Codul vamal, Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi 

piscicultura, Legea privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate), în scopul 



 

asigurării aplicabilităţii Legii nr.218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare 

a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc. Proiectl a fost remis 

Guvernului spre examinare. 

- proiectul legii privind modificarea şi completarea art.39 din legea nr. 414-XVI 

din 22 deecembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagube produse de autovihicule, elaborat în scopul exonerării cetăţenilor de obligaţia 

prezentării poluţei de asigurare „Carte verde”la ieşirea din ţară. Proiectul a fost remis 

spre avizare autorităţilor interesate. 

- proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea  

nr. 257  din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia 

deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe car esunt exoneraţi de obligativitatea 

deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republici Moldova, Legea nr. 200 

din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova). Proiectul vizează 

stabilirea unei liste de state cetăţeni cărora au nevoie de vize de tranzit aeroportuar 

pentru tzranzitarea Aeroportului Internaţional Chişinău şi urmează a fi remis 

guvernului spre examinare. 

- proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea 

nr. 753-XVI din 23 decembrie 199 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate; Codul 

penal, codul de procedură penală, Legea nr. 264 din 27 octombrie 2005 cu privire la 

exercitarea profesiunii de medic; Legea nr. 241 din 15 nioembrie 2007 a 

comunicaţiilor electronice; Legea nr.20 din 3 februarie 2009 privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii informatice; Codul contravenţional, Legea nr.59 din 29 

martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii), care ca bază prevenirea şi 

combaterea criminalităţii informatice, în special a infracţiunilor îndreptate împotriva 

copiilor. Proiectul a fost remis spre coordonare cu autorităţile interesate, întrucît a fost 

restituit de către Cancelaria de Stat urmare a remanierelor guvernamentale; 

- proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul 

penal, Codul contravenţional), elaborat în scopul împuternicirii Guvernului pentru 

stabilirea cantităţilor mici, mari şi deosebit de mari ale substanţelor narcotice, 

psihotrope şi ale plantelor care conţin astfel de substanţe (prin amendarea art. 134
1 

din 

Codul penal), precum şi în vederea excluderii impactului negativ la reducerea 

consumului şi livrării drogurilor ce se manifestă prin sancţiunile loiale, în scopul 

sancţionării conducătorilor auto pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de 

consecinţă a consumului de droguri. Proiectul a fost remis spre examinare CNA pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie. 

- proiectul de lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară, întru executarea 

Programului naţional de implementare a Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul 

liberalizării regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.122 din 4 martie 

2011 şi a măsurilor adiţionale la Programul naţional, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr.130 din 24 februarie 2012. Proiectul a fost remis spre coordonare 

autorităţilor intersate. 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Centrul Naţional pentru 

Managmentul Integrat al Crizelor şi Acţiunilor de Ordine Publică. Proiectul a fost 

elaborat în scopul creării la nivel naţional a unui mecanism viabil care să asigure 

reacţia promptă şi adecvată a autorităţilor statului la evenimentele care ameninţă sau 

afectează direct ordinea publică şi securitatea naţională, prin aplicarea măsurilor 



 

unitare şi asigurarea unui nivel adecvat de interacţiune a tuturor auotrităţilor 

responsabile de gestionarea situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice pentru 

prevenirea, controlul, precum şi pentru înlăturarea efectelor acestora, în scopul 

revenirii la starea de normalitate. 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

sistemul de coordonare a securităţii transfrontaliere  - proiect ce vizează cooperarea 

inernstituţională şi internaţională în vederea asigurării sicurităţii transfrontalieră. 

Urmează a fi remis spre examinare Cancelariei de Stat. 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.155 din 13 februarie 2003 cu privire la Consiliul Naţional pentru 

securitate Circulaţiei Rutiere. Proiectul a fost elaborat în contextul Strategiei naţionale 

pentru siguranţă rutieră aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1214 din 27 decembrie 

2010. Proiectul urmează a fi remis spre coordonare. 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul 

de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a vehiculelor în procesul de constatare 

a contravenţiilor. Proiectul urmează a fi remis spre avizare repetată. 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul Naţional pentru 

Managmentul Integrat al Frontierei de Stat.    



 

ANEXA nr. 2 

 

COOPERAREA BI- şi MULTILATERALĂ 

în cadrul organizaţiilor şi iniţiativelor regionale şi internaţionale 

 

1. Reprezentanţii MAI au participat la 2 evenimente organizate sub egida 

EUBAM. 

2. Compilarea și remiterea în adresa Secretariatului CCP ESE (la 05.03.2015) a 

Chestionarului privind schimbul de informații (INFOEX Questionnaire) și a 

Chestionarului privind instruirea (TNA Questionnaire), în care sunt expuse realizările 

și necesitățile MAI al RM în aceste domenii. 

3. Participarea la reuniunea Şefilor de poliţie ai CCP ESE (14-15 aprilie 2015). 

4. La 10 martie 2015, ministrul afacerilor Interne, dl Oleg BALAN, a avut o 

întrevedere de curtuazie cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, dl Jose 

Luis HERRERO. În cadrul vizitei au fost discutate perspectivele de colaborare între 

părți, fiind accentuate principalele domenii în care instituția ar avea nevoie de suportul 

Consiliului Europei. 

5. Completarea la 16.03.2015 a Chestionarului privind implementarea 

recomandărilor adoptate în cadrul celei de-a 10-a Reuniuni a conducătorilor 

autorităților naționale de aplicare a legii în domeniul drogurilor (02-05.07.2013, or. 

Viena, Austria) și perfectarea Raportului privind evaluarea situației actuale și a 

măsurilor întreprinse la nivel național privind traficul ilicit de droguri, dezvoltarea 

parteneriatelor la nivel regional pentru dezvoltarea investigațiilor comune, activităților 

de instruire, schimbului de informații și experiență în domeniul antidrog, la solicitarea 

Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă (UNODC). 

6. Participarea reprezentanţilor MAI la Cursul tactic al Organizaţiei Naţiunilor 

Unite (UNTAC), la Centrul de Instruire PFP din Suedia, care a avut loc în perioada 8 - 

21 martie 2015, în Suedia. 

7. Completarea la 26.03.2015 a Chestionarului pe marginea Rezoluției 24/16 a 

Consiliului pentru Drepturile Omului referitoare la rolul prevenirii în promovarea și 

protecția drepturilor omului, la solicitarea Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului. 

8. La 19 martie 2015, ministrul afacerilor interne, dl Oleg BALAN a avut o 

întrevedere cu Șeful Misiunii OSCE, Ambasadorul Michael Scanlan şi Consilierul pe 

probleme politice al Misiunii OSCE, dl Lyndon ALLIN, pentru a discuta perspectivele 

de colaborare între MAI şi Misiunea OSCE. 

9. Republica Moldova a preluat Președinția în OCEMN pentru perioada 1 

ianuarie - 1 iunie 2015. 

Notă: Din lipsa alocațiilor din fondul de rezervă, nu vor fi desfășurate careva 

activități în contextul exercitării Președinției respective. 

10. Preluarea de către MAI a coordonării activității Subgrupului de lucru GUAM 

în domeniul combaterii traficului de ființe umane și migrației ilegale în cadrul 

Grupului de lucru GUAM privind coordonarea combaterii criminalității pentru anii 

2015 – 2016. 



 

11. În perioada 16 - 17 martie 2015, în or. Kiev (Ucraina), a avut loc reuniunea 

ordinară a Subgrupului de lucru GUAM în domeniul statisticii legale (a participat 

reprezentantul STI al MAI). 

12. În perioada 30 - 31 martie 2015, în or. Kiev (Ucraina), a avut loc ședința 

Grupului de lucru GUAM în domeniul situațiilor excepționale (participarea 

reprezentantului SPCSE al MAI). 

13. În perioada de raport au fost examinate și avizate un șir de documente 

parvenite din partea Comitetului Executiv al CSI și BCCCO, după cum urmează: 

- La 3 martie 2015, a fost recepționată informația parvenită din partea Biroului de 

coordonare a luptei impotriva criminalității organizate și a altor crime grave al 

Comunității Statelor Independente (BCCCO) privind rezultatele activității Biroului în 

anul 2014. A fost pregătită informaţia pentru desfăşurarea la 5 martie 2015, în or. 

Moscova (Federaţia Rusă) a şedinţei preparatorii privind examinarea proiectului 

Agendei de lucru a Reuniunii ordinare a Consiliului miniştrilor afacerilor interne al 

statelor-membre ale CSI, care va avea loc în luna septembrie 2015, în or. Minsk 

(Republica Belarus). 

- În perioada de referinţă, s-a acordat asistenţă şi suport subdiviziunilor MAI şi 

altor instituţii de resort privind avizarea proiectelor de tratate internaționale, totodată 

fiind examinate un şir de materiale privind colaborarea cu statele - membre ale CSI şi 

BCCCO, și cu instituţiile similare din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, 

Tadjikistan, Uzbekistan, Ucrainei, Federaţiei Ruse, BCCCO, GUAM, misiunile 

diplomatice, cât şi cu autorităţile publice centrale din Republica Moldova privind 

consolidarea cooperării în domeniul afacerilor interne. 

- Au fost avizate în total 19 proiecte (BCCCO – 11, ministere de profil – 8). 

14. La 25 martie Republica moldova a semnat Convenţia Consiliului Europei 

privind lupta împotriva traficului de organe umane. 

15. La 30 martie 2015, în incinta MAI a fost semnat Acordul de colaborare dintre 

MAI al RM și Fundația Soros – Moldova, dar şi lansată de către Ministrul afacerilor 

interne, dl Oleg BALAN, iniţiativa cu privire la crearea Consiliului Consultativ al 

MAI, în vederea continuării mediatizării reformei instituţionale prin asigurarea unui 

parteneriat participativ din partea societăţii civile. 

16. A fost realizată implementarea progresivă a Planului de cooperare dintre DPF 

şi FRONTEX pentru anii 2015 – 2017. 

17. La dat de 30 martie 2015 Republica Moldova a obţinut accesul la baza de date 

i-ARMS INTERPOL, avînd acum posibilitate să asigure schimbul de date privind 

traficul de armament, ceea ce face circuitul de arme, atît legal cît şi ilegal. Să fie 

monitorizat, precum şi creează premize în descoperirea armelor utilizate la săvîrşirea 

crimelor în alte state. 

18. La 13 martie 2015 a fost introdus rîndul electronic la înregistrarea şi 

eliberarea actelor la Ghişeul unic. 

19. la 14 aprilie 2015 a fost semnată Scrisoarea de Intenţie privind iniţierea şi 

dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre MAI şi poliţia quatareză, care are drept scop 

consolidarea realţiilor de cooperare cu poliţia din Qatar şi prevede schombul de 

experienţă, deseminarea de bune practici şi pregătirea profesională a angajaţilor, 

inclusiv noi investiţii în dotări. 



 

20. La data de 4 mai 2015 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere cu Europol 

privind securitatea şi confidenţialitatea datelor şi Road Map-ului cu Europol pentru 

implementarea provizorie a acordului de cooperare operaţională şi strategică. 

21. La data de 8 mai 2015, în or. Bucureşti, România a fost semnat Protocolul de 

cooperare între stucturile omoloage de protecţie internă din cadrul MAI din România 

şi republica Moldova privind schimbul de informaţii în scopul îndeplinirii misiunilor 

specifice. 

22. La data de 12 mai 2015 a fost semnat Protocolul de implementare a Acordului 

moldo-comunitar în domeniul readmisiei persoanelor aflate în situaţie de şedere 

ilegală.   

 

 



 

ANEXA nr. 3 

 

TRATATE 

semnate/în procedură în perioada de referință 
 

I. Tratate bilaterale semnate: 

1. Acordul de cooperare între Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM şi 

Academia de Poliție din Szczytno, Polonia, la 17 martie 2015, în or. Szczytno 

(Polonia). 

2. Negocieri bilaterale în domeniul readmisiei cu statele – membre UE: 

La moment, sunt definitivate 3 proiecte ale Protocoalelor de implementare al 

Acordului moldo – comunitar de readmisie: 

Republica Italia - prin scrisoarea MAI nr. 18/404 din 20.03.2015, MAI a 

notificat MAEIE despre faptul recepționării din partea autorităților italiene a 

alternatelor proiectului Protocolului amintit, precum și referitor la oportunitatea 

semnării acestuia în una din cele 2 perioada disponibile - 22 - 23 aprilie sau 28 - 29 

aprilie 2015. Prin HG nr.692 din 19.08.2013 au fost acordate depline puteri pentru 

semnare, iar în perioada 22 - 24.04.2014, în or. Roma, a fost preconizată semnarea 

acestui Protocol de către dna N. Gherman, Viceprim-ministru, ministru al afacerilor 

externe şi integrării europene. Documentul însă nu au fost semnat -  partea italiană nu 

a asigurat procedurile interne pentru semnare.  

Republica Portugalia – în luna februarie 2015, au fost contactate autorităţile 

portugheze privind urgentarea prezentării alternatelor textelor proiectului Protocolului 

de readmisie cu Portugalia. Amintim, că prin HG nr. 606 din 19.08.2013 au fost 

acordate depline puteri pentru semnare, iar în perioada 28 - 29.05.2014, în or. 

Lisabona, Portugalia, urma să fie semnat acest Protocol de către dna N. Gherman, 

Viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi integrării europene.  Documentul 

însă nu au fost semnat -  partea portugheză nu a asigurat procedurile interne pentru 

semnare.  

Republica Cipru - prin scrisoarea nr. 18/328 din 12.03.2015, MAI a remis 

MAEIE solicitarea de urgentare a prezentării alternatelor textelor proiectului 

Protocolului de readmisie precum și comunicarea perioadei de disponibilitate pentru 

semnarea Protocolului vizat. Notăm, că prin HG nr. 607 din 19.08.2013, au fost 

acordate depline puteri pentru semnare, negocierile pe marginea textelor fiind 

definitivate în perioada 17 - 19 iunie 2013, în Nicosia, iar în luna iunie 2014, textele 

definitivate ale proiectului Protocolului supra au fost remise prin canale diplomatice 

părții cipriote, pentru remiterea alternatelor părții moldovenești.  

4. Negocieri în domeniul readmisiei cu statele - terţe: 

- În prezent, în curs de negociere în domeniul readmisiei persoanelor aflate în 

situaţie de şedere ilegală se află 7 proiecte ale Acordului de readmisie: Republica 

Armenia (2), Republica Kazahstan (2), Federaţia Rusă (2), Ucraina (1): 

-în luna ianuarie, de către partea rusă au fost remise spre reexaminare proiectele 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind 

readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală şi Protocolului de 

implementare al acestuia. Proiectele respective au fost reexaminate de către 

subdiviziunile competente ale MAI, obiecțiile și propunerile părții moldovenești fiind 



 

remise în adresa părţii ruse prin canale diplomatice (avizul MAI nr. 18/226 din 

20.02.2015); 

în luna martie, în adresa ministerelor de resort a fost remis spre examinare și 

avizare setul de materiale privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului 

de implementare al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală 

(nr. 18/468 din 31.03.2015). Totodată, în curs de negociere se află şi proiectul 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind 

readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală; 

5. În contextul relansării dialogului pe marginea proiectului Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Liban privind readmisia 

persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală și Protocolului de implementare al 

acestuia, au fost remise în luna martie 2015 în adresa MAEIE textele proiectelor 

respective. 

6. Negocieri în domeniul combaterii criminalităţii: 

- Republica Cipru - potrivit HG nr. 1013 din 28.12.2012 au fost acordate depline 

puteri pentru semnare, totodată au fost definitivate textele pe marginea proiectului 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind 

cooperarea în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de 

stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, migraţiei ilegale şi altor infracţiuni. 

- România - a fost elaborat setul de materiale privind inițierea negocierilor şi 

aprobarea semnării proiectului Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor 

Interne din Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România în 

domeniul formării personalului, decizie luată ca urmare a participării conducerii MAI 

la lucrările Conferinței ministeriale a Forului Salzburg (FS) și la cea de-a 10-a 

Reuniune a Comitetului de miniștri al Convenției de Cooperare Polițienească pentru 

Europa de Sud-Est (CCP ESE), care a avut loc în perioada 16-18 octombrie 2013, în 

or. București, România. Astfel, în luna noiembrie 2013 partea moldovenească a 

elaborat proiectul Protocolului de cooperare vizat, remițându-l părții române spre 

examinare. În luna aprilie 2014, partea română a transmis contraproiectul acestui 

Protocol de cooperare spre examinare și avizare părții moldovenești, iar la 01.07.2014 

setul de materiale a fost transmis spre avizare ministerelor de resort. 

- Republica Franceză - a fost elaborat setul de materiale privind inițierea 

negocierilor și aprobarea semnării proiectului Aranjamentului administrativ dintre 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul de Interne al 

Republicii Franceze cu privire la cooperarea în materia gestiunii democratice a 

mulţimilor, supravegherii frontierelor şi luptei împotriva criminalităţii itinerante 

organizate, care ulterior a fost remis spre avizare subdiviziunilor MAI. 

- Ucraina - în luna februarie 2015 a fost recepţionat proiectul Acordului între 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al 

Ucrainei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității, care a fost examinat 

de către subdiviziunile competente ale MAI și remis părții ucrainene cu propunerile și 

obiecțiile pe marginea acestuia (avizul MAI nr. 18/467 din 31.03.2015). 

- Republica Serbia - în luna martie 2015 a fost remis spre reexaminare în adresa 

subdiviziunilor competente ale MAI proiectul Acordului între Guvernul Republicii 



 

Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea poliţienească (prin HG nr. 

407 din 09.06.2011 au fost inițiate negocierile asupra proiectului vizat). 

- Republica Kazahstan - în luna martie 2015, în adresa ministerelor de resort a 

fost remis setul de materiale privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului 

de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul 

Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan. 

În prezent, sunt definitivate şi acordate depline puteri pentru semnarea a 7 

proiecte de tratate, tratate bilaterale spre aprobare/ratificare/adoptare - 1, proiecte 

examinate în contextul colaborării cu statele - membre ale CSI şi BCCCO – 15. 

II. Tratate multilaterale / în procedură: 

La compartimentul privind extinderea cadrului legal de cooperare multilaterală a 

MAI în perioada de raport, au fost desfăşurate un şir de măsuri în domeniul vizat, după 

cum urmează: 

1. Prin Decretul nr. 1473 din 12.03.2015 a fost aprobată semnarea Convenţiei 

Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane, adoptată de Comitetul de 

Miniștri al Consiliului Europei la 9 iulie 2014, semnată la 25.03.2015 de către 

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei, 

dl Valeriu Gheorghiu. 

2. În adresa Parlamentului au fost remise informaţiile referitoare la acțiunile 

întreprinse de către MAI în vederea prevenirii aplicării torturii și tratamentelor 

inumane și degradante persoanelor reținute/arestate (în perioada anilor 2013 - 2015), la 

solicitarea Președintelui Sub-Comisiei pentru Drepturile Omului a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pe marginea extrasului din raportul 

Comitetului pentru Prevenirea Torturii a Consiliului Europei (CPT), în care statele 

sunt avertizate împotriva intimidărilor și represaliilor persoanelor care denunță 

tratamentele inumane și degradante, precum și comunicatul de presă aferent. 

3. A fost examinat demersul MMPSF pe marginea oportunității 

aderării/semnării/ratificării de către Republica Moldova a convențiilor Consiliului 

Europei propuse spre examinare în temeiul Deciziei Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei CM/Del/Dec(2013)1168/10.2., cu propunerea de semnare și 

ratificare a Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 

2011, în cadrul celei de-a 121-a sesiuni al Comitetului de Miniștri al CoE. 

 

 

 

 


