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ABREVIERI 

BMA          - Biroul Migrație și Azil 

BPDS        - Brigada de Poliție cu Destinație Specială 

BRO          - Batalionul Reacționare Operativă 

CCPI          - Centrul Cooperare Polițienească Internațională 

CDSE        - Centrul de Dirijare în Situaţii Excepţionale 

CE             - Consiliul Europei 

CNA          - Centrului Național Anticorupție 

CNC          - Centru Național de Coordonare 

CNPF        - Colegiul Național al PF 

CRDIO      - Centru Regional de Dirijare și Intervenție Operativă 

CTCEJ      - Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare 

DAI            - Direcția Audit Intern 

DAPD        - Direcţia Administrare şi Politici de Dezvoltare 

DD             - Direcția Documentare 

DCAI         - Direcția Control și Audit Intern 

DGAMEP  - Direcţia Generală Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor 

DGCR       - Direcția Generală Circulație Rutieră 

DGEF        - Direcţia Generală Economie şi Finanţe 

DGJ           - Direcția Generală Juridică 

DGMO       - Direcția Generală Management Operațional 

DGRIIE      - Direcția Generală Relații Internaționale și Integrare Europeană 

DGRU        - Direcția Generală Resurse Umane 

DGSP        - Direcția Generală Securitate Publică 

DGUP        - Direcţia Generală Urmărire Penală 

DMO          - Direcția Management Operațional 

DGMRU     - Direcția Generală Management Resurse Umane 

DGOSP      - Direcția Generală Ordine și Securitate Publică 

DGRU        - Direcția Generală Resurse Umane 

DOSP        - Departamentul Ordine și Securitate Publică 

DP             - Direcție de Poliție 

DPF           - Departamentul PF 

DRP           - Direcție Regională de Poliție 

DRPMAI     - Direcția Relații Publice a MAI 

DRPF         - Direcție Regională a PF 



6 

DSE            - Direcție Situații Excepționale 

DTC            - Departamentul TC 

Europol      - Biroul European de Poliție (European Police Office) 

HG              - Hotărâre a Guvernului 

IGC             - Inspectoratul General al Carabinierilor 

IGP             - Inspectoratul General al Poliției 

INI               - Inspectoratul Național de Investigații 

INSP           - Inspectoratul Național de Securitate Publică 

INP              - Inspectoratul Național de Patrulare 

INPC           - Inspectoratul Național al Poliției Criminale 

IP                - Inspectorat de Poliție 

IPP              - Institutul de Politici Publice 

MAI             - Ministerul Afacerilor Interne 

MIGRECO   - Consolidarea Managementului Migraţiei şi a Cooperării în domeniul 

                      Readmisiei în Europa de Est 

OIM             - Organizația Internațională pentru Migrație 

PDS            - Programul de dezvoltare strategică 

PF               - Poliția de Frontieră 

PSO            - Procedură Standard de Operare 

PTF             - Punct de Trecere a Frontierei 

RM              - Republica Moldova 

SELEC       - Centrul Sud-est European de Aplicare a Legii (Southeast European Law  

                     Enforcement Center) 

SIS             - Serviciul de Informații și Securitate 

SMURD      - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare 

SPCSE       - Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale 

SPF            - Sector al PF 

STI             - Serviciul Tehnologii Informaționale 

SUA           - Statele Unite ale Americii 

TC              - Trupele de Carabinieri 

TIC             - Tehnologia Informației și Comunicații 

UE              - Uniunea Europeană 

UTA           - Unitatea Teritorială Autonomă 
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ASPECTE CHEIE 

Analiza funcțională a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova (RM) 

s-a realizat la solicitarea adresată Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) la 

Chișinău de către ministrul afacerilor interne, domnul Oleg BALAN. Intenția 

exprimată de domnul ministru a fost de a cunoaște situația instituției la momentul 

preluării mandatului, ca aspect de etapă și evaluare de stadiu a reformei. Scopul este 

de a fundamenta pe baze obiective deciziile viitoare în plan organizatoric și funcțional 

necesare continuării și dezvoltării proceselor de schimbare.  

Solicitarea ministrului afacerilor interne a fost agreată de Ambasada SUA, care a 

finanțat demersul în discuție. Ca urmare, s-a constituit echipa internațională formată 

din experți din Austria, Germania, România, Spania și Suedia, care a efectuat 

evaluarea întregului domeniu de activitate al MAI potrivit scopului și obiectivelor 

prezentate în secțiunea specifică din prezentul Raport. 

Tema proiectului a fost următoarea:  

„Analiza funcțională a MAI al RM pentru cunoașterea comprehensivă a 

impactului reformei şi a stării actuale de fapt; identificarea deficiențelor 

acumulate; recomandarea modalităților adecvate de continuare și dezvoltare a 

procesului de modernizare și schimbare instituțională.”  

Afirmăm, de la început, că analiza funcțională nu a urmărit, în nici un caz, să 

identifice neajunsuri pentru a le alătura eventuale vinovății. Din contră, am 

constatat că în MAI se muncește mult, în condiții dificile, adesea improprii, iar 

majoritatea personalului este foarte dedicată, atașată și loială instituției. 

Considerăm aceste aspecte ca fiind deosebit de pozitive și promițătoare, 

deoarece dau un bun contur potențialului organizațional de dezvoltare. Pentru 

a sprijini evoluția MAI este necesară, însă, cunoașterea și eliminarea, mai apoi, 

a deficitelor identificate obiectiv. 

MAI al RM este una dintre instituțiile administrației publice centrale cu importanță 

capitală atât la nivel statal, pentru ansamblul societății, cât și pentru fiecare membru 

al comunității în parte. Prin rolul și locul pe care le ocupă în cadrul societății, MAI 

asigură, alături de alte autorități ce dețin competențe în sfera aplicării legii, fundalul 

de siguranță civică pe care se proiectează întreaga realitate statală și individuală. Din 

această perspectivă, MAI este furnizorul specializat, consacrat, predilect și principal 

al serviciilor de securitate publică la nivel național. 

Potrivit cadrului legal în perimetrul căruia își desfășoară activitatea, MAI participă 

specific, în condiții de normalitate, dar și în situații de criză, la îndeplinirea funcției 

generale de poliție a statului, asigură ordinea și securitatea publică, apărarea 

avutului public și privat, securitatea frontalieră, managementul migrației și azilului, 

protecția civilă, managementul situațiilor excepționale și apărarea împotriva 

incendiilor. MAI oferă, de asemenea, și alte servicii specializate în beneficiul 

organelor statului și al populației. La îndeplinirea responsabilităților alocate, MAI 
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cooperează cu alte instituții naționale, cu autoritățile publice locale, precum și cu 

diverși parteneri internaționali. 

Pentru punerea în aplicare a spectrului larg de competențe legale ce îi revin, MAI 

posedă structuri specializate de diferite categorii și niveluri ierarhice, personal 

pregătit să îndeplinească misiunile și atribuțiile stabilite prin cadrul normativ în 

vigoare, precum şi resursele aferente.  

După obținerea Independenței de stat, modenizarea MAI a stat în atenția clasei 

politice și ansamblului societății. Însă, progresele nu au fost deosebite, pe fondul 

problemelor din țară și al situației grele moștenite istoric; administrării neadecvate a 

justiției; structurilor organizatorice tradițional ineficace; cadrului de reglementare 

depășit; eterogenității provenienței și formării personalului; culturii organizaționale 

marcate de lipsa inițiativei și deschiderii; acceptării cu dificultate a noului, comunicării 

instituționale defectuoase etc.  

De aceea, chiar și când a existat buna intenție, schimbările inițiate nu au atins, de 

regulă, decât straturile instituționale superficiale. Ca urmare, sub multe aspecte s-a 

produs numai „cosmetizarea” domeniului și, de aceea, persistă, încă, sisteme și 

practici depășite de realitatea contemporană, dar și, frecvent, rezistența relativ 

puternică la schimbare.      

În ultimii ani, MAI a parcurs o perioadă intensă de reforme, care au vizat ansamblul 

activității sale – cadrul normativ, organizatoric și funcțional. Intenția manifestă a fost 

de a rupe cu trecutul și de a înscrie instituția pe traiectoria modernității.  

Practic, nu există competență funcțională care să nu fi fost vizată sub aspectul: 

perfecționării și dezvoltării reglementărilor legale aplicabile; managementului 

organizațional; modului de îndeplinire a sarcinilor; capacității de 

soluționare/exercitare a misiunilor și atribuțiilor specifice; structurilor și personalului 

alocate; eticii și integrității; managementului resurselor umane; logisticii și celorlalte 

activități de suport. 

O presiune intensă în direcția amplificării proceselor de schimbare a exercitat decizia 

politică a asumării de către Guvern a vectorului european de dezvoltare a țării. De 

aceea, asimilarea cadrului de reglementare, experiențelor și bunelor practici 

europene au orientat, principial, procesul de reformă. Rezultate pozitive au fost deja 

acumulate, cele mai evidente fiind legate de îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce au 

revenit MAI în contextul obținerii regimului liberalizat de vize pentru cetățenii RM și al 

evaluărilor europene. La aceasta se adaugă punerea în aplicare a acțiunilor aferente 

suportului bugetar din cadrul Matricei de politici, implementarea programelor și 

proiectelor de asistență, precum și dezvoltarea cooperării internaționale.  

Este important de subliniat faptul că în demersurile sale de schimbare MAI a fost 

sprijinit prin diferite proiecte și programe de către Uniunea Europeană (UE), precum 

și de către comunitatea donatorilor. Pe lângă consultanță, formare de personal și 
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transfer de know-how, s-au alocat resurse financiare și materiale importante pentru 

achiziționarea de echipamente care, în anumite domenii, au generat și dezvoltat 

semnificativ capacitatea instituțională a MAI. 

Inerent, însă, introducerea măsurilor de reformă, „rularea” cadrului normativ, 

funcționarea structurilor de diferite categorii în noul context instituțional, au relevat 

deficite de proiectare și aplicare. Astfel, au fost sesizate în diferite împrejurări atât de 

conducerea ministerului și structurile subordonate, de către consilieri internaționali și 

donatori, cât și de personalul instituției, precum și de către societate. Aceasta 

deoarece interesul modernizării nu este numai al sistemului, ci mai ales comunitar.  

Manifestările negative au fost remarcate, deci, prin decelarea lor nemijlocită în cadrul 

instituțional, ca percepție a personalului instituției, precum și la sesizarea societății și 

în urma presiunii publice.  

În cadrul analizei funcționale ne-am concentrat îndeosebi asupra aspectelor 

deficitare și a elementelor cu potențial de dezvoltare, realizările reformei fiind, 

în general, bine cunoscute, motiv pentru care le-am menționat numai 

contextual. 

Analiza funcțională a MAI s-a desfășurat într-un context favorabil. Avem în vedere 

faptul că perioada scursă de la introducerea schimbărilor a fost suficient de lungă 

încât să producă efecte certe, constante și identificabile. Aceasta a permis 

constatarea de către membrii echipei internaționale a stării de fapt, iar în cazul 

deficiențelor, stabilirea de concluzii și formularea de recomandări pertinente.  

În aceeași măsură, pe lângă analiza desfășurată de echipa internațională, personalul 

instituției, cel care pune în aplicare schimbările și suferă cotidian efectele reformei, a 

identificat și prezentat corect problemele de sistem și a avansat o serie de soluții 

adecvate la acestea.     

Facem sublinierea esențială că, deși au mai avut loc evaluări ale MAI, acestea au 

vizat obiective mai limitate ori au tratat problematica fragmentar și, ca urmare, nu au 

oferit profilul cuprinzător al ansamblului instituțional.  

De aceea, analiza funcțională desfășurată cu sprijinul Ambasadei SUA este primul 

exercițiu de acest tip, anvergură și nivel desfășurat în MAI. Plusul său major provine 

din aceea că a atins integrat toate domeniile de activitate ale instituției și, totodată, a 

coborât la sursa problemelor. Această abordare a fost posibilă prin documentarea 

amplă la unitățile de bază, combinată cu validarea la structurile superioare ierarhic a 

datelor obținute. 

Desfășurarea analizei s-a bucurat în cel mai înalt grad de sprijinul instituțional, 

fapt pentru care adresăm mulțumirile echipei internaționale. Menționăm, 

totodată, satisfacția exprimată mai cu seamă de către personalul unităților 

teritoriale față de faptul că a fost consultat, practică puțin prezentă în cadrul 

MAI. 
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CONCLUZII 

CONCLUZIA GENERALĂ A ANALIZEI FUNCȚIONALE  

Deși în MAI au fost constatate deficite, unele importante și de sistem într-o serie 

dintre domeniile vizate, acestea nu sunt insurmontabile. Anumite lipsuri sunt de 

natură obiectivă, provenind îndeosebi din capacitatea instituțională încă redusă și 

absența resurselor. O parte importantă, însă, depinde exclusiv de aspecte 

organizaționale și, ca urmare, poate fi remediată rapid prin măsuri instituționale 

adecvate.  

Reformele au produs efecte pozitive palpabile care necesită consolidarea prin 

intervenții atent planificate și desfășurate. Erorile comise trebuie recunoscute, 

asumate și eliminate rapid, fără cramponarea de trecut ori de faptul că paternitatea 

acțiunilor ce le-au generat aparține unor persoane care nutresc temerea de a se 

dezice de acestea. 

MAI posedă potențialul de depășire a neajunsurilor, de continuare și dezvoltare a 

reformei. Acesta poate fi valorificat sub condiția materializării recomandărilor din 

prezentul raport, dar și a celor formulate cu prilejuri anterioare. Demersul trebuie 

realizat cu hotărâre, în mod organizat, planificat, ritmic, constant, fără invocarea 

faptului că acțiunile nu sunt aplicabile în RM, ori căutarea altor scuze folosite de 

obicei pentru escamotarea indeciziei și/sau a lipsei voinței de schimbare.  

Sunt necesare, ca urmare, cântărirea foarte atentă a schimbărilor ce trebuie 

efectuate și aplicarea fermă a acestora; lăsarea sistemului să lucreze. Va fi depășită, 

astfel, faza experimentelor; iar accentul va fi mutat dinspre schimbările organizatorice 

către aspectele de funcționalitate, eficacitate și eficiență.  

Trebuie să fie avut constant în atenție faptul că atât comunitatea, cât și majoritatea 

personalului instituției sunt mai puțin interesați de schimbările în sine din MAI și mai 

mult de efectele acestora, de felul cum se răsfrâng asupra creșterii gradului de 

securitate publică (societatea), a calității mediului de muncă și îmbunătățirii situației 

individuale (angajații).    

Reținem atenția asupra faptului că amânările nejustificate obiectiv ale reformelor – și 

așa întârziate în anumite domenii – periclitează și în viitor rezolvarea problemelor, 

ceea poate crea serioase riscuri de sistem și determina rămânerea MAI în zona 

lamentărilor și neputinței.  

În urma analizei funcționale au rezultat, pe domenii, următoarele concluzii 

principale:  

1. PRIVIND MANAGEMENTUL INSTITUȚIONAL 

a) Cadrul normativ este încărcat, iar pe alocuri învechit și inoperabil. Există 

reglementări eronate, insuficiente, dar și excesive, care se repetă, sunt contradictorii 
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sau fragmentează normarea unor activități, fapt ce generează dificultăți manageriale, 

de aplicare și funcționale; interpretări diferite ale prevederilor legale. 

b) Deficiențele privind promovarea conducătorilor, absența sistemului distinct de 

carieră și formare managerială a personalului determină calitatea scăzută a actului 

de conducere, ceea ce afectează funcționalitatea instituțională. 

c) Absența atribuțiilor precis definite privind coordonarea integrată a structurilor și 

activităților de ordine și securitate publică, precum și a subdiviziunii ministeriale de 

suport operațional și decizional, este un deficit funcțional deosebit de serios. Acesta 

generează, prin urmare, riscul necorelării unitare a domeniul și al perpetuării 

deficiențelor de coordonare atât a acțiunilor curente, cât și în situații de criză. 

d) Există deficit de planificare strategică și operațională la nivelul MAI, departamental 

și teritorial. Ca urmare, pot fi: afectate îndeplinirea țintelor de dezvoltare instituțională 

și funcționalitatea generală; irosite resurse; pierdute șanse de atragere a asistenței 

externe. 

e) Funcționalitatea unităților aparatului central este grav afectată. Capacitatea lor de 

îndeplinire a propriilor atribuții, dar și de coordonare a structurilor de specialitate 

subsecvente se situează la nivelul minim acceptabil, rolul acestora în arhitectura 

funcțională a MAI fiind puțin relevant. Ca urmare, se manifestă deficite atât la nivel 

central, cât și departamental, rezultând diminuarea capacității de suport al deciziei, a 

gradului de coordonare generală, de disciplină, normativă, organizatorică și 

funcțională, precum și în ceea ce privește administrarea resurselor.  

f) Controlul intern, la toate nivelurile ierarhice, este una dintre funcțiile puțin 

dezvoltate și insuficient valorizate pentru cunoașterea situației reale din sistem și 

obținerea datelor necesare reglării proceselor organizatorice și funcționale. Ca 

urmare, gradul de coeziune și unitate normativă, organizatorică și funcțională este 

redus, sunt posibile evenimente grave, abateri disciplinare și fapte de corupție, iar 

serviciul public este deficitar.  

2. PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR 

a) Coordonarea domeniului proiectelor și programelor de asistență externă este 

deficitară. Departamentele au, în general, capacități reduse în domeniu, lipsește 

personalul specializat, iar pentru cel existent nu se asigură motivarea suficientă. Ca 

urmare, asistența externă nu a fost accesată corespunzător, iar unele subdiviziuni ale 

MAI au fost private de asemenea resurse. 

3. PRIVIND MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL 

a) La nivelul MAI, domeniul managementului operațional nu este conceptualizat, iar 

competențele nu sunt precis delimitate și asigurate cu resurse corespunzătoare. Nu 

există proceduri standard de operare (PSO) în domeniu. Ca efect, domeniul nu este 

suficient gestionat de la nivelul MAI și până la cel al unităților teritoriale; capacitatea 
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organizatorică și funcțională este insuficientă; cadrul normativ subdezvoltat; 

abordarea unitară a problematicii lipsește; există suprapuneri și confuzie de atribuții.  

b) Deficitul actual de capacitate al Serviciul Dirijare Operațională și Inspectare 

(SDOI) privind managementul operațional este evident. Din această cauză, 

managementul operațional integrat al forțelor și mijloacelor MAI este redus, ceea ce 

prezintă riscuri în ceea ce privește gestionarea curentă a acțiunilor curente de ordine 

publică și a crizelor în domeniu.  

4. PRIVIND ORDINEA ȘI SECURITATEA PUBLICĂ 

4.1. Asigurarea legalității, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și 

securității publice 

a) Strategia de ordine și securitate publică nu a fost ralizată, deși conform celor 2 

Strategii de securitate națională (2008, 2011) trebuia întocmită ca document 

sectorial. Ca urmare, absența sa a provocat, deja, incoerența și inconsecvența 

reformei domeniului. Lipsa acesteia va menține în continuare confuzia conceptuală și 

va genera disfuncționalități sistemice în domeniul ordinii și securității publice. 

b) Nu există mecanisme instituționalizate de consultare formală și asigurare a 

participării autorităților publice locale și a comunității la gestionarea domeniului ordinii 

și securității publice. Ca urmare, activitatea Poliției nu este adecvată suficient 

nevoilor locale.  

4.1.1. Inspectoratul General al Poliției (IGP) 

a) Structura Poliției nu respectă cele 2 domenii de activitate prevăzute de lege. 

Delimitarea structurilor de administrare și specializate nu corespunde rolului 

funcțional al unora dintre acestea. Ca urmare, ariile de competență nu sunt definite 

precis, nu este clar stabilit sistemul corespondențelor pe verticala sistemului, iar rolul 

IGP de coordonare și control nu se realizează corespunzător. 

b) Inspectoratul Național de Patrulare (INP) a „colectat” competențe cu mult peste 

posibilitățile de îndeplinire, iar analiza a pus în evidență serioase deficiențe 

organizatorice și funcționale.  

Din aceste cauze, INP s-a dovedit neviabil, nu are în prezent capacitatea 

operațională de planificare, organizare, desfășurare și coordonare completă și 

integrată a sarcinilor și misiunilor multiple din responsabilitate, așa cum sunt definite 

în regulamentul propriu. 

c) Actualul model organizatoric și funcțional al Inspectoratelor de Poliție (IP) este 

depășit din următoarele cauze: dificultatea de coordonare de către IGP; 

fragmentarea organizatorică și funcțională; volumul mare de activități administrative; 

personalul administrativ și de suport sustras activităților polițienești; dificultățile 

financiare și logistice.  
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Din motivele enunțate, coordonarea este insuficientă, sarcinile administrative nu 

permit concentrarea pe aspectele operative și există risipă de personal, ceea ce 

afectează calitatea serviciului polițienesc. 

4.1.2. Departamentul Trupelor de Carabinieri (DTC) 

a) Analiza funcțională a relevat faptul că în ceea ce privește carabinierii sunt posibile 

2 variante: desființarea completă și transferul efectivelor la Poliție, ori reorganizarea 

și integrarea în sistemul polițienesc, cu păstrarea statutului. Ca urmare, se impune 

formularea de către MAI a propunerii care să fundamenteze opțiunea politică. 

b) Nu există Concepția privind locul, rolul și misiunile carabinierilor în sistemul de 

ordine și securitate publică, iar legislația este depășită. Ca urmare, competențele nu 

sunt precizate corespunzător și există deficite funcționale; nu este posibilă 

proiectarea adecvată a măsurilor legislative, organizatorice și funcționale pentru 

desfășurarea activității curente și dezvoltarea instituției; posibilitățile MAI de 

intervenție asupra aspectelor de structură sunt minime. 

4.2. Securitatea frontalieră, combaterea migraţiei ilegale și a criminalităţii 

transfrontaliere. Managementul migrației și azilului 

4.2.1. Competențe, atribuții și îndeplinirea acestora de către Departamentul 

Poliției de Frontieră (DPF) 

a) Există deficite de constituire a dispozitivelor de control al frontierei, de utilizare a 

forțelor și mijloacelor, precum și de dotare /infrastructură. Ca urmare, eficacitatea 

controlului frontierei este afectată. 

b) Din cauza situației pe segmentul transnistrean și a restricțiilor existente, zona 

respectivă este complet neacoperită din punct de vedere operativ (cu excepția 

elementelor Biroului Migrație și Azil (BMA) cu misiuni limitate). Ca urmare, există 

riscuri multiple de securitate ce nu sunt abordate corespunzător. 

4.2.2. Competențe, atribuții și îndeplinirea acestora de către BMA 

a) Este lipsă de personal la structurile centrale și teritoriale. Ca urmare, acestea au 

deficit de capacitate, iar unele structuri nu pot fi înființate, deși sunt necesare. 

Sistemul de formare prin cursuri nu există și, de aceea, profesionalismul personalului 

nu poate fi dezvoltat în mod corespunzător. 

4.3. Investigații speciale și urmărire penală 

4.3.1. Investigații speciale 

a) Lacunele legislative, dispozițiile contradictorii și interpretarea dată legislației 

specifice de către procurori, nu permit desfășurarea investigațiilor în cazul tuturor 

infracțiunilor, pentru prevenirea celor grave, constatarea infracțiunilor latente și nu se 

poate acționa proactiv, astfel încât faptele pot rămâne nedescoperite.  
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Există, de asemenea, deficite de reglementare internă a activităților de investigații, 

privind bazele de date, standardizarea activităților, ceea ce diminuează 

funcționalitatea sistemului.  

b) În cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI) funcționează structuri ale 

căror atribuții nu sunt tipice domeniului investigațiilor, ori au rol preponderent de 

suport operațional, astfel încât trebuie resubordonate, respectiv constituite într-o 

subdiviziune distinctă a IGP. Ca urmare, se impune reorganizarea INI, astfel încât să 

păstreze numai competențe specifice. 

4.3.2. Urmărire penală 

a) În contextul modelului de realizare a procesului penal din RM, sistemul de urmărire 

penală al MAI este depășit. De asemenea, activitatea respectivă nu este tipic 

polițienească.  

Ca urmare, se consumă resurse umane, de timp, financiare și materiale și este 

afectată credibilitatea instituției. 

5. PROTECŢIE CIVILĂ, SITUAŢII EXCEPŢIONALE ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

5.1. Competențe, atribuții și îndeplinirea acestora de către Serviciul Protecție 

Civilă și Situații Excepționale (SPCSE) 

a) Asigurarea cu personal, în raport cu necesitățile reale, îndeosebi a subunităților 

teritoriale este necorespunzătoare. Nu este asigurat personal de specialitate conform 

necesarului, iar capacitățile de formare sunt insuficiente.  

Ca urmare, capacitatea de intervenție este diminuată și există riscuri pentru personal 

și comunitate. 

5.2. Sistemul Național de Management al Situațiilor Excepționale 

a) La autoritățile publice locale nu există posturi cu atribuții de protecție civilă. Nu 

este dezvoltat conceptul de protecție a infrastructurii critice. Din motivele menționate, 

există deficite de capacitate privind protecția civilă. 

6. RESURSE UMANE, POLITICI SALARIALE ȘI SOCIALE 

6.1. Aspecte generale  

a) Dezvoltarea domeniului resurselor umane a fost neglijată. Formarea profesională 

a personalului din sistemul resurselor umane este deficitară.  

De aceea, capacitatea funcțională a sistemului resurselor umane este scăzută și 

acesta nu a putut asigura susținerea adecvată a celorlalte procese instituționale. 

6.2. Proiectarea organizațională 
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a) În MAI nu există reguli unitare de proiectare organizațională, nu se utilizează 

analiza postului, nu se practică proiecte pilot pentru testarea structurilor și nici 

evaluarea periodică a eficacității acestora.  

Ca urmare, este diversitate inutilă și dezordine structurală, indecizie, numeroase 

deficiențe organizatorice și funcționale, iar coordonarea domeniului de către DGRU a 

MAI este scăzută. 

6.2. Recrutare, selecție, încadrare 

a) Recrutarea se desfășoară de către structuri/personal nespecializate, folosind 

reglementări inadecvate și este insuficient coordonată. Ca urmare, calitatea acesteia 

nu este suficient de ridicată, fapt ce influențează negativ dezvoltarea profesională 

ulterioară a personalului. 

6.3. Evaluare 

a) Fișa de evaluare a performanțelor profesionale este deficitară sub aspectul 

proiectării. Majoritatea șefilor cu atribuții de evaluare completează superficial fișele 

de evaluare. Din aceste motive, calitatea evaluărilor este redusă, iar relevanța 

practică este necorespunzătoare. 

6.4. Promovare 

a) Există deficiențe privind promovarea conducătorilor, iar absența sistemului distinct 

de carieră și formare managerială determină calitatea scăzută a personalului/actului 

de conducere, ceea ce afectează funcționalitatea instituțională. 

b) Analiza proiectului Legii privind funcționarul public cu statut special din MAI a 

relevat deficite de proiectare. Ca urmare, poate fi afectat sistemul de carieră. 

6.5. Motivare, politici sociale și salariale  

a) Motivarea salarială a personalului este redusă, ceea ce scade eficacitatea 

activității, implicarea și asumarea răspunderii, menține ridicată fluctuația de efective, 

produce insatisfacții profesionale și neîmpliniri individuale. Activitatea din sfera 

politicilor sociale este în stare incipientă, astfel încât nu există abordarea coerentă a 

problematicii în întreaga instituție. 

6.6. Formarea profesională 

a) Formarea ofițerilor la specialitatea Drept nu permite stabilirea în planul de 

învățământ a raportului favorabil disciplinelor de specialitate. Ca efect, formarea 

profesională, îndeosebi practică, este necorespunzătoare, fapt reliefat unanim de 

beneficiari.  

b) Formarea de scurtă durată a personalului încadrat din sursă externă prezintă 

riscul deprofesionalizării sistemului. Așadar, poate fi compromisă pe termen lung 

calitatea îndeplinirii misiunilor/atribuțiilor și a serviciului public.  
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c) În varianta actuală de desfășurare, pregătirea continuă în unități este centralizată, 

ineficace, consumatoare inutilă de timp și resurse. De aceea, nu acoperă necesarul 

real de instruire, nu susține adecvat îndeplinirea misiunilor/atribuțiilor, creșterea 

competenței și performanței profesionale. 

6.7. Activitatea de psihologie 

a) Reglementarea și coordonarea activității psihologice sunt necorespunzătoare, iar 

structurile/personalul de specialitate nu funcționează ca sistem. Rolul psihologului nu 

este valorificat îndeajuns. Evaluarea se face cu instrumente depășite și nu cuprinde 

întregul personal. Informatizarea, asigurarea materială și financiară sunt insuficiente. 

Profilaxia, intervenția/consilierea psihologică și diagnoza organizațională sunt la nivel 

incipient. Din motivele prezentate, capacitatea domeniului este limitată, iar actul 

psihologic este deficitar. 

7. SĂNĂTATE  

a) Nu există strategia de dezvoltare a domeniului medical, care să stabilească precis 

obiectivele activității, structura sistemului medical al MAI, locul și rolul componentelor 

sale centrale și teritoriale, aspectele privind resursele. Coordonarea este insuficientă 

și există divergențe între Serviciul Medical al MAI și departamente.  

Structurile teritoriale sunt dezechilibrate sub aspectul capacității. Nu este soluționată 

unitar problema asigurărilor de sănătate. Din aceste motive, asistența medicală este 

deficitară, iar personalul este nemulțumit de calitatea acesteia. 

8. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

a) Reglementarea domeniului relațiilor internaționale ale MAI este lacunară. De 

aceea, există deficite de cooperare între Direcția Generală Relații Internaționale și 

Integrare Europeană (DGRIIE) și structurile departamentale de profil.  

Nu este reglementat aspectul trimiterii personalului MAI la activități/misiuni de 

reprezentare în străinătate. Există mare deficit de cunoscători de limbi străine. De 

aceea, la activități în străinătate nu sunt trimiși specialiști, ci cunoscători de limbi 

străine.       

9. COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

a) Deși situația anterioară s-a ameliorat, există, încă, deficite în ceea ce privește 

comunicarea internă. Ca urmare, atragerea personalului la decizie și la soluționarea 

problemelor instituționale este slabă, nu se încurajează inițiativa și asumarea 

răspunderii. Din cauza lipsei de informare, se poate diminua/pierde sprijinul 

personalului pentru procesele de schimbare. 

b) Activitatea de relații publice și comunicare la nivelul MAI se desfășoară cu 

dificultate din cauza deficitului de personal și resurse. Direcția Relații Publice 

(DRPMAI) nu își poate îndeplini rolul de coordonare și consiliere în domeniu. Din 
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aceste motive, eficacitatea activităților de comunicare, relații publice și promovarea 

imaginii MAI pot fi afectate. 

10. COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

a) În prezent, Serviciul Tehnologii Informaționale (STI) exercită atribuții nespecifice și 

are în compunere structuri care nu îndeplinesc sarcini proprii tehnologiilor 

informaționale și comunicațiilor (TIC). Ca urmare, unitatea nu se poate concentra 

exclusiv asupra domeniului specialității, fapt care afectează atât ansamblul activității 

TIC în MAI, cât și la structurile subordonate.       

11. MANAGEMENT FINANCIAR ŞI LOGISTIC 

11.1. Management financiar 

a) Cadrul normativ actual nu permite coordonarea unitară în MAI a domeniului 

financiar și nici intervenția ministrului afacerilor interne, ordonatorul principal de 

credite, prin Direcția Generală Economie și Finanțe (DGEF), pentru dirijarea 

proceselor aferente. Din aceste motive, coordonarea de către DGEF este slabă, iar 

aspectele de oportunitate, posibilitate și eficiență financiară nu sunt gestionate 

corespunzător pe ansamblul MAI. 

11.2. Management logistic 

a) Capacitatea Direcției Administrare și Politici de Dezvoltare (DAPD) de realizare a 

managementului logictic la nivelul MAI și de coordonare a structurilor subordonate 

este redusă. Ca urmare, sunt deficite de reglementare, concepție a activității, de 

executare a programelor specifice, evidență, monitorizare și raportare, care 

generează logistica în general necorespunzătoare a structurilor MAI.  

b) În comparație cu alte structuri ale MAI, deficitele logistice ale Poliției sunt cele mai 

evidente, deoarece s-a neglijat dotarea acesteia cu mijloacele și echipamentele 

necesare. Din acest motiv, capacitatea de îndeplinire a misiunilor este diminuată, 

imaginea instituției este afectată, iar calitatea serviciilor de ordine și securitate 

publică pentru comunitate este deficitară. 

12. AUDIT INTERN 

a) Domeniul auditului intern la nivelul MAI a fost neglijat, motivarea personalului este 

slabă, iar Direcția Audit Intern (DAI) nu are capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile de 

auditare și nici pe cele de coordonare a structurilor departamentale de profil. Din 

aceste motive, activitatea este inconsistentă, sarcinile fiind îndeplinite parțial. Ca 

urmare, nu este posibilă cunoașterea situației reale privind managementul financiar și 

nici alte procese instituționale. 

13. PROTECŢIE INTERNĂ ŞI ANTICORUPŢIE   

a) SPIA desfășoară anumite activități nespecifice (anchetele de serviciu), iar anumite 

atribuții nu pot fi exercitate (testarea integrității profesionale). Domeniul protecție 
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internă și anticorupție nu este coordonat unitar de la nivelul MAI. Ca urmare, există 

deficite de capacitate atât în ceea ce privește SPIA, cât și departamentele. 

Pe baza constatărilor au fost formulate recomandările corelative prevăzute în 

Anexa nr. 1. 

Recomandarea generală este că MAI trebuie să pregătească atent implementarea 

propunerilor formulate în Raport. Recomandările trebuie organizate în forma unei 

„foi de parcurs”, care să conțină planificarea acțiunilor, termenele de executare și 

responsabilitățile. Pentru abordarea integrată a modului de aplicare a „foii de 

parcurs”, este necesară organizarea unui Grup de lucru extins, care să includă 

subgrupuri pe domenii. Grupul de lucru trebuie pus sub coordonarea unui 

viceministru. Deciziile importante trebuie adoptate în cadrul Colegiului MAI.  

Suportul implementării schimbărilor poate fi asigurat de experți internaționali. 

Pentru dezvoltarea ulterioară a procesului de schimbare în MAI, conducerea 

instituției este necesar să identifice și să promoveze persoanele cele mai capabile 

din instituție. 

Efortul principal va fi orientat în direcția dezvoltării resurselor umane, a căror 

evoluție trebuie să susțină schimbările instituționale. 

În final, reținem atenția asupra faptului că mutațiile care vor fi realizate ca efect 

al recomandărilor subsecvente analizei funcționale trebuie făcute cu grija ca 

personalul să nu piardă drepturi, spre a nu se amplifica nemulțumirile și a se 

pierde astfel susținerea pentru schimbare.  

 

1. ARGUMENTAREA NECESITĂȚII ANALIZEI FUNCȚIONALE  

Pe lângă faptul că a fost solicitată nemijlocit de conducerea MAI, analiza funcțională 

este un demers necesar deoarece pune în evidență starea instituției, identifică 

deficitele de sistem și propune recomandările necesare continuării procesului de 

dezvoltare. 

Principalele argumente care justifică necesitatea analizei funcționale sunt 

următoarele: 

a) Persistența practicilor perimate, moștenite istoric, dar și acumulate, ce 

trebuie identificate și eliminate deoarece frânează dezvoltarea sistemului. 

MAI al RM este parte a sistemului organelor de aplicare a legii și îndeplinește atribuții 

specifice în domeniile de competență atribuite prin prevederile legale în vigoare. 

Esențială pentru înțelegerea modului actual de organizare și funcționare a MAI și a 

necesității analizei funcționale este cunoașterea reperelor devenirii sale și a 

contextului în care a evoluat.  
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Aceasta deoarece, în condițiile particulare ale RM, MAI a fost puternic influențat și 

continuă să sufere anumite efecte persistente, induse istoric de sistemul din care 

instituția a provenit, fapt ce explică, în mare măsură, ezitările, întârzierile și 

neajunsurile prezente.  

Fără a fi absolutizate, consecințele nu pot fi ignorate reprezentând, încă, o mare 

problemă, fapt pus în evidență de analiza funcțională. Trebuie luată în considerare, 

de asemenea, conjunctura generală din țară. Astfel, MAI oferă, mai mult sau mai 

puțin, imaginea în oglindă a societății, deși, sub anumite aspecte, a devansat nivelul 

dezvoltării acesteia.  

De aceea, efortul pentru modernizarea MAI trebuie să vizeze, într-o măsură 

semnificativă, decuplarea de trecut și asumarea schimbărilor ce pot modifica radical 

profilul organizatoric și funcțional al instituției, conferindu-i aspectul sistemelor 

similare din țările europene.  

Ca urmare, analiza funcțională a trebuit să identifice efectele negative ale moștenirii 

istorice a stărilor de fapt și să propună recomandări pentru atenuarea și eliminarea în 

timp a impactului acestora.   

b) Inconstanța abordării strategice a problematicii MAI, inclusiv a ordinii și 

securității publice, dar și a altor procese organizaționale, fapt ce nu permite 

dezvoltarea coerentă a instituției, fiind necesară eliminarea rapidă a acestui 

deficit. 

Fundamental este faptul că dezvoltarea MAI nu este doar o temă instituțională, ci 

privește în cel mai înalt grad întreaga comunitate, ca aspect de interes național. De 

aceea, necesită consensul general, abordarea strategică la nivel societal și urmărirea 

materializării sale. Indiferent de vremelnicele schimbări de parcurs politic, procesul 

trebuie realizat continuu și prin asigurarea sustenabilității necesare.  

Exemplificăm prin aceea că deși există cadrul organizatoric și funcțional al MAI, nu a 

fost realizată strategia de ordine și securitate publică, astfel încât domeniul nu poate 

fi abordat în mod integrat. De aceea, trebuie compensată rapid absența respectivei 

strategii, deficit care, de asemenea, a provocat lipsa de coerență a acțiunilor de 

reformă, acumularea și acutizarea problemelor de sistem ce grevează în prezent 

MAI.       

c) Deși asigură, în general, funcționarea sistemului, actele legislative și 

normative privind MAI, adoptate în diferite perioade, nu s-au elaborat într-o 

viziune unitară și nu au urmat un plan de perspectivă. Astfel, cadrul de 

reglementare are lacune ce creează dificultăți de aplicare care trebuie 

identificate și eliminate. 

Pentru îndeplinirea misiunilor și atribuțiilor menționate au fost constituite structuri 

dedicate, ale căror organizare și funcționare au fost reglementate, după caz, prin legi, 

hotărâri de guvern, precum și prin sistemul de norme interne de diferite tipuri și 
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niveluri. Din cauza necorelărilor normative există suprapuneri, duplicări și paralelisme 

de competențe. 

Constituirea sistemului organizatoric și funcțional al MAI a fost un demers laborios și 

de durată, care a presupus multiple intervenții pe parcurs. În prezent, coexistă legi 

aprobate la începutul anilor ’90, dar și foarte recente, fiind constatate diferențe 

majore între acestea din motivul condițiilor social-politice în care au fost adoptate și al 

filosofiei ce le animă.  

Problema, însă, nu este a duratei de aplicare, dezirabilă fiind stabilitatea legislativă, 

ci a faptului că s-au perimat și nu mai corespund necesarului actual de reglementare. 

Dăm exemplul Legii nr. 806/1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) 

ale MAI, care prevede că acestea sunt „componentă a Forţelor Armate şi participă la 

acţiunile de apărare a ţării, în condiţiile legii”, deși rolul lor este din ce în ce mai 

pregnant polițienesc.  

În prezent, există cadrul general al organizării și funcționării MAI ca entitate, precum 

și a structurilor sale subordonate, dar au fost identificate deficite de reglementare ce 

produc neajunsuri organizatorice și funcționale, astfel încât se impune corectarea 

acestora.   

d) Acumularea, în timp, a deficiențelor organizatorice și funcționale din cauza 

concepțiilor necorelate instituțional; neîndeplinirii prevederilor documentelor 

strategice; abandonării anumitor schimbări fără a se aștepta 

validarea/invalidarea de practică și introducerii altora fără grija asigurării 

continuității procesuale; negării realizărilor predecesorilor și reluării de la 

capăt a reformelor la fiecare schimbare de conducere ministerială prin 

ștergerea a ceea ce s-a realizat anterior. Aspectele menționate trebuie precis 

identificate și eliminate. 

Exemplificăm, de asemenea, prin aceea că, pe lângă efectele pozitive evidente ale 

intrării în vigoare a Legii nr. 320/2012 privind activitatea poliției și statutul polițistului, 

printre care separarea IGP de MAI și afirmarea identității sale organizatorice și 

funcționale, actul normativ în discuție a generat și numeroase probleme.  

Acestea s-au produs mai cu seamă din cauză că în procesul de elaborare nu s-a 

asigurat consultarea structurilor de specialitate care ar fi putut anticipa și corecta 

posibilele deficiențe. 

Menționăm, totodată, constituirea de structuri și desființarea altora, mișcările de 

efective insuficient justificate etc., prin care s-au stricat echilibre și s-a diminuat 

capacitatea de acțiune a MAI și a structurilor subordonate.  

e) Neîndeplinirea completă a recomandărilor formulate prin proiectele 

anterioare de care a beneficiat MAI și structurile subordonate. Aceasta a 

produs întârzieri, neajunsuri și chiar stagnarea dezvoltării instituționale. Se 

impune inventarierea recomandărilor formulate cu diferite prilejuri și aplicarea 

celor care mai sunt de actualitate. 
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MAI s-a bucurat de atenție deosebită din partea societății, precum și a donatorilor din 

RM. Printre proiectele de care a beneficiat se numără și cele prin care s-au realizat 

analize privind diferite aspecte, inclusiv de funcționalitate (anuale după 2010), vizând 

arii mai largi sau mai înguste, cu grade mai ridicate sau mai reduse de complexitate. 

Rapoartele produse includ recomandări adecvate momentelor în care s-au 

desfășurat analizele respective, dar și pentru viitor, dintre care numai puține s-au 

aplicat. Opinăm că dacă recomandările ar fi fost luate în considerare s-ar fi putut 

produce dezvoltarea graduală a MAI, iar nivelul actual ar fi fost de mult depășit. 

Fără a face inventarierea recomandărilor făcute în diferite contexte, analiza 

funcțională a relevat faptul că în MAI nu a existat preocuparea aplicării sistematice a 

acestora, ceea ce a dus la pierderea de experiențe valoroase și risipirea de resurse 

importante atât naționale, cât și de la donatori. 

Facem precizarea, de asemenea, că extragerea din context și preluarea din 

recomandări numai a părților considerate ca fiind convenabile, poate produce 

neajunsuri, deoarece fragmentează concepția care a stat la baza soluțiilor respective.  

Considerăm că prezentarea aspectelor relevante rezultate din analizele funcționale 

anterioare ale MAI și/sau structurilor subordonate este deosebit de utilă atât pentru 

reliefarea justeții, actualității unor constatări și valorii intrinseci a concluziilor, cât și 

pentru exemplificarea ignorării/neaplicării recomandărilor:  

 2006 – „Analiza funcţională a Administraţiei Publice Centrale”. În scopul 

modernizării substanţiale a instituţiilor publice centrale, reforma Administraţiei Publice 

Centrale a debutat cu analiza funcţională amplă a instituţiilor guvernamentale în 

cadrul căreia au fost elaborate numeroase recomandări strategice ce au vizat şi MAI. 

Gradul de implementare a recomandărilor a fost destul de redus, doar 24%, iar dintre 

cele ce se refereau la MAI nici una nu a fost aplicată („Reforma MAI. Succese, 

eşecuri şi perspective’’, Institutul de Politici Publice – IPP, 2011). 

 2011 – „Reforma MAI. Succese, eşecuri şi perspective”. Documentul a fost 

elaborat de IPP în cadrul Programului comun al Consiliului Europei (CE) şi UE privind 

susţinerea democraţiei în RM și constituie o evaluare a „Concepţiei de reformare a 

MAI şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia”, aprobată prin 

Hotărârea de Guvern (HG) nr. 1109 din 06.12.2010 şi a perspectivelor de 

implementare a acesteia. În raport se reliefează faptul că: „Experienţa reformelor 

recente din administraţia publică nu este prea încurajatoare şi din acest motiv în 

procesul de reformă a unei asemenea instituţii importante şi complexe cum este MAI, 

este important de a lua în consideraţie principalele motive care conduc la 

falimentarea proceselor de reformă: bazate pe evaluări incomplete, subiective sau 

eronate; prea complexe, prea ambiţioase în raport cu resursele disponibile (oameni, 

timp, bani); lipsa unei coaliţii pe măsura obiectivelor; lipsa unei viziuni clare şi 

înţelegerii acesteia; deficienţe de comunicare a viziunii; lipsa unei corelări dintre 

rezultate pe termen scurt şi rezultate pe termen lung”.  
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Suntem de acord cu această concluzie, în sensul că analize funcționale 

cuprinzătoare trebuiau să preceadă și să fundamenteze reformele din chiar 

momentul declanșării acestora. 

 2011 – „Demilitarizarea MAI şi Poliţiei: de la obiectiv politic la 

implementare”, document elaborat de IPP în cadrul Programului comun al CE şi UE 

privind susţinerea democraţiei în RM. Acesta prezintă viziunea succintă asupra celor 

mai importante elemente ale demilitarizării, condiţiile pentru implementarea în 

practică şi recomandă ca: „În scopul asigurării unei demilitarizări de facto a MAI, 

după cum acesta este definit în Programul de Activitate al Guvernului RM ‘Integrare 

Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare’, este necesară o regândire şi 

redefinire a esenţei acestui proces şi acţiunilor ce se impun şi care ar face posibilă 

demilitarizarea reală a MAI şi serviciului poliţienesc în spiritul şi logica procesului de 

democratizare şi aderare la valorile şi principiile europene”.  

Menționăm, în context, faptul că deși din punct de vedere formal demilitarizarea s-a 

realizat și chiar se consideră că este finalizată, în realitate aceasta este un proces de 

durată ce presupune modificări ample pe multiple planuri, între care cel al schimbării 

atitudinale și a mentalităților este esențial.   

 2011 – „Depolitizarea MAI. Provocări şi perspective de implementare”, 

document elaborat de IPP în cadrul Programului comun al CE şi UE privind 

susţinerea democraţiei în RM. Raportul cuprinde referiri la aspecte teoretico-practice, 

elucidând cele mai importante dimensiuni de funcţionalitate/disfuncţionalitate a 

organelor de ocrotire a normelor de drept.  

Sintetizează, de asemenea, setul de aspecte legate de provocările şi oportunităţile 

privind depolitizarea MAI şi propune, corelativ, recomandări aplicate, cu trimitere 

inclusiv la locul şi rolul organelor de urmărire penală – acestea (inclusiv 

Departamentul Urmărire Penală al MAI), să fie comasate  şi „să fie incluse în 

Sistemul naţional al justiţiei (similar judecătorilor şi procurorilor), cu implementarea 

procedurilor şi structurilor specializate similare”. 

În ceea ce ne privește, considerăm că schimbările din MAI în domeniul urmăririi 

penale trebuie să țină pasul cu reforma generală a sistemului procuraturii. Ca 

urmare, MAI trebuind să fie parte foarte activă în acest proces, cu scopul rezolvării 

problemelor pe care instituția le întâmpină privind activitatea de urmărire penală. 

 2012 – „Analiza funcţională şi evaluarea capacităţii instituţionale a MAI şi 

a Departamentului Poliţiei”, realizată în cadrul Proiectului „Sprijinirea Guvernului 

RM în domeniul anticorupţie, reforma MAI, inclusiv a poliţiei şi protecţia datelor cu 

caracter personal”, a surprins discontinuitatea și inconsecvența măsurilor de reformă 

a ministerului. Astfel: „Incertitudinea scopurilor și continua extindere sau îngustare a 

funcțiilor sistemului au impact negativ asupra organizației, modificând distribuirea 

resurselor alocate rezolvării diferitelor sarcini. Oricum, această problemă poate 

produce un efect invers atunci când stagnarea funcțiilor sistemului poate duce la 
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segmentarea organizațională și răspândirea comportamentelor birocratice. În acest 

caz, eficacitatea organizației va descrește, de asemenea.” 

 2013 – „Reforma MAI. Obiective, activităţi, rezultate”, evaluare desfășurată 

în cadrul Proiectului „Agenda de integrare europeană”, realizat de Asociaţia pentru 

Politică Externă şi fundaţia Friedrich-Ebert-Stiftung.  

Referindu-se la „Concepţia de reformare a MAI şi a structurilor subordonate şi 

desconcentrate ale acestuia”, aprobată prin HG nr. 1109 din 06.12.2010, autorii 

studiului apreciază că: „a fost pusă în practică neaşteptat de mult. Actualmente, 

acest document - cadru şi planul său de acţiuni sunt complet depăşite, în timp ce 

reforma este departe de finalizare”.  

Sinteza rezultatelor evaluării este următoarea: „În concluzie, putem afirma că reforma 

MAI a demarat foarte bine, s-au înregistrat succese reale în ceea ce priveşte 

structura, funcţionalitatea şi eficienţa. Reforma însă nu este finalizată. Există riscuri 

reale legate de lipsa unei viziuni clare asupra paşilor următori şi asupra finalităţii 

acesteia. La fel, există riscuri legate de funcţionarea inadecvată şi de voinţa politică 

ce se poate schimba în rezultatul alegerilor parlamentare care se apropie”.  

Totodată, în documentul de evaluare au fost incluse mai multe recomandări pentru 

MAI, dar şi pentru Guvern, donatori şi parteneri externi. Dintre recomandările pentru 

MAI, relevantă este următoarea: „Reieşind din constatările de mai sus, dar şi din 

discrepanţa existentă între documentele de politici care stau la baza reformării MAI şi 

a Poliţiei, MAI va efectua o analiză complexă a rezultatelor obţinute până în prezent 

şi va elabora un nou document de strategie de reformă şi un plan de acţiuni detaliat, 

cu o analiză bine fundamentată a necesităţilor de resurse umane şi financiare”.  

Recomandarea de mai sus, deosebit de pertinentă, este nerealizată. 

La Capitolul Concluzii cu caracter general se menţionează: „Este evident că 

reformarea are loc cu viteze diferite, unele pe traiectorii clar ascendente, altele pe 

traiectorii confuze, unde termenii şi limbajul sofisticat din documentele de politici nu 

se reflectă în nici un fel în practica cotidiană sau reflectă viziuni confuze şi 

concurente vis-a-vis de viitorul anumitor structuri poliţieneşti. La acest tablou se mai 

adaugă şi devieri substanţiale de la documentele strategice de reformare (conceptul 

de reformă şi planul de acţiuni), fapt explicabil prin evoluţiile politice şi ajustările 

datorate realităţilor din teren. Acesta n-ar fi o problemă, dacă la mai bine de 2 ani de 

la elaborare ele ar fi fost ajustate şi revizuite”. 

Deși în cadrul analizei funcționale nu ne-am propus să evaluăm „Concepţia de 

reformare a MAI şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia”, 

deoarece demersul respectiv s-a realizat, având în vedere propriile constatări ne 

alăturăm majorității concluziilor din studiul „Reforma MAI. Obiective, activităţi, 

rezultate”.  
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 2014 – „Evaluarea gradului de implementare a Legii cu privire la 

activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului şi a impactului acesteia asupra 

reprezentanţilor organelor poliţieneşti de la nivel central şi local”. Studiul, 

realizat de IPP cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova în cadrul Proiectului „Garanţii 

procesuale în etapa urmăririi penale”, a relevat faptul că acţiunile cele mai importante 

și vizibile realizate pentru aplicarea noilor principii de activitate ale MAI şi ale Poliţiei 

sunt modificarea competenţelor ministrului afacerilor interne; modificarea organizării 

şi funcţionării MAI; modificarea oganizării şi modului de funcţionare a Poliţiei.  

De asemenea, au fost apreciate ca schimbări pozitive separarea funcţională dintre 

minister şi Poliţie; demilitarizarea ministerului; consolidarea independenţei Poliţiei şi 

depolitizarea acesteia; transparenţa mai mare în activitatea Poliţiei şi a ministerului; 

cooperarea cu societatea civilă şi organismele internaţionale; creșterea nivelului de 

încredere a populaţiei în Poliţie.  

Totodată, au fost identificate restanţe şi deficite ce privesc în mod deosebit 

capacitatea aparatului central al MAI privind realizarea funcţiilor de bază ale 

ministerului; reforma Trupelor de Carabinieri (TC); nefinalizarea procesului de 

organizare şi completare cu efective și mijloace a INP; stabilirea locului şi rolului 

Direcţia Generală Urmărire Penală (DGUP); sporirea receptivităţii Poliţiei la 

necesităţile comunităţii a rămas un obiectiv vag în activitatea Poliţiei; revizuirea 

activităţii Poliţiei în zonele rurale a rămas o misiune neîndeplinită; reglementarea 

diferită a statutului personalului din instituţiile aflate în subordinea MAI.  

Concluzia finală a evaluării – „Legea cu privire la activitatea Poliţiei este expresia 

‘voinţei politice’ clare, fiind totodată un document inovativ şi complex, care necesită 

eforturi susţinute în procesul de implementare. Toate aceste variabile fac ca 

realizarea obiectivelor urmărite să fie un proces greu, lung, dependent de 

continuitatea şi calitatea ‘voinţei politice’ şi, deci, foarte vulnerabil”. 

Considerăm, în egală măsură, că Legea cu privire la activitatea Poliției necesită 

ajustări care să elimine deficitele de proiectare și să-i sporească, astfel, 

funcționalitatea. Modificări și completări în plan legislativ sunt dezirabile, de 

asemenea, și în ceea ce privește cadrul general de organizare și funcționare a MAI, 

dar și a componentelor sale. 

Mai mult, este imperioasă schimbarea de accent dinspre instituție, văzută ca scop și 

plasată în centrul reformei, spre comunitate care este, de fapt, beneficiara reală a 

serviciilor specializate asigurate de MAI.  

f) Posibilitatea și utilitatea „filtrării” problematicii MAI în cadrul analizei 

funcționale din perspectiva experienței și bunelor practici europene, cu scopul 

identificării soluțiilor necesare echilibrării și dezvoltării sale organizatorice și 

funcționale.  

Asimilarea experiențelor și bunelor practici europene a determinat progresul rapid și 

evident al câtorva structuri ale MAI. Este mai cu seamă vorba despre Departamentul 
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Poliției de Frontieră (DPF) și Biroul Migrație și Azil (BMA). Implicate în procesul 

liberalizării regimului de vize au fost supuse presiunilor interne și externe intense 

aferente sarcinilor instituționale plasate în responsabilitate, dar au și beneficiat de 

consultanță, sprijin financiar și material consistente.  

Ca urmare, cele două structuri au evoluat rapid, ocupând în prezent primele locuri în 

MAI din punctul de vedere al adecvării la standardele europene. Succesul înregistrat 

demonstrează că schimbarea este posibilă dacă sunt în primul rând voință, 

consecvență, perseverență, dar și resurse.  

Multe alte entități din MAI înregistrează serioase rămâneri în urmă, fiind necesară 

sprijinirea intensă a acestora, inclusiv prin valorificarea bunelor practici ale DPF și 

BMA, generate deja în spațiul organizațional al MAI, fapt ce le face mult mai credibile 

și accesibile.     

 

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ANALIZEI FUNCȚIONALE 

Scopul analizei funcționale a fost evaluarea transversală și integrată, pe 

competențe și procese, a întregului sistem al MAI, pe toate palierele ierarhice și 

dimensiunile de reglementare/conceptuale/organizatorice/funcționale, pentru 

cunoașterea exhaustivă a stării de fapt, a capacității instituționale actuale, a 

domeniilor în care există deficite. Formularea recomandărilor corelative de 

reechilibrare sistemică și dezvoltare instituțională pe termen mediu și lung.  

Subsecvent scopului menționat, obiectivele analizei funcționale au fost 

următoarele: 

a) analiza cadrului normativ actual, a sistemului competențelor pe care le instituie, a 

limitelor, lacunelor, paralelismelor, suprapunerilor și duplicărilor generate, a 

atribuțiilor nespecifice MAI, precum și a nevoilor de reglementare/modificare/ 

completare; 

b) evaluarea modului de organizare și desfășurare a proceselor manageriale; 

conducerii forțelor și mijloacelor la nivel ministerial, departamental, operațional și 

tactic; gradului de integrare organizatorică și funcțională; cooperării; managementului 

operațional curent și al situațiilor de criză (inclusiv sistemul de analiză a informațiilor 

pentru suport managerial și operativ); 

c) analiza competențelor/proceselor principale ale MAI, a concepției de îndeplinire a 

acestora; cadrului organizatoric și funcțional realizat pentru punerea în aplicare; 

capacității de acțiune, reacție și intervenție; modalităților de executare a atribuțiilor și 

misiunilor specifice; 

d) evaluarea managementului resurselor umane (proiectarea organizațională și 

sistemul posturilor; statutul personalului; managementul carierei; formarea 

profesională, sistemul motivațional, activitatea de psihologie); 
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e) evaluarea altor activități relevante (sănătate; relații internaționale; management 

financiar și logistic; TIC; comunicare și relații publice; audit intern; protecție internă și 

anticorupție); 

f) realizarea de constatări, formularea de concluzii și recomandări asupra aspectelor 

evaluate conform obiectivelor prevăzute la lit. a)-e). 

 

3. PRINCIPIILE ANALIZEI FUNCȚIONALE 

În procesul analizei funcționale au fost respectate următoarele principii:  

a) Obiectivitatea și echidistanța – analiza funcțională s-a desfășurat pe baza 

datelor colectate, fără părtinire și fără imixtiuni din partea actorilor instituționali 

evaluați.   

b) Conservarea efectelor pozitive ale reformei – la realizarea recomandărilor s-a 

avut în vedere ca schimbările anterioare ce au produs rezultate pozitive să nu fie 

anulate, să nu se destructureze procese și componente organizatorice care s-au 

dovedit funcționale. 

c) Stabilizarea organizatorico-funcțională – aplicarea recomandărilor să ducă la 

echilibrul intern al instituției care să permită funcționarea eficace și eficientă a 

acesteia; continuarea normală a dezvoltării și modernizării; creșterea calității 

serviciului public. 

d) Promovarea interesului cel mai înalt al societății și al beneficiarului analizei 

funcționale – recomandările au fost formulate cu scopul asigurării mai bune a 

respectării drepturilor și libertăților persoanei și al creșterii calității serviciului public 

pentru comunitate; al obținerii de eficacitate și eficiență instituțională; al respectării 

drepturilor personalului. 

e) Plasarea competențelor/atribuțiilor la nivelul optim de responsabilitate și 

funcționalitate – recomandările s-au făcut în conformitate cu prevederile privind 

regionalizarea structurilor teritoriale ale Poliției de la pct. 9, Cap. 6 Afacerile interne și 

siguranța cetățeanului din Programul de activitate al Guvernului RM 2015-2018; 

realizarea raportului corect între nivelurile strategic, operațional și tactic, centralizare 

și descentralizare, conducere și execuție. 

f) Specializarea funcțională – s-a recomandat delimitarea precisă a atribuțiilor, 

eliminarea suprapunerilor, paralelismelor, duplicării, a confuziei de competențe. 

g) Valorificarea experiențelor și bunelor practici europene concomitent cu 

respectarea elementelor de specific local – recomandările formulate sunt 

conforme experiențelor și bunelor practici europene, permit continuarea asimilării 

acestora și au fost realizate cu grija aplicabilității în contextul național. 
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4. METODOLOGIA ANALIZEI FUNCȚIONALE 

Sub aspect metodologic, analiza funcțională a comportat dificultăți din cauza 

complexității activității, sferei largi de cuprindere a problematicii abordate și timpului 

scurt la dispoziție.  

Ca urmare, s-a realizat planificarea triguroasă a activităților în teritoriu, a vizitelor în 

municipiul Chișinău și a perioadei alocate întocmirii Raportului.  

Menționăm, în context, refuzul categoric al Academiei MAI de a se întâlni cu 

unii dintre membrii echipei internaționale (nu a fost precizat motivul), precum 

și de a completa datele din formularele transmise prin dispoziția ministrului 

afacerilor interne (!), ceea ce a diminuat posibilitatea analizei privitoare la 

această instituție de învățământ. 

În vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor analizei funcționale s-au stabilit: 

a) modalitatea de organizare și desfășurare a activității; 

b) componența echipei de analiză funcțională, atribuțiile și modul de îndeplinire a 

acestora; 

c) grupurile țintă ale analizei funcționale; 

d) etapele desfășurării și planificarea activităților.  

a) Modalitatea de organizare și desfășurare a activității. 

Analiza funcțională a fost organizată și desfășurată astfel încât să asigure culegerea 

de date din surse cât mai variate și evaluarea multicriterială a acestora de către 

membrii echipei internaționale.  

Datele au fost colectate prin metodele menționate în continuare:  

 Desfășurarea de interviuri cu peste 240 de persoane din grupurile țintă, care 

au vizat structuri de toate categoriile și nivelurile ierarhice, începând cu ministrul 

afacerilor interne, până la șefi de structuri teritoriale și personal cu funcții de execuție 

(tabelul de la Anexa nr. 2).  

Practic, au fost intervievați ori s-au purtat discuții cu toți șefii unităților centrale ale 

MAI, ai departamentelor (adjuncții acestora), ai structurilor centrale departamentale, 

ai inspectoratelor naționale, inspectoratelor de poliție raionale, cu parte din șefii 

structurilor teritoriale ale SPCSE, DPF, DTC, BMA, INP.   

Intervievarea personalului a asigurat colectarea de date deosebit de relevante care 

au permis conturarea situației reale de fapt, îndeosebi din unitățile teritoriale, mai 

puțin consultate, în general, asupra problemelor instituționale de către eșaloanele 

superioare. 

 Vizite în unități teritoriale ale MAI din 12 raioane din 5 regiuni de dezvoltare 

ale RM (vezi harta de la Anexa nr. 3).  
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Au fost vizitate, de asemenea, unități de pe raza municipiului Chișinău (IGP, DPF, 

DTC, SPCSE, BMA, INP, INI, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională 

(CCPI); Direcția de Poliție (DP) a Municipiului Chișinău, Brigada de Poliție cu 

Destinație Specială (BPDS) „Fulger”, Centrul Tehnico-criminalistic și Expertize 

Judiciare (CTCEJ), Centrul Chinologic). 

 Sondajul de opinie privind climatul socio-profesional din MAI.  

Raportul de analiză privind aspecte ale climatului socio-profesional din cadrul 

MAI al RM (Anexa nr. 4., la care atașat Chestionarul utilizat) este atașat la prezentul 

Raport de analiză funcțională. 

Eșantionul a fost de tip multistadial, stratificat și probabilist, având un volum 

realizat de 877 persoane, o marjă de eroare de +/- 3,2% pentru un nivel de 

încredere de 95%, el fiind validat conform datelor oferite de DGRU (Figura nr. 1). 

Figura nr. 1. Structura eșantionului 

  grupul-țintă  eșantion proiectat eșantion final 

 efectiv % efectiv % efectiv % 

categorie de personal 16744 100 899 100,00 877
 

100 

Ofițeri 8727 52,12 516 57,40 466 53,14 

Subofițeri 6786 40,53 324 36,04 348 39,68 

funcționari publici / salariați civili 1231 7,35 59 6,56 63 7,18 

loc de muncă 16744 100 899 100,00 877
 

100 

Aparatul Central al MAI 158 0,94 42 4,67 8 0,91 

Inspectoratul General al Poliției 9231 55,13 417 46,38 495 56,44 

Departamentul Poliției de Frontieră 3496 20,88 154 17,13 189 21,55 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 2441 14,58 159 17,69 98 11,17 

Departamentul Trupelor de Carabinieri 768 4,59 70 7,79 52 5,93 

alte structuri ale MAI (STI, SPIA, SDOI și SM) 650 3,88 57 6,34 35 4,00 

 

Eșantionul realizat a asigurat intervalul de încredere ce a permis obținerea de 

rezultate suficient de relevante și credibile. Avem, astfel, în vedere faptul că populația 

studiului are un caracter relativ compact, face parte din aceeași categorie 

profesională și, deci, are caracteristici similare relevante pentru obiectivele studiului. 

Aplicarea chestionarului s-a făcut în unități care au fost stabilite astfel încât să se 

realizeze reprezentarea proporțională a tuturor structurilor MAI, inclusiv în profil 

geografic.  

Administrarea chestionarelor s-a realizat de către psihologi din MAI, care au asigurat, 

de asemenea, și introducerea informațiilor rezultate în baza de date. Analiza datelor 

s-a realizat de către psiholog Liviu Alexe, membru al echipei internaționale. 
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În general, sondarea opiniei persoanelor din eșantionul stabilit a decurs în condiții 

bune. Psihologii care le-au aplicat au semnalat, însă, situații în care complexitatea 

documentului a fost invocată ca scuză pentru răspunsurile netemeinice. S-a 

menționat și faptul că „aroganța unor reprezentanți cu funcție de conducere din 

cadrul IGP a redus numărul de chestionare aplicate”. În câteva cazuri, personalul și-a 

exprimat îndoiala față de utilitatea chestionării și finalitatea demersului.  

Un aspect inedit îl constituie modalitatea aleasă pentru completarea chestionarului 

de către ofițerii de urmărire penală de la un IP. Aceștia, cu scopul declarat de a nu fi 

identificați printr-o eventuală cercetare grafologică, au solicitat psihologului să le 

citească întrebările și să completeze personal răspunsurile date de ofițeri. 

Aceste exemple ilustrează reticența marcată față de sondajele de opinie și existența, 

încă, a temerilor privind participarea la acestea. Faptul în sine exprimă, în esență, 

lipsa curajului pentru propriile opinii și de a prezenta aspectele reale de muncă din 

cauza eventualelor represalii din partea conducerii. Considerăm că acest tip de 

comportament caracterizează climatul de muncă existent, pentru moment, într-o 

serie de structuri ale MAI, care nu favorizează deschiderea, răspunderea, inițiativa și 

explică în mare măsură atitudinea de neimplicare și expectativă.  

 Completarea formularului de autoevaluare/a altor formulare pentru 

culegerea de date diverse. Formulare de autoevaluare au completat toate unitățile 

MAI (cu excepția Academiei MAI). Scopul a fost dublu – pe de o parte, de a obține 

opinia asupra propriei activități, a neajunsurile existente și a percepției privind 

plusurile și minusurile reformei. Pe de altă parte, de a le evalua capacitatea de a-și 

prezenta sintetic problemele și a oferi în mod coerent soluții la acestea. 

Din analiza formularelor completate, îndeosebi de către unitățile teritoriale, a rezultat 

dificultatea exprimării problemelor locale, dar mai cu seamă a propunerii de soluții, 

fapt ce probează deficitul analitic și absența experienței de a participa la asemenea 

exerciții. 

Analiza funcțională s-a bazat pe datele transmise de către beneficiar, așa încât 

rezultatele au depins în mod direct de calitatea acestora. 

b) Componența echipei de analiză funcțională, atribuțiile și modul de 

îndeplinire a acestora. 

 Echipa internațională 

Componența echipei internaționale a fost următoarea: 

a) Daniel Barbu, liderul echipei, România; 

b) Peter Lamplot, expert, Austria; 

c) Rudolf Kirisits, expert, Austria; 
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d) Alexius Schubert, expert, Germania; 

e) Fodor Toader, expert, România; 

g) Liviu Alexe, psiholog, România; 

h) Jose Ramon Toston de la Calle, expert, Spania; 

i) Walter Kego, expert, Suedia. 

 Echipa națională 

Pentru sprijinirea echipei internaționale, MAI a desemnat personalul necesar 

documentării experților internaționali, legăturii cu structurile analizate, activităților de 

administrare a chestionarelor și desfășurare a interviurilor.  

Activitatea echipei naționale a fost coordonată de Direcția Generală Resurse Umane 

(DGRU) a MAI, structura responsabilă din partea instituției de sprijinirea proiectului. 

c) Grupurile țintă ale analizei funcționale. 

Grupurile de personal/persoanele vizate au fost următoarele: 

 Conducerea MAI: ministrul afacerilor interne; viceminiștrii. 

 Personalul unităților centrale:  

- șefii/șefii adjuncți/alți șefi din unitățile centrale; 

- personal de execuție din unitățile centrale. 

 Personal din structurile departamentale/similare:  

- șefii/șefii adjuncți ai structurilor de nivel departamental/similare; 

- personal de conducere a structurilor de toate categoriile de la nivelurile operațional 

și tactic; 

- personal de execuție din structurile de toate categoriile de la nivelurile strategic, 

operațional și tactic. 

d) Etapele desfășurării și planificarea activităților.  

Etapizarea analizei funcționale s-a realizat îndeosebi din considerente metodologice, 

de planificare și evidență a activităților. În funcție de necesități, au fost și activități 

aferente etapelor diferite care -au desfășurat concomitent.  

Etapele analizei funcționale au fost următoarele: 

a) etapa organizatorică; 

b) etapa de documentare; 

c) etapa de analiză; 

d) etapa de întocmire a Raportului de analiză funcțională; 
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e) finalizarea activității și predarea Raportului la beneficiar. 

Concluzionăm prin aceea că metodologia utilizată a permis îndeplinirea 

scopului și obiectivelor analizei funcționale. 

 

5. BUNE PRACTICI EUROPENE ÎN DOMENIUL AFACERILOR INTERNE 

Analiza funcțională s-a desfășurat prin raportarea la experiențele și bunele practici 

europene, în general, și la cele din țările de proveniență ale membrilor echipei 

internaționale, în special. Aceștia au furnizat expertiza și materialele pe baza cărora 

au fost făcute generalizările prezentate în cadrul acestui capitol. Au mai fost făcute 

referiri la aspecte specifice și altor țări europene, deoarece s-a apreciat că sunt 

relevante în contextul analizei funcționale. 

Pe timpul analizei, membrii echipei internaționale au efectuat constatări diverse pe 

baza vizitelor desfășurate la structurile MAI, au dezbătut în comun concluziile 

formulate și au convenit asupra recomandărilor. Ca urmare, recomandările reflectă 

experiențele și cunoștințele profesionale ale experților, precum și ale echipei în 

ansamblu, fiind conforme bunelor practici europene. Au fost avute în vedere, de 

asemenea, tradițiile, reglementările, practica actuală și nivelul general de dezvoltare 

ale MAI, astfel încât recomandările făcute din perspectivă europeană să fie utile, 

posibil de pus în practică și realizabile. 

Precizăm faptul că deja MAI a adoptat deja cu succes o serie de bune practici 

europene care au produs dezvoltări importante în domenii și în contexte importante 

(liberalizarea regimului de vize).  

Având în vedere faptul că nucleul filosofiei ce animă sistemele europene de afaceri 

interne este orientarea către comunitate prin serviciul public de calitate prestat pentru 

siguranța membrilor societății, recomandările au vizat acțiuni care să accelereze 

implementarea modelului respectiv și în MAI.  

Materialele puse la dispoziție de experți au fost transmise DGRU a MAI în vederea 

valorificării. 

Principalele elemente de bune practici europene care considerăm că prezintă 

înteres în contextul analizei funcționale a MAI sunt următoarele: 

a) În Europa există atât modele polițienești în care unica structură de ordine și 

securitate publică este Poliția (Belgia, Suedia, Marea Britanie, Danemarca etc.), cât 

și sisteme duale. În cazul acestora din urmă (susținute pe tradiții îndelungate), 

coexistă Poliția și Jandarmeria/Carabinierii/Guardia Civil, cu statut militar (Franţa, 

Spania, Olanda, România, Portugalia, Italia). 

Insistăm asupra faptului că doar statutul este militar, însă competențele, modul de 

îndeplinire a atribuțiilor și comportamentul profesional sunt polițienești.  
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În sistemele duale, atribuţiile de ordine și securitate publică sunt partajate pe criterii 

bine definite (competențe și teritorial) între Poliţie şi Jandarmerie/Carabinieri/Guardia 

Civil). 

MAI trebuie să opteze pentru un model și să-l dezvolte în mod corespunzător. 

b) Ministerele de interne din majoritatea statelor europene au ca structuri funcționale 

sau operaționale departamente/directorate/secretariate cu atribuții privind securitatea 

publică. Acestea conduc/coordonează întrunit structurile de ordine şi securitate 

publică (Poliţia, Jandarmeria/ Carabinierii/Guardia Civil, Poliţia de Frontieră etc.). 

Structurile cu atribuții de ordine și securitate publică funcționează integrat (cum am 

precizat) și sunt puse în coordonarea unui înalt responsabil ministerial (nu a 

ministrului). 

Prezintă utilitate adoptarea și în MAI a modelului menționat. 

c) Miniștrii de interne din țările europene nu dețin competențe de conducere a 

structurilor operative. Atribuțiile de acest tip sunt alocate componentelor specializate 

conduse de profesioniști. 

În MAI nu trebuie puse structuri operative în subordinea ministrului. 

d) În spațiul european este clar conturat domeniul strategic aferent afacerilor interne. 

Există strategii, politici, instituții, reglementări și standarde europene comune. Sunt 

dezvoltate mecanisme de cooperare integrată.  

Este recomandat ca MAI să continue adoptarea modelelor, experiențelor, 

bunelor practici europene nu din obligație, ci fiindcă și-au dovedit valabilitatea 

conceptuală și practică, producând în spațiul comun mai multă securitate și de 

calitate mai înaltă. 

MAI ar trebui să-și constituie structuri de strategie și politici puternice, 

capabile să direcționeze dezvoltarea integrată a întregului sector de 

responsabilitate al instituției.     

e) Ministerele de interne au structuri complexe (Franța, Spania, Italia, România), cu 

aparate proprii dezvoltate, capabile să gestioneze profesionist problematica din 

competență. 

Îndeosebi în etapa de reforme pe care o traversează, MAI trebuie să dezvolte un 

aparat central puternic, apt să susțină adecvat procesele de schimbare.   

f) Practica europeană privind personalul aparatelor centrale ministeriale este foarte 

diversă – de la absența cvasitotală a polițiștilor/jandarmilor/pompierilor etc. și 

încadrarea posturilor numai cu funcționari publici, până la prezența masivă a 

polițiștilor/jandarmilor/pompierilor etc. Sunt și sisteme combinate în care categoriile 

de personal menționate sunt reprezentate în diferite proporții.  
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Soluția încadrării majoritare cu funcționari publici a posturilor din aparatele centrale 

ale ministerelor a fost adoptată îndeosebi de statele cu democrații avansate și 

sisteme de afaceri interne foarte bine dezvoltate. Evoluția s-a produs treptat. Țările 

respective au sisteme consolidate ale funcției publice și forța financiară de salarizare 

decentă a categoriei respective de personal. 

Considerăm că, pentru moment, MAI trebuie să recurgă la sistemul mixt care 

asigură prezența în aparatul central a personalului specializat în domeniile 

principale de competență ale MAI.     

g) Ministerele de interne ale țărilor europene dețin sisteme dezvoltate de 

management operațional care integrează acțiunea în diferite situații a structurilor 

operative.  

De asemenea, toate structurile naţionale de afaceri interne dispun de sisteme 

consolidate şi coerente pentru gestionarea tuturor tipurilor de crize – cadru normativ 

şi instituţional adecvat; structuri specializate/centre operaţionale, ce funcţionează pe 

principii de interoperabiliate şi compatibilitate; infrastructură şi resurse optim 

dimensionate; proceduri standard de operare. 

Apreciem că MAI trebuie să dezvolte în regim de urgență managementul 

integrat al crizelor şi situaţiilor de urgenţă.  

h) În toate ţările membre UE funcţionează sisteme naţionale unice pentru apelurile 

de urgenţă 112, la care sunt conectate serviciile specializate de urgenţă (poliţia, 

pompierii, jandarmeria/carabinierii, ambulanţa). În România funcţionează foarte 

eficace sistemul de intervenţii în situaţii de urgenţă, de asistenţă medicală de 

urgenţă, inclusiv cu o componentă aeriană – SMURD (Serviciul Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare). 

MAI a implementat, deja, SMURD cu succes în câteva localități, însă procesul 

trebuie extins la nivelul întregii țări. Trebuie accelerată operaționalizarea 

sistemului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.  

i) Problema infrastructurii critice este temeinic abordată în UE. Domeniul este 

reglementat conform Directivei Consiliului European 2008/114/CE din 08.12.2008 

privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea 

necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora. Pe baza acesteia, toate ţările 

europene au elaborat şi implementat cadrul normativ specific de coordonare a 

activităţilor desfăşurate de autorităţile publice responsabile în vederea identificării 

infrastructurilor critice europene/naţionale. S-a realizat, de asemenea, cadrul 

cooperării între autorităţile publice responsabile şi structurile neguvernamentale, 

asigurarea punctului naţional de contact în relaţia cu alte State Membre, Comisia 

Europeană, NATO şi alte structuri internaţionale. S-a stabilit, totodată managementul 

la nivel naţional al Reţelei de Alertă și Informare privind Infrastructurile Critice – 

CIWIN. 
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Se impune ca MAI să dezvolte capacitățile privind infrastructura critică.  

j) În UE se utilizează sistemul de management integrat al frontierei. Acesta a fost 

asimilat și în practica MAI, fiind în curs de aplicare a doua strategie a domeniului. 

Managementul integrat al frontierei nu privește numai DPF sau MAI, ci toate 

instituțiile ce dețin atribuții în domeniu. MAI trebuie să-și asume rolul mai activ 

de coordonare a problematicii la nivel național.  

k) Pentru protecţia datelor cu caracter personal ţările europene dispun de cadrul 

normativ şi institutional adecvat atât la nivel national, cât și la autorităţile publice care 

deţin şi operează informaţii care conţin date cu caracter personal. 

MAI a adoptat sistelul de protecția datelor cu caracter personal. Se impune 

dezvoltarea acestuia la structurile subordonate. 

l) În statele UE nu există sistemul „urmăririi penale” practicat în MAI. În Suedia, spre 

exemplu, procurorul conduce cercetarea preliminară de la punctul în care o persoană 

poate fi în mod rezonabil suspectată de comiterea infracțiunii. În cazul faptelor mai 

puțin grave, Poliția conduce investigațiile de la început la sfârșit. Investigațiile sunt 

desfășurate de poliție conform instrucțiunilor procurorului. În cazul infracțiunilor cu 

violență, Poliția poate efectua investigații ale locului faptei, interoga victimele, martorii 

și suspecții. Sisteme similare există și în alte țări. Deci Poliția desfășoară investigații, 

nu îndeplinește atribuțiile Procuraturii. 

În contextul reformei Procuraturii, MAI ar trebui să obțină clarificarea relației cu 

aceasta în sensul degrevării de atribuțiile respectivei instituții.   

m) Stucturile de afaceri interne din ţările europene consideră personalul ca fiind 

resursa cea mai importantă de care dispun. Ca atare, au dezvoltat sisteme elaborate 

de management resurse umane. Așa încât, există modele solide de carieră, care 

promovează valoarea umană și profesională. În anumite țări (Marea Britanie, Suedia, 

Austria, Germania) intrarea în sistem se face de la nivelul funcțiilor de bază, 

promovările fiind ulterioare. Promovările se fac prin concursuri și sunt rezultatul 

parcurgerii unor puncte obligatorii de carieră. Corelativ, țările UE dispun de sisteme 

dezvoltate şi consolidate pentru formarea iniţială şi continuă a personalului propriu. 

Formarea profesională este preponderent specializată.  

Prin proiectul Legii privind personalul cu statut special din MAI ar trebui 

reproiectat sistemul de carieră, așa încât să permită constituirea unui nou corp 

de profesioniști.  

n) Sistemele poliţienești din ţările UE asigură respectarea principiului “Police equal 

performance” (Performanță polițienească egală) și “Community Policing” (Poliție 

Comunitară). Acestea reprezintă reperele de bază ale activităţii poliţieneşti în UE. 
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La conceperea și desfășurarea activității polițienești este indicat ca MAI să țină 

cont de principiile menționate. 

6. ANALIZA FUNCŢIONALĂ A MAI PE COMPETENȚE ȘI PROCESE 

La 23 iunie 1990, Parlamentul a adoptat Declarația Suveranității, iar la 27 august 

1991 a aprobat Declarația de Independență, prin care Republica Moldova (RM) a fost 

proclamată stat suveran și independent. Subsecvent acestor decizii politice, s-a 

procedat la constituirea noului cadru de organizare și funcționare a administrației 

publice locale și centrale, a instituțiilor de toate categoriile menite să exercite 

prerogativele statului în sferele de interes național și comunitar. 

În acest context, problematica aplicării legii, a administrării justiției, a ordinii și 

securității publice, precum și cea aferentă altor sectoare conexe, s-au bucurat de 

atenția cuvenită, fiind realizat, progresiv, sistemul de norme care să asigure apărarea 

comunității, în ansamblu, dar și a persoanelor, în fața manifestărilor antisociale. 

Izvorul reglementărilor este Constituția RM, pe baza căreia s-a realizat întreaga 

arhitectură normativă ce susține funcționalitatea domeniului.    

Astfel, potrivit Constituţiei RM, statul garantează drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului. Relevante din perspectiva problematicii aplicării legii, ordinii şi securităţii 

publice sunt cele care privesc egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice; dreptul 

la viaţă şi integritate fizică; libertatea individuală şi siguranţa persoanei; dreptul la 

liberă circulaţie; inviolabilitatea domiciliului; libertatea întrunirilor; dreptul la proprietate 

privată şi protecţia acesteia. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1990 cu privire la Guvern, asigurarea 

legalităţii, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor reprezintă una din 

direcţiile prioritare ale activităţii Executivului RM.  

În acest sens, principalele împuterniciri ale Guvernului RM în domeniul asigurării 

legalităţii constau în acţiuni şi măsuri ce vizează asigurarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, menţinerea ordinii publice şi realizarea programelor de stat privind 

combaterea criminalităţii. Totodată, Guvernul RM ia măsuri în vederea asigurării 

controlului frontierei de stat şi exercită conducerea generală a protecţiei civile a RM. 

Pentru realizarea prerogativelor menționate, prin Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea MAI, aprobat prin HG nr. 778/2009, au fost stabilite misiunea și 

atribuțiile în domeniile de competență ale instituției.  

Legea nr. 64/1990 cu privire la Guvern prevede la art. 20, pct. 2) că acesta aprobă 

regulamentele de organizare și funcționare ale ministerelor. Deoarece HG este act 

normativ de nivel inferior legilor aplicabile structurilor subordonate MAI se creează 

probleme de conducere instituțională. Considerăm, de aceea, că se impune 

modificarea Legii nr. 64/1990, astfel încât să fie posibilă elaborarea Legii privind 

organizarea și funcționarea MAI. Această lege trebuie să devină izvor de drept pentru 

toate celelalte acte legislative și normative subsecvente (aspect asupra căruia vom 
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reveni în text). Legea va putea, de asemenea, să definească aspectele relaționale în 

cadrul ministerului, care în prezent nu sunt precis determinate, generând încălcări și 

confuzii de ierarhii. 

Atribuțiile principale ale MAI sunt următoarele: asigurarea legalităţii, menţinerea, 

asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice; managementul integrat al 

frontierei de stat, gestionarea activităţilor aferente respectării regimului frontierei de 

stat; combaterea criminalităţii organizate, inclusiv transfrontaliere; managementul 

migraţiei şi azilului; protecţia civilă, situaţii excepţionale şi apărarea împotriva 

incendiilor; asigurarea respectării, în baza atribuţiilor sale, a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii publice şi private; iniţierea, 

menţinerea şi dezvoltarea cooperării poliţieneşti internaţionale şi realizarea sarcinilor 

instituţiei privind integrarea europeană, inclusiv în cadrul comisiilor instituite în acest 

sens şi sprijinirea altor autorităţi în vederea realizării responsabilităţilor acestora. 

Analiza funcțională a vizat atât atribuțiile principale menționate, cât și alte 

competențe și procese, rezultând următoarea structură a demersului evaluativ și, 

corelativ, a Raportului privind analiza funcțională: 

a) management instituțional; 

b) managementul programelor și proiectelor; 

c) managementul operațional; 

d) ordine și securitate publică; 

e) protecţie civilă, situaţii excepţionale și apărarea împotriva incendiilor; 

f) resurse umane; 

g) sănătate; 

h) relaţii internaţionale; 

i) comunicare şi relaţii publice; 

j) TIC; 

k) management financiar şi logistic; 

l) audit intern; 

m)  protecţie internă şi anticorupţie; 

n) scenarii pentru determinarea capacității; 

o) concluzii și recomandări. 

 

6.1. MANAGEMENTUL INSTITUȚIONAL 

În prezentul subcapitol am acordat atenție specială aspectelor managementului 

instituțional deoarece, potrivit constatărilor noastre, multe dintre problemele existente 

în cadrul MAI își au originea în deficitele de conducere.  
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DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Nivelul ministerial 

Potrivit HG nr. 778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea MAI, structurii și efectivului – limită ale aparatului 

central al acestuia, funcțiile de bază ale MAI sunt, în sinteză, următoarele: 

a) strategice - elaborarea, asigurarea implementării, monitorizarea şi evaluarea 

politicilor strategice generale şi politicilor sectoriale necesare punerii în aplicare a 

programului de activitate al Guvernului, precum şi conlucrarea cu autorităţile publice 

în chestiunile ce ţin de domeniile de activitate de care este responsabil; 

b) de reglementare - asigurarea elaborării cadrului normativ şi instituţional în 

vederea realizării obiectivelor strategice ale ministerului şi armonizării legislaţiei 

naţionale cu legislaţia UE în domeniile sale de activitate; 

c) de autoritate de stat - asigurarea exercitării prerogativelor statale aferente 

domeniilor de activitate ale ministerului, punerea în aplicare şi asigurarea respectării 

prevederilor legale atribuite conform competenţelor pe întreg teritoriul ţării; 

d) de reprezentare - asigurarea, în numele statului sau al Guvernului, conform 

dispoziţiilor legale şi mandatului încredinţat, a reprezentării în domeniile sale de 

activitate, pe plan intern şi extern, în cadrul instituţiilor şi structurilor 

internaționale/UE; 

e) de administrare şi mangement public - asigurarea administrării şi dezvoltării 

proprietăţii şi bunurilor aflate în gestiune, precum şi managementul serviciilor şi 

resurselor financiare, logistice şi umane, preocuparea pentru calitatea serviciilor 

publice prestate populaţiei; 

f) de dezvoltare instituţională şi control - asigurarea de la nivelul conducerii 

ministerului şi prin intermediul structurilor sale specializate a caracterului unitar, 

coerent, organizat şi disciplinat al activităţii. 

Subsecvent funcțiilor menționate, atribuţiile principale ale ministrului afacerilor 

interne sunt următoarele: 

- organizează şi conduce activitatea MAI; determină obiectivele şi direcţiile strategice 

de activitate ale acestuia pornind de la programul de activitate al Guvernului, decide 

în privinţa căilor de realizare a acestora; 

- asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii în domeniile de activitate 

încredinţate MAI pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia; 

- aprobă programele şi planurile de activitate ale MAI, precum şi rapoartele despre 

realizarea acestora; 
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- asigură executarea legilor şi altor acte normative, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor 

MAI; 

- organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit 

intern; 

- emite ordine, instrucţiuni şi dispoziţii în limitele competenţei sale; 

- delimiteză sarcinile, atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, 

conducătorilor subdiviziunilor interne ale aparatului central şi ale autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, cu excepţia celor stabilite prin legile 

aplicabile acestora;  

- prezintă Guvernului propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor 

organizaţionale în sfera de competenţă a MAI, inclusiv de dizolvare a acestora, în 

limitele alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinere.  

Cadrul normativ intern (ordine, instrucţiuni şi dispoziţii ale ministrului) nu este 

modificat şi adaptat în totalitate la structura organizaţională şi sistemul legislativ 

actuale ale MAI şi structurilor din subordinea acestuia. Dăm exemplul Ordinului nr. 

157/1994 cu privire la aprobarea statutului serviciului de patrulare și santinelă a 

politiei, care în arhiva MAI există în limbile româna și rusă (УСТАВ ПАТРУЛЬНО-

ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ). La INP se lucrează cu varianta rusă.  

Precizăm, totodată, faptul că evidența cadrului normativ intern se tine de către 

Direcția Documentare (DD) și nu de către Direcția Generală Juridică (DGJ), cum este 

corect. Menționăm, în acest context, faptul că până în prezent nu s-a reușit 

transferarea evidenței din registrele clasice (format hârtie) în registre electronice, 

ceea ce ar asigura gestionarea eficace și operativă a informațiilor specifice 

domeniului. 

Secția Protecția Datelor cu Caracter Personal a MAI nu are în prezent capacitatea să 

gestioneze calificat și integral problematica privind supravegherea și asigurarea 

controlului respectării legislației specifice în toate structurile MAI (deficit de personal, 

lipsa pregătirii de specialitate și IT).  

 Activitatea managerială de nivel ministerial.  

Îndeplinirea funcțiilor MAI și a atribuțiilor ministrului afacerilor interne presupune efort 

managerial de anvergură deosebită. Activitatea managerială constituie unul dintre 

demersurile de primă importanță în cadrul organizațiilor în general, cu atât mai mult 

în cazul MAI. Avem în vedere faptul că MAI este instituția publică cea mai dezvoltată 

în RM atât sub aspectul plajei largi a competențelor alocate, al complexității 

structurilor ce îl compun, al ramificării acestora pe verticala/orizontala sistemului și în 

plan geografic, cât și al efectivelor, la rândul lor numeroase și foarte diversificate.  
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Din punctul de vedere al ierarhizării palierelor de autoritate, în vârful piramidei 

instituționale se situează ministrul afacerilor interne, ajutat de viceminiștri. Pe etajul 

imediat inferior funcționează unitățile aparatului central al ministerului, care, 

principial, trebuie să îndeplinească 3 roluri de bază. Acordă, potrivit competențelor ce 

le revin, sprijin și consultanță conducerii ministerului; îndeplinesc atribuții în domeniile 

de care răspund; coordonează și îndrumă metodologic structurile de specialitate 

corespondente, departamentale și de alt tip. 

Ministrul afacerilor interne este ajutat de 3 viceminiștri. Dintre aceștia, unul răspunde 

de coordonarea reformelor, relaţii externe şi activitatea aparatului central al MAI, al 

doilea asigură coordonarea operațională, iar al treilea funcționează într-o dublă 

ipostază, fiind și comandantul TC. 

Deși răspunde de aspectele operative, viceministrul respectiv nu deține, propriu-zis, 

autoritatea instituțională precis definită asupra departamentelor cu atribuții privind 

ordinea și securitatea publică și nici pârghiile/structura de suport decizional care să îl 

sprijine funcțional. Ca urmare, apreciem că nu se poate realiza conducerea integrată 

a departamentelor cu atribuții privind ordinea și securitatea publică, iar rolul de 

coordonare a IGP, DPF, DTC este mai mult virtual.  

Totodată, nu există filtrul necesar între problematica operativă și ministru. De aceea, 

sunt subiecte operative ce „urcă” la acesta, manifestându-se încă practica din 

perioada în care, de facto, MAI era, concomitent, și ministerul Poliției. Din același 

motiv, există încă tentația unor conducători de a plasa anumite competențe 

(urmărirea penală) sub autoritatea directă a ministrului, fapt pe care nu îl considerăm 

adecvat momentului actual și practicii europene în materie.  

Sub motivul că „în acest fel dobândesc greutate”, sunt ordine/dispoziții care se 

prezintă spre semnare ministrului, ceea ce este, în opinia noastră, modalitatea de 

eschivare de la răspundere a celor care recurg la această măsură. Menționăm, 

totodată, „încărcarea” ministrului cu numeroase documente/corespondență 

nespecifice nivelului său de competență, care îi ocupă mult din timpul de lucru și nu îi 

permit să reflecteze și să se concentreze îndeajuns asupra aspectelor manageriale 

esențiale, deficit pe care îl atribuim îndeosebi structurii cu atribuții de secretariat. În 

aceeași măsură, se invocă faptul că dacă nu poartă rezoluția ministrului (și „ștampila 

roșie” pentru „ținerea la control”), anumitor dintre documente nu li se acordă atenția 

cuvenită, ceea ce confirmă deficitele de autoritate și nivelul scăzut de 

responsabilitate al unor structuri/persoane. 

Deși s-a clamat faptul că Poliția a fost separată de minister, în sarcina ministrului 

sunt stabilite atribuții care, în opinia noastră, exced nivelului său firesc de 

competență. Adică, pe de o parte, se susține că ministrul nu trebuie să interfereze în 

activitatea Poliției. Pe de altă parte, însă, la art. 7 din Legea 320/2012 cu privire la 

activitatea Poliției și statutul polițistului (Legea 320/2012), se stabilesc expres 

„Competențele ministrului afacerilor interne în domeniul de activitate a Poliției”. Astfel 
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sunt reluate/particularizate și se adaugă la atribuțiile ministrului stabilite în HG nr. 

778/2009.   

Dăm exemplul dispozițiilor legale ale căror consecințe nu au fost probabil anticipate. 

Astfel, potrivit art. 9 alin. (1), din Legea nr. 320/2012 se prevede că: „Persoanele au 

dreptul de a contesta acțiunile poliției, în conformitate cu procedurile stabilite de 

legislație, la MAI,....”, iar la alin. (2) că: „Petițiile împotriva acțiunilor Poliției, depuse la 

MAI, sunt investigate și soluționate de subdiviziunea specializată subordonată MAI”. 

De asemenea, la art. 7 lit j) din același act normativ se prevede că „ministrul 

asigură examinarea petițiilor împotriva acțiunilor polițiștilor și constată în acțiunile 

acestora abaterile de la normele stabilite.” Altfel spus, ca și în varianta de 

reglementare anterioară Legii 320/2012, multe probleme vin încă la MAI, iar ministrul 

„asigură”, „constată” și continuă, deci, să fie foarte prezent în afacerile polițienești.  

Faptul că funcția de secretat de stat nu este încadrată (cu statut de funcţionar public 

de conducere de nivel superior, conform prevederilor Legii nr.158-XVI/2008 cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public) creează neajunsuri manageriale 

suplimentare. Secretarul de stat poate prelua responsabilitatea pentru o serie de 

atribuții consumatoare de timp și efort, degrevându-l astfel pe ministru de 

preocuparea directă față de numeroase aspecte administrative. 

În Regulamentul de organizare și funcționare a MAI este prevăzut Colegiul 

ministerului, organ consultativ constituit pentru dezbaterea problemelor referitoare 

la activitatea şi politicile promovate de instituție. Acesta nu funcţionează în prezent, 

ultima sedinţă având loc pe data de 07.02.2012, când s-a discutat Raportul de 

activitate a MAI pentru 2012 și s-a aprobat Programul de dezvoltare strategică (PDS) 

al MAI pe anii 2012-2014. 

Deși se organizează ședințe operative frecvente, acestea vizează îndeosebi 

activitatea curentă. Ar prezenta interes deosebit, însă, asigurarea funcționalității 

organelor colective prevăzute de actele normative în vigoare pentru realizarea 

sănătății organizației prin implicarea șefilor de nivel superior în procesul managerial, 

partajarea răspunderii și asigurarea transparenței necesare. Problemele strategice și 

de politici, aspectele importante și cele de interes general, nu trebuie hotărâte într-un 

grup restrâns, ci se cuvine să fie supuse mecanismelor de decizie colectivă în cadrul 

Colegiului MAI. 

Deși are rol preponderent operațional, sistemul de analiza informațiilor/riscurilor din 

MAI trebuie să susțină prin produse specifice decizia strategică, precum și de la 

celelalte niveluri. Acesta trebuie să ofere informații despre aspecte specifice din 

cadrul organizației care, după analiză, se pun la dispoziția conducerii în vederea 

stabilirii oportune a măsurilor ce se impun. 

În cadrul diferitelor structuri ale MAI funcționează formații artistice diverse. Parte din 

personalul acestora (totalizează 115 de funcții) are statut polițienesc/militar 

(„organizate pe principii militare”, cum se precizează în PDS al DTC). Deci, artiștii 
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pot deține statut de polițiști/militari, dar personalul unităților centrale ale MAI 

nu! Considerăm că existența structurilor artistice poate constitui un aspect pozitiv 

dacă se revizuiesc condițiile organizatorice și funcționale. De asemenea, MAI 

monitorizează 5 întreprinderi de stat, deși domeniul afacerilor interne nu include și 

activități antreprenoriale.   

 Funcția de planificare strategică  

La nivel ministerial este gestionată din punct de vedere tehnic de către Direcția 

Generală Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor (DGAMEP). Această structură 

este responsabilă de elaborarea proiectului PDS al MAI (instrument de planificare pe 

termen mediu) și de coordonarea întocmirii PDS ale autorităților subordonate.  

Din analiza PDS al MAI pentru 2014-2016, rezultă că documentul este bine întocmit 

și funcțional. Conține obiective corect identificate, necesarul de capacități, iar 

acțiunile subsecvente sunt realizabile, având prevăzute indicatori și sursele de 

finanțare, între care principale sunt proiectele și programele cu finanțare externă. 

PDS nu a prevăzut riscurile neîndeplinirii obiectivelor/acțiunilor preconizate și 

mecanismul de management al riscurilor. În general, punerea în aplicare a PDS 

rămâne un aspect de consecvență funcțională și resurse. 

Pe baza PDS se elaborează planul anual de activități al MAI. Din punctul nostru de 

vedere, planul pentru 2015 conține deficiențe importante, nefiind un document de 

lucru funcțional. Acesta nu derivă nici din prioritățile de politici și nici din obiectivele 

PDS 2014-2016. Astfel, include 464 de acțiuni și numeroase subacțiuni, în mare 

parte nespecifice, amestecate, repetate, exagerat de generale, iar altele de nivel 

departamental sau tactic.  

Planul are aspectul unui colaj de obiective/acțiuni ale unor structuri de nivel național 

și departamentale/similare; de acțiuni curente; de sarcini prevăzute în diferite 

documente de politici în care MAI are doar rol de participant. Într-o proporție 

considerabilă, acestea nu sunt subsecvente obiectivelor principale de acțiune 

ministeriale. Planul nu are prevăzute pentru nici unul dintre obiective resursele 

financiare necesare, fiind utilizat termenul generic „în limita mijloacelor bugetare 

alocate”. Planul anual al MAI 2015 le-a creat departamentelor/celorlalte subdiviziuni 

subordonate numeroase dificultăți de realizare a propriilor documente de planificare. 

Sistemul de monitorizare/raportare este foarte încărcat – săptămânal, lunar, 

trimestrial, semestrial și anual - fapt ce duce la risipa de personal, timp și resurse. Pe 

lângă varianta electronică, la numeroase raportări se solicită și forma scrisă. Atragem 

atenția asupra faptului că monitorizarea nu înseamnă numai centralizarea de date și 

ținerea evidenței privind îndeplinirea diferitelor acțiuni, cum se practică în prezent. 

Scopul trebuie să fie, mai ales, îndrumarea executanților privind realizarea, 

combinată cu evaluarea rezultatelor /consecințelor acțiunilor și efectuarea oportună a 

ajustărilor necesare.  
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Din punctul nostru de vedere, din cele 110 politici publice aflate în monitorizarea MAI, 

circa 30% nu fac obiectul de activitate al instituției. 

Evaluarea DGAMEP, care în concepția noastră, prin rolul de suport al deciziei și 

coordonare instituțională trebuie să fie „creierul” MAI, a scos în evidență următoarele 

aspecte: 

- direcția generală nu are corespondenți bine determinați pe verticala MAI, astfel 

încât la departamente/similare atribuțiile din domeniul respectiv sunt îndeplinite 

aleatoriu de 2-3 structuri diferite (chiar în cazul acelorași acțiuni este frecventă 

schimbarea executorilor în timpul procesului); 

- componenta de elaborare politici este supradezvoltată, iar cea de analiză și 

evaluare insuficientă; 

- mare parte din personalul direcției generale are experiență și capacitate redusă de 

concepție, astfel încât majoritatea documentelor se realizează de șeful unității și 

câțiva angajați cu vechime mai mare;  

- direcția generală nu are alocate competențe de proiecte/programe, astfel încât 

planificarea se face fără a exista viziunea unitară asupra componentei de resurse; 

- direcția generală este succesoarea fostului stat major al MAI și, ca urmare, prin 

tradiție i se stabilesc numeroase sarcini de acest tip, care o „sufocă”; diferența 

majoră este că în trecut unitatea avea și personalul calificat pentru îndeplinirea 

atribuțiilor specifice, actualii funcționari publici nefiind în măsură să le realizeze. 

Menționăm, în context, faptul că deoarece mare parte din proiecte au finanțare 

externă, se consideră în mod eronat că activitatea în sine aparține domeniului 

relațiilor internaționale și, ca urmare, a fost plasată în responsabilitatea direcției de 

profil a MAI.     

 Funcția de coordonare  

Analiza efectuată a scos în evidență faptul că, în prezent, unitățile centrale ale MAI 

corespund (cu limitele pe care le vom reliefa) structurii necesare aparatului central 

ministerial. Cu toate acestea, din lipsa de capacitate și autoritate, activează asemeni 

unui „cabinet lărgit” al ministrului. Ca urmare, atributul de coordonare a structurilor de 

specialitate de la departamente/similare este diminuat drastic, fapt ce influențează 

negativ funcționarea ansamblului ministerial și coeziunea instituției. Acest fapt are 3 

motivații principale conexe pe care le vom prezenta în continuare.  

În primul rând, din aparatul central al ministerului lipsesc componentele de control și 

management operațional, acestea fiind plasate în sarcine structurilor subordonate 

(vom detalia la secțiunea privind controlul și managementul operațional).   

În al doilea rând, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 320 privind activitatea Poliției și 

statutul polițistului s-au produs schimbări care au afectat și unitățile centrale ale 
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ministerului. Dintre acestea, principala a fost modificarea neselectivă și fără a se ține 

seamă de particularitățile MAI a statutului angajaților aparatului central. Chiar dacă 

este vorba de circa 150 de persoane, efectele au fost, în opinia noastră, foarte grave. 

Practic, s-a produs nu „demilitarizarea” unităților aparatului central, ci 

„deprofesionalizarea” acestora, cum vom prezenta în continuare. 

Pierderea statutului anterior a obligat majoritatea personalului ca, pentru a nu suferi 

pierderi salariale, să migreze către alte unități, astfel că deficitul de efective a ajuns, 

în scurt timp, la circa 70%. Pentru compensarea acestuia, s-a procedat la încadrări 

din sursă externă. Din cauza salarizării derizorii și a a slabei atractivități a posturilor, 

au fost angajați inclusiv proaspăt absolvenți de facultate, aflați, uneori, la primul loc 

de muncă. Pe lângă funcționari publici, în unitățile centrale este încadrat și personal 

tehnic, mai prost plătit decât aceștia (circa 1800/2000 lei/lună, aprox. 100 USD). Așa 

încât, după cum afirma șeful unei unități centrale: „se economisesc câteva sute de 

mii de lei și se pierd sute de milioane” din cauza incapacității unităților. 

Astfel, personalul cu experiență în activitate a fost risipit prin diverse unități, iar în loc 

au fost aduși să realizeze strategiile și politicile ministerului angajați fără competența 

profesională necesară. Practic, departamentele/similare nu au de la cine din unitățile 

aparatului central să solicite sprijin și îndrumare.  

Această situație se va agrava în martie 2016, când, probabil, încă o parte din 

personal va pleca din unitățile centrale la structuri polițienești pentru a nu-și pierde 

definitiv statutul și drepturile anterioare.  

Modelul (îndeosebi) de inspirație occidentală al încadrării structurilor centrale ale MAI 

cu funcționari publici este principial corect (deși acolo există tradiție, experiență, 

nuanțe și limite). Preluarea bruscă a acestuia nu a ținut cont, însă, de realitatea RM, 

mecanismul fiind importat incomplet, adică fără suportul motivațional adecvat. Nu s-a 

asigurat pregătirea prealabilă a schimbărilor și introducerea lor graduală, pe măsura 

realizării condițiilor necesare aplicării cu succes.  

Principala problemă este legată de atractivitatea scăzută a posturilor. La actuala 

salarizare a funcționarilor publici, niciodată nu vor accepta să lucreze în MAI 

manageri de top, persoane cu adevărat capabile să genereze strategii, politici și 

programe inovatoare, ori specialiști reputați în domenii ce necesită expertiză de nivel 

înalt.  

Chiar dacă nu este vorba despre o unitate centrală, dăm exemplul sugestiv pentru 

întregul MAI al structurii de combatere a criminalității cibernetice din cadrul INI. Aici 

lucrează polițiști autodidacți în domeniu, specificându-se faptul că nu poate fi vorba 

despre angajarea de specialiști ori susținerea dezvoltării profesionale a personalului 

existent. 
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În ceea ce privește structura personalului din punctul de vedere al necesarului de 

specializare și competență profesională, situația din MAI trebuie comparată cu aceea 

din alte ministere și nu judecată diferit.  

La unitățile centrale ale MAI, tradițional au existat polițiști – activitatea polițienească 

fiind, de fapt, specificul de bază al instituției. Acești profesioniști, de regulă, ajungeau 

aici la apogeul carierei, fiind promovați de la departamente unde obțineau cunoștințe 

și experiență.  

La alte ministere lucrează funcționari publici cu specialități adecvate autorităților 

publice, aceștia dezvoltându-și cariera în mediul respectiv în care, de asemenea, 

creșteau profesional.  

Eliminarea completă a polițiștilor din unitățile centrale ale MAI echivalează cu 

scoaterea totală a medicilor din Ministerul Sănătății, a profesorilor din Ministerul 

Educației, a specialiștilor în finanțe și IT din ministerele de resort, ceea ce, desigur, 

este inimaginabil și de neacceptat.  

Prin plecarea specialiștilor din unitățile centrale ale MAI considerăm că s-a produs un 

serios deficit de capacitate. Pentru compensarea parțială a erorii comise s-a recurs la 

subterfugii. Spre exemplu, SDOI a fost înființat abia în septembrie 2014 în 

subordinea MAI, deși potrivit atribuțiilor este o unitate centrală tipică.  

Chiar și așa, componenta respectivă include, într-o alăturare nefirească, structuri de 

management operațional și de inspectare, între care nu există legătură de domeniu 

(vom reveni asupra acestui aspect). 

Apreciem, de aceea, că în plin proces de schimbare instituțională și de ample 

reforme, când, în mod firesc, unitățile care sunt motorul acestora trebuie întărite, s-a 

obținut efectul contrar, adică anularea în mare măsură a capacității de coordonare, 

control și reglare a întregului sistem al MAI.  

Nu putem trece cu vederea peste numărul redus de personal din unitățile centrale ale 

MAI, comparativ cu al altor ministere, care nu au nici pe departe anvergura 

instituțională a acestuia (Figura nr. 2). Considerăm, astfel, că lipsa de personal a 

unităților centrale generează, de asemenea, alături de alte probleme menționate, 

deficit de capacitate funcțională.  

Exemplificăm cu efectivul actual al Direcției Formare Profesională din DGRU a MAI – 

3 persoane, dintre care 1 psiholog (cu vechime de 2 ani), aceștia trebuind să 

proiecteze strategii și politici într-un domeniu considerat ca prioritate instituțională.  

Tot atât de adevărat este și faptul că majoritatea conducătorilor intervievați (din 

unități centrale și teritoriale) consideră că principala soluție la problemele existente 

rezidă în suplimentarea efectivelor, poziție pe care nu o împărtășim. Sunt ignorate 

aproape total posibilitatea reorganizării pe baze noi a activității; optimizarea 
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proceselor; efectuarea de schimbări ale stilului de muncă; asumarea inițiativei în locul 

expectativei păguboase etc. 

Figura nr. 2. Situația comparativă privind personalul din aparatele centrale ale 

unor ministere din RM  

Nr.  
Crt. 

Autoritatea publică 
centrală 

Efectiv-limită 
aparat 
central 

Număr 
personal 

subdiviziuni 
subordonate 

Raportul personal 
aparat central / 

personal ubdiviziuni 
subordonate 

1. Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor 

45 45 100% 

2. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor 

80 145 55,17% 

3. Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene 

177 387 45,73% 

4. Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 

56 129 43,41% 

5. Ministerul Economiei 163 
 

387 42,11% 

6. Ministerul Finanţelor 540 
 

4359 12,38% 

7. Ministerul Mediului 65 
 

827 7,85% 

8. Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

42 606 6,93% 

9. Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei 

119 2763 4,30% 

10. Ministerul Agriculturii şi 
industriei Alimentare 

99 4036 2,45% 

11. Ministerul Culturii 46 
 

1957 2,35% 

12. Ministerul Justiţiei 138 
 

6299 2,19% 

13. Ministerul Apărării 81 
 

3906 2,07% 

14. Ministerul Sănătăţii 97 
 

6180 1,56% 

15. Ministerul Afacerilor 
Interne 

158 17384 0,91% 

16. Ministerul Educaţiei 98 
 

12188 0,80% 

Notă: Situația privește efectivul-limită al aparatelor centrale şi limitele numărului de 
unităţi pentru anul 2013 

Trebuie, de asemenea, menționate și deficiențele de relaționare între structurile din 

aparatul central al MAI și cele departamentale/similare. Astfel, sunt cazuri în care 
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unitățile centrale, deși nu au capacitatea de coordonare necesară, se comportă 

excesiv de autoritar. Prin aceasta provoacă reacția de „autoapărare” din partea 

departamentelor, pe care tot unitățile din aparatul central o califică ulterior drept 

„tendință de izolare și lipsă de cooperare”. Sunt, de asemenea, cazuri în care șefii de 

unități centrale nu oferă sprijin și îndrumare de specialitate, formulând indicații de 

genul: „faceți și voi ce vreți”. 

Uneori, Direcția Generală Juridică se pronunță nu numai asupra aspectelor de 

legalitate din propunerile de acte normative promovate de departamente/similare, ci 

și asupra celor de specialitate/tehnice, formulând, pe asemenea temeiuri, avize 

negative. Atunci când se transmit obiecții nu se avansază și soluții alternative, cum ar 

fi normal. Este cazul și al altor unități centrale ale MAI. 

Propuneri de acte normative de mare inters și urgente sunt întârziate luni de zile. 

Astfel, proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al Frontierei de Stat a fost trimis pentru avizare la MAI în luna 

februarie 2015. Deoarece actul normativ nu este aprobat, nu pot fi constituite 

mecanismele de lucru ale organismului în discuție și nu pot fi inițiate anumite activități 

prevăzute în Strategia Națională privind Managementul Integrat al Frontierei de Stat. 

Un alt exemplu este proiectul HG de completare a HG nr. 926/2012 pentru 

implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a RM, trimis la MAI de 

un an (19.08.2014). 

Asemenea atitudini sunt posibile deoarece nu sunt stabilite răspunderi pentru 

întârzieri. 

În general, sistemul de avizare în vigoare impune consultarea chiar și a unor structuri 

fără legătură directă cu subiectul propunerii de reglementare, ceea ce face ca 

întregul proces să fie foarte greoi. S-a afirmat că mai ușor se cooperează cu 

structurile din afara MAI decât cu unitățile aparatului central – „dacă scapă din MAI, 

proiectele merg ușor”. 

Comunicarea interinstituțională este, în general, deficitară, iar cultura redusă a 

cooperării acccentuază tendința departamentelor, dar și a altor structuri, de a 

funcționa insular, fără a fi controlate și a răspunde față de autoritatea ierarhică 

superioară. La toate acestea se adaugă diversele orgolii instituționale, întârzierea 

reciprocă a inițiativelor și lipsa de sprijin între componentele MAI.    

Deși MAI este un întreg, evenimentele diferite, inclusiv de imagine, care ar trebui 

realizate pentru integrarea structurilor, personalului și dezvoltarea spiritului de corp 

sunt rare. Acesta este unul dintre motivele care fac și în prezent ca MAI să fie 

confundat cu Poliția. Nu există practica organizării ritmice de activități de cooperare și 

cunoaștere reciprocă a problemelor între unitățile centrale de specialitate și cele 

departamentale din domeniul respectiv și nici între structurile departamentale 

corespondente. Frecvent, se preferă comunicarea prin corespondență decât directă.  
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În al treilea rând, cu motivația că activitatea departamentelor este reglementată de 

legi proprii, iar a MAI printr-o HG, în diferite situații este pusă sub semnul întrebării 

capacitatea ministrului și a unităților aparatului central de a se implica în probleme și 

a coordona activități considerate de șefii autorităților subordonate ca fiind de 

competența lor exclusivă.  

Din punctul nostru de vedere este o falsă problemă. În calitatea sa de conducător al 

instituției și executor primar de buget (deși normele de aplicare ale noii legislații 

financiare nu au apărut, încă), este firesc ca ministrul să dețină poziția de autoritate 

principală în raport cu toate structurile subordonate și să poată interveni în procesele 

ce vizează competențele sale și interesul general al organizației.  

Este de înțeles faptul că în prezent MAI parcurge calea de la supra-concentrare la 

fireasca descentralizare de competențe organizaționale și funcționale, dar, în 

concepția noastră, aceasta nu înseamnă destructurarea piramidei ierarhice.  

La urma urmei, ministrul poartă răspunderea pentru punerea în operă a politicii 

guvernamentale și, de aceea, instituția trebuie să ființeze ca ansamblu unitar și 

coerent și nu ca un conglomerat de componente funcționând divergent în numele 

autonomiei înțelese necorespunzător. 

Ca urmare, pledăm pentru realizarea sistemului de balanțe și controlale corect 

structurat, a echilibrului dinamic între centralizare și descentralizare, în care să existe 

unitate de reglementare, strategie și politici, dar și independență operațională și de 

gestionare a resurselor alocate. Aceasta nu înseamnă, însă, a se da curs intenției 

unor unități centrale de a tutela excesiv, a cumula atribuții nespecifice și a strica 

sisteme care funcționează bine din cadrul departamentelor spre a-și amplifica 

influența. 

Considerăm necesară, de aceea, cum am precizat deja, realizarea Legii de 

organizare și funcționare a MAI, care poate așeza pe baze normale sistemul 

relațional din cadrul instituției și poate limpezi, astfel, inclusiv modelul managerial. 

 Funcția de control și reglare  

După intrarea în vigoare a Legii 320/2012, de la nivelul MAI a dispărut structura cu 

atribuții de control și cu aceasta instrumentul care să-i ofere nemediat și sistematic 

ministrului informații despre starea sistemului ori asupra aspectelor punctuale de 

interes. 

Această eroare a fost parțial reparată prin înființarea SDOI, care include componenta 

de inspectare. Din punctul nostru de vedere, trebuie să existe o structură distinctă cu 

atribuții de control asupra ansamblului ministerial. În prezent, din lipsa capacității, 

componenta de inspectare se concentrează mai cu seamă asupra anchetelor de 

serviciu, adică pe probleme disciplinare și mai puțin pe cele de legalitate, 

funcționalitate, eficacitate și eficiență instituțională.  
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Actul normativ în baza căruia se desfășoară activitatea de inspectare este depășit 

(unul nou fiind în curs de elaborare). Ca și în cazul DGAMEP, nici segmentul de 

inspectare nu are corespondenți bine definiți la departamente, la acestea existând, 

după caz, structuri cu roluri amestecate de protecție internă, control și audit.  

Dacă la nivel ministerial, pentru activitatea de control există, totuși, componenta de 

inspectare, unitățile aparatului central nu au efectuat în ultimii 3-4 ani, în domeniul de 

specialiate, nici un control, sprijin sau îndrumare la structurile departamentale 

corespondente. Considerăm că acest fapt este grav și explică o serie de neajunsuri 

existente în sistemul MAI.  

Structura de inspectare nu are competențe de a controla unitățile aparatului central, 

fapt care nu permite cunoașterea situației reale din cadrul acestora sub aspectul 

eficacității și eficienței organizatorice și funcționale.  

Structura de inspectare a MAI nu are constituit compartimentul necesar efectuării 

cercetării administrative a situațiilor semnalate de DAI, care, potrivit legii, nu deține 

competențe în materie. 

În cadrul procesului de reglare sistemică, un rol important trebuie să îl joace 

bilanțurile/analizele periodice. Din punctul nostru de vedere, în MAI, frecvența lor 

este mult prea mare la fiecare nivel ierarhic în parte. Adesea, activitățile au caracter 

festivist și foarte puțin de lucru, rezultând ineficacitatea acestora. Documentele de 

bilanț/analiză la nivel ministerial, departamental și chiar local sunt laborioase și 

antrenează pentru realizare personal numeros timp de 2-3 săptămâni, blocând 

activitățile curente.  

Materialele au mai cu seamă caracter descriptiv, prezintă statistici, nu conțin analize 

de fond ale situației, nu identifică probleme, cauze ale acestora și nu propun soluții. 

Bilanțurile se desfășoară prin convocarea personalului la eșalonul superior (ceea ce 

presupune scoaterea frecventă din dispozitive), analizele la locul de muncă fiind 

puțin practicate. 

De la nivelul MAI nu s-au desfășurat evaluări interne ample ale stării de fapt globale, 

a stadiului îndeplinirii reformelor, care să fundamenteze dezvoltarea strategică a 

instituției.  

Nivelul departamental/teritorial 

 Activitatea managerială de nivel departamental/teritorial  

Sub palierul ministerial se situează departamentele, denumite în mod diferit: 

departament, inspectorat general, serviciu (servicii sunt, însă. și în cadrul secțiilor), 

deși îndeplinesc roluri similare și se situează simetric pe aceeași poziție în raport cu 

nivelul ministerial. Chiar și acest detaliu, aparent minor, amplifică imaginea de 

fragmentare conceptuală și organizațională. Menționăm faptul că în conformitate cu 

prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică 
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centrală de specialitate, în structura ministerelor „pot fi create autorităţi administrative 

cu forma de organizare juridică de agenţii, servicii de stat şi de inspectorate de stat”, 

dar departamente nu sunt prevăzute. 

Departamentele/similarele sunt conduse de șefi, ajutați de adjuncți. Numărul de 

adjuncți ai șefilor de departamente este diferit: 3 la DTC (circa 1400 persoane), 3 la 

SPCSE (2380), 2 la DPF (peste 3400) și 1 la IGP (circa 9000 persoane), care are 

efectivele cele mai numeroase și problematica de cea mai mare complexitate. Atipic 

este și faptul că șeful DTC este viceministru, situație care creează disparități 

ierarhice între șefii departamentelor.  

Structurile teritoriale (IP, DRPF, DSE/similare) sunt conduse de șefi, ajutați de un 

număr variabil de adjuncți (1-3), în funcție de structură. 

Structurile departamentale posedă componente centrale și teritoriale, rezultând, după 

caz, 3-4-5 niveluri ierarhice. Departamentele prezintă mare diversitate organizatorică, 

chiar și în ceea ce privește structurile care ar trebui să existe în fiecare din ele. Pe 

lângă structurile relativ comune, departamentele posedă și subdiviziuni specifice. 

Precizăm, totodată, că existența structurilor de același tip dispuse la diferite niveluri 

ierarhice (minister, departament, teritoriu) nu reprezintă duplicare de competențe. 

Chiar dacă îndeplinesc roluri similare, au atribuții diferite, specifice nivelului ierarhic 

respectiv.  

Din cauză că la nivel de minister nu există simetria proiectării organizaționale, sunt 

structuri centrale ale MAI care au la departamente/similare corespondenți cu 

denumiri și nivel ierarhic diferit, iar altele nu au omologi.  

Dezvoltăm exemplul DGAMEP – astfel, la IGP structura de profil se află în 

componența Direcției Management Operațional (DMO); la DPF este constituită 

Direcția Proiecte și Programe de Asistență, care îndeplinește și atribuții omoloage 

DGAMEP; la DTC și SPCSE nu ființează structuri corespondente.  

Structuri de planificare nu există nici la nivel unităților teritoriale, asemenea atribuții 

fiind îndeplinite de către managementul operațional.  

Din cauză că nu este clar definită verticala liniilor de corespondență a structurilor de 

specialitate (lanțul de conducere/coordonare) – de la minister, la departamente și la 

eșaloanele inferioare acestora (unde este cazul) – ordine/dispoziții transmise de la 

MAI se ramifică spre mai multe structuri de execuție. Tot așa, rapoartele de la 

departamente se solicită sau sunt orientate spre mai multe unități centrale, ceea ce 

generează disfuncționalități.  

Din punctul de vedere al numărului de structuri operative teritoriale subordonate, 

DPF are situația cea mai bună, cu 4 DRPF. Urmează DTC, cu 5 unități, și SPCSE cu 

10. Situația cea mai grea o are IGP cu 34 de inspectorate de poliție (IP), la care se 

adaugă DP Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia (3 IP) și DP a mun. 

Chișinău (5 IP).  
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Considerăm că numărul mare de IP, creează dificultăți de conducere din cauza 

corespondenților teritoriali multipli, dar și risipă de efective, probleme pe care le vom 

detalia în subsecțiunea destinată IGP. 

Structurile funcționale din cadrul unităților teritoriale sunt proiectate simetric, existând 

diferențe numai sub aspectul numărului de personal, în funcție de mărimea unității 

administrativ teritoriale deservite și a situației operative. De regulă, componentele 

unităților teritoriale au corespondenți pe verticala departamentală, dar nu în toate 

cazurile, atribuții distincte fiind stabilite prin fișele posturilor. 

Menționăm, totodată, faptul că șefii IP nu au competențe în ceea ce privește 

redistribuirea de posturi și personal între componentele structurale din subordine 

(atribut centralizat la nivelul IGP), fapt ce nu permite răspunsul rapid și adecvat la 

dinamica situației infracționale din zona de responsabilitate.   

Structuri consultative sunt prevăzute de actele normative la DPF (Consiliu 

consultativ) și DTC (Consiliu militar), la IGP și SPCSE nefiind stabilite asemenea 

structuri. Chiar și acolo unde există, consiliile au o activitate redusă și nu își 

îndeplinesc rolul de decizie colectivă asupra problemelor importante ale 

departamentelor respective. 

 Funcția de planificare  

Planificarea la nivel departamental se realizează prin PDS elaborate pentru perioade 

de 3 ani, conform modelului ministerial. De fapt, o serie dintre PDS copiază, în mare 

parte, PDS al MAI, intervenind numai cu anumite aspecte de particularitate.  

Din analiza PDS rezultă că acestea asigură, în linii generale, proiecția dezvoltării 

instituționale, dar în mod clar reies diferențe între departamente privind capacitatea 

de planificare strategică. Documentele conțin acțiuni nerelevante, erori de corelare 

între aspectele de analiză SWOT, scopuri, obiective, acțiuni, de stabilire a 

indicatorilor.  

Pe baza PDS se elaborează planurile anuale. Ca și în cazul planului anual al MAI, 

acestea conțin și activități nerelevante, imposibil de gestionat la departamente.  

S-au constat discrepanțe serioase între calitatea planificării la nivel departamental și 

al unităților teritoriale. Din analiza câtorva planuri anuale ale unităților teritoriale a 

rezultat că acestea sunt prea voluminoase față de necesarul local, conțin activități 

nespecifice și indicatori neadecvați.  

Conținutul planurilor relevă faptul că unitățile teritoriale nu sunt îndrumate în ceea ce 

privește activitatea de planificare. Șefii unităților teritoriale au afirmat că nu li se 

asigură sprijinul și pregătirea personalului cu atribuții de planificare.  
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 Funcția de coordonare 

În general, departamentele coordonează în condiții bune structurile subordonate, 

existând încă tendința tutelării lor exagerate. Deși se vorbește despre 

descentralizare, aceasta încă nu s-a conceptualizat și realizat pe deplin. Considerăm 

că departamentele traversează etapa de tranziție de la concentrare către 

descentralizare. Este tot atât de adevărat că nici structurile teritoriale nu sunt 

pregătite să funcționeze autonom, neexistând experiența în domeniu și nici 

pregătirea necesară. De asemenea, reflexul așteptării ordinelor pentru a acționa este 

atât de adânc înrădăcinat, încât inițiativa este foarte redusă. 

Din dorința de a menține controlul se dau ordine care, din punctul nostru de vedere 

sunt chiar riscante. Astfel, în cadrul IGP, există practica efectuării săptămânale de 

bilanțuri și pregătire la sediul IP. Așa încât, în ziua din săptămână stabilită este 

convocat la sediul IP tot personalul de la sectoare și posturile de poliție comunale, 

încât în teren nu se mai află nici un polițist. Considerăm că scoaterea timp de 4 zile 

pe lună a personalului din dispozitive nu este corectă din punct de vedere operativ și 

nici sub aspectul activităților repetitive și fără eficacitate desfășurate la sediul IP. La 

Sectoarele PF (SPF) ale DPF bilanțurile sunt lunare, opinia noastră fiind că și acest 

interval de timp este prea scurt.  

Delegarea de competențe în cadrul IP este practic inexistentă în prezent. De 

exemplu, prin dispoziția șefului IGP s-a stabilit ca dreptul de semnătură la nivelul IP 

să fie în competența exclusivă a șefului acestuia (șeful adjunct în lipsa titularului). 

Aceștia nu pot delega acest drept altor persoane, indiferent de situație. Ca urmare, 

șeful IP/adjunctul sunt blocați majoritatea timpului în birou pentru a semna 

documente, fără a avea posibilitatea de a conduce corespunzător activitatea 

polițienească.  

Considerăm că acestea sunt exemple de activități care trebuie regândite, astfel încât 

să le crească eficacitatea și relevanța. 

 Funcția de control și reglare  

Controlul intern este unul dintre domeniile în care deficitul ministerial de capacitate 

este cel mai vizibil, fapt ce se răsfrânge nemijlocit și asupra departamentelor. Astfel, 

având în vedere că în MAI, în general, funcția de control nu este dezvoltată, nici la 

departamente nu are eficacitatea necesară.  

La acest nivel nu există structuri cu atribuții precis delimitate de control intern. Sunt 

departamente la care activitatea este comasată cu securitatea internă sau auditul 

intern. Astfel, la IGP este constituită Direcția Control și Audit Intern, care din lipsă de 

capacitate desfășoară exclusiv activități de audit. La DPF, există Direcția Inspecție 

Efectiv, care combină atribuțiile de securitate internă cu acelea de cercetare 

disciplinară, neexistând un sistem de control intern.  
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În DTC funcționează Direcţia securitate şi investigaţii, care „identifică factorii şi 

condiţiile care favorizează actele infracţionale în cadrul DTC şi cercetează abaterile 

disciplinare cu o rezonanţă sporită”, neavând, deci, atribuții de control intern. În 

cadrul SPCSE funcționează o structură cu obiect explicit de activitate – Secția 

Protecție Internă, care nu deține atribuții de control intern.  

Din exemplificarea făcută rezultă clar că funcția de control nu este acoperită în mod 

corespunzător din punct de vedere conceptual, organizatoric și funcțional.  

Departamentele desfășoară mai ales controale tematice și mai puțin (sau deloc) 

controale de fond (care vizează întreaga problematică a structurior subordonate), iar 

sprijinul și îndrumarea sunt foarte puțin prezente. Chiar și așa, percepția personalului 

de la unitățile teritoriale este că prin controale se face numai „vânătoare de greșeli 

pentru a se acorda sancțiuni”, respectivele activități fiind, așadar, fără beneficii pentru 

unitățile de bază.  

La rândul lor, unitățile teritoriale îndeplinesc aleatoriu atribuții de control la 

subdiviziunile subordonate, fără viziune și planificare. Personalul acestora din urmă 

are, de asemenea, părerea că prin control se urmărește doar constatarea de 

neajunsuri. 

La fel ca în cazul MAI, structurile de inspectare ale departamentelor nu au constituite 

compartimentele necesare efectuării cercetării administrative a situațiilor semnalate 

de componentele de audit intern, care, potrivit legii, nu au competențe în materie.  

CONCLUZII 

1) Concluzii generale privind managementul instituțional 

a) Cadrul normativ este încărcat, iar pe alocuri învechit și inoperabil. Există 

reglementări eronate, insuficiente, dar și excesive, care se repetă, sunt contradictorii 

sau fragmentează normarea unor activități, fapt ce generează dificultăți manageriale, 

de aplicare și funcționale; interpretări diferite ale prevederilor legale. 

b) Deși există reglementări (care stabilesc ceea ce trebuie făcut în anumite domenii), 

nu există proceduri standard de operare (PSO) în sfera managerială și administrativă 

aplicabile în întregul sistem al MAI (care trebuie să prevadă cum se desfășoară 

activitățile/procesele și să algoritmizeze operațiile aferente). Acest deficit provoacă 

dezordine funcțională și lipsa de control asupra activităților.  

c) Deficiențele privind promovarea conducătorilor, absența sistemului distinct de 

carieră și formare managerială a personalului determină calitatea scăzută a actului 

de conducere, ceea ce afectează funcționalitatea instituțională. 

2) Privind activitatea managerială de nivel ministerial/departamental/ teritorial 

a) Absența atribuțiilor precis definite privind coordonarea integrată a structurilor și 

activităților de ordine și securitate publică, precum și a subdiviziunii ministeriale de 
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suport operațional și decizional, este un deficit funcțional deosebit de serios. Acesta 

generează, prin urmare, riscul necorelării unitare a domeniul și al perpetuării 

deficiențelor de coordonare atât a acțiunilor curente, cât și în situații de criză. 

b) Stabilirea eventuală a unor competențe operative în sarcina ministrului, precum și 

actualele atribuții stabilite expres prin Legea nr. 320/2012 au efecte negative, 

apărând, ca rezultate: riscul repolitizării MAI, al privării demnitarului de filtrul care 

trebuie să existe între acesta și sfera executivă, al implicării în activități nespecifice și 

intruziunii în activitatea Poliției. 

c) Încărcarea ministrului cu documente și activități nespecifice afectează capacitatea 

acestuia de gestionare globală a problemelor importante și prioritare ale instituției și 

are, ca efect, pierderea concentrării asupra ansamblului MAI. 

d) Neocuparea funcției de secretar de stat încarcă persoanele din conducerea MAI 

cu sarcini administrative nespecifice și, ca urmare, produce risipa de timp și efort pe 

probleme neesențiale sub aspectul funcționalității instituționale.  

e) Colegiul MAI și structurile similare ale departamentelor nu funcționează sau 

activează necorespunzător. De aceea, nu se asigură adoptarea deciziilor 

instituționale importante prin consultarea reciprocă a conducătorilor, fiind posibile 

erorile de apreciere a situațiilor, hotărârile unipersonale și subiectivismul. 

f) Departamentele MAI au denumiri diferite, nu sunt grupate pe domenii de activitate 

în sisteme unitare (ordinea și securitatea publică), au număr de adjuncți diferit, iar la 

IGP numărul de corespondenți teritoriali provoacă dificultăți multiple.  

Ca efect, gradul de agregare instituțională este redus, compatibilitatea, 

interoperabilitatea, integrarea și cooperarea puțin dezvoltate, iar conducerea este 

dificilă, ceea ce afectează funcționalitata MAI ca sistem. 

g) Nu există modelul instituțional de asigurare a compatibilităților și corespondențelor 

între structurile dispuse la diferite niveluri ierarhice. Din acest motiv, funcționalitatea 

este afectată, comunicarea compromisă și îndeplinirea sarcinilor îngreunată. 

3) Privind funcția de planificare 

a) Există deficit de planificare strategică și operațională la nivelul MAI, departamental 

și teritorial. Ca urmare, pot fi: afectate îndeplinirea țintelor de dezvoltare instituțională 

și funcționalitatea generală; irosite resurse; pierdute șanse de atragere a asistenței 

externe. 

b) Sistemul de monitorizare este greoi și nu este dublat de evaluarea corelativă a 

planurilor/programelor//acțiunilor. Ca urmare, eficacitatea procesului este limitată și 

nu asigură obținerea datelor necesare operării ajustărilor ce se impun. 

 



54 

4) Privind funcția de coordonare 

a) Funcționalitatea unităților aparatului central este grav afectată. Capacitatea lor de 

îndeplinire a propriilor atribuții, dar și de coordonare a structurilor de specialitate 

subsecvente se situează la nivelul minim acceptabil, rolul acestora în arhitectura 

funcțională a MAI fiind puțin relevant. Ca urmare, se manifestă deficite atât la nivel 

central, cât și al departamentelor, rezultând diminuarea capacității de suport al 

deciziei, a gradului de coordonare generală, de disciplină, normativă, organizatorică 

și funcțională, precum și în ceea ce privește administrarea resurselor.  

5) Privind funcția de control și reglare 

a) Controlul intern, la toate nivelurile ierarhice, este una dintre funcțiile puțin 

dezvoltate și insuficient valorizate pentru cunoașterea situației reale din sistem și 

obținerea datelor necesare reglării proceselor organizatorice și funcționale. Ca 

urmare, gradul de coeziune și unitate normativă, organizatorică și funcțională este 

redus, sunt posibile evenimente grave, abateri disciplinare și fapte de corupție, iar 

serviciul public este deficitar.  

6.2. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR ȘI PROIECTELOR 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Din cauza deficitului bugetar cvasipermanent al MAI, una dintre soluțiile de acoperire 

a lipsei resurselor a fost și va continua să fie și în viitor accesarea de finanțări 

externe. Parte dintre structurile MAI au exploatat în mod eficace această posibilitate, 

însă altele nu, deși în RM există donatori dispuși să sprijine dezvoltarea instituției. 

Așa cum am prezentat în secțiunea privind managementul instituțional, sunt structuri 

ale MAI care nu dețin unități cu atribuții de elaborare, promovare și management al 

proiectelor. Sunt tot atâtea modele de abordare/ignorare a domeniului câte 

departamente/similare.  

Din punctul nostru de vedere este inadmisibil ca în condițiile dificile ale bugetului de 

stat să nu fie utilizată, în mod coerent, această soluție de suplimentare a resurselor. 

Dăm exemplul DTC, care a beneficiat de asistență externă deosebit de redusă, 

comparativ, spre exemplu, cu CTCEJ.  

Din punctul nostru de vedere, cauza o reprezintă deficitele de coordonare a 

domeniului de către DGRIIE, care și-a asumat sarcini nespecifice pe care nu le poate 

îndeplini. De asemenea, implicarea șefilor în gestionarea domeniului proiectelor și 

programelor a fost redusă.  

Reiterăm, de aceea, recomandarea cu privire la faptul că atribuțiile privind 

managementul proiectelor trebuie gestionate de către DGAMEP, care are imaginea 

de ansamblu asupra tuturor proceselor ministeriale. Este necesară, totodată, 

unificarea conceptuală, de structură și funcțională a subdiviziunilor cu atribuții de 
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management al proiectelor, eventual constituirea/dezvoltarea acestora acolo unde nu 

există.  

DGAMEP va asigura coordonarea generală a domeniul, dar nu va elabora nemijlocit 

proiecte. Va identifica, împreună cu departamentele, deficitele bugetare, necesitățile 

de proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor instituționale, a strategiilor și politicilor 

MAI și, cu sprijinul DGRIIE, donatorii adecvați/sursele externe de finanțare. 

Proiectele trebuie elaborate la departamente, care vor realiza managementul 

acestora. DGAMEP va interveni numai pentru coordonarea proiectelor care vizează 

nivelul ministerial și implică mai multe structuri. 

MAI trebuie să asigure stimularea personalului care lucrează în domeniul proiectelor 

de asistență pe modelul din alte instituții bugetare. 

Pe lângă aspectele prezentate au mai fost identificate următoarele probleme: 

- numărul insuficient de funcții în domeniu; 

- pregătirea deficitară a personalului, îndeosebi privind abilitățile practice pentru 

implementarea proiectelor (finanțate din fondurile europene; domeniul 

managementului financiar); posibilități reduse de formare a specialiștilor; 

- lipsa de personal calificat; competentă profesională insuficientă; dificultăți în 

atragerea, menținerea și motivarea personalului competitiv în funcțiile de 

managementul proiectelor; 

- sistemul excesiv de raportări; 

- centralizarea și monopolizarea proceselor în domeniu la nivel de ministerial (exces 

de filtre); DGRIIE îndeplinește îndeosebi rolul de monitorizare/colectare a datelor și 

mai puțin de sprijin; 

- sprijinul/colaborarea redusă la nivel instituțional și inter-instituțional; 

- lipsa informării privind progresul în promovarea fișelor de proiecte înaintate către 

minister sau prin intermediul MAI către autoritatea națională de coordonare a 

asistenței externe, finanțatori sau alte părți interesate; 

- timpul redus pentru formularea inițiativelor și conceptelor de proiecte. 

CONCLUZII 

1) Coordonarea domeniului proiectelor și programelor de asistență externă este 

deficitară. Departamentele au, în general, capacități reduse în domeniu, lipsește 

personalul specializat, iar pentru cel existent nu se asigură motivarea suficientă. Ca 

urmare, asistența externă nu a fost accesată corespunzător, fiind subdiviziuni ale 

MAI care au fost private de asemenea resurse. 



56 

6.3. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Managementul operațional este un domeniu relativ nou în cadrul MAI. La nivelul 

instituției, introducerea acestuia s-a făcut fără definirea conceptului și înțelegerea 

corectă a sarcinilor specifice, rezultând un amestec al activităților de management 

operațional cu alte categorii de sarcini străine domeniului. Astfel, managementului 

operațional i-au fost subsumate responsabilități care, anterior, au aparținut statului 

major al MAI (cele de coordonare operațională), iar altele au fost împărțite cu 

DGAMEP (partea de planificare).  

Ca efect, nici atribuțiile de coordonare operațională, nici cele de planificare, ori alte 

competențe specifice activității de stat major, nu au fost precis delimitate și nu s-au 

realizat corespunzător. De aceea, sarcini din categoriile menționate s-au îndeplinit 

aleatoriu, când de una, când de cealaltă dintre componentele menționate. 

Mai mult, structura care asigura managementul operațional la nivel de minister a fost 

desființată, astfel încât circa 2 ani această misiune nu s-a realizat, în condițiile în care 

atât situația operativă curentă, cât mai ales riscurile la adresa ordinii și securității 

publice cauzate de situația conflictuală din zona transnistreană și criza din Ucraina ar 

fi solicitat capacitatea de gestionare unitară și coerentă a activității specifice. 

Considerăm că aceasta a fost o eroare gravă și numai întâmplarea a făcut să nu se 

manifeste consecințele negative (altele decât deficitul curent de coordonare). 

Reînființarea în 2014 a SDOI (aspect la care ne-am referit) rezolvă numai parțial 

problema, din cauza amestecului prezent încă de domenii (management operațional 

și inspectare) și întârzierilor privind refacerea funcționalității. Faptul că SDOI este 

unitate subordonată MAI face ca autoritatea sa în domeniul de competență să fie 

incompletă.  

În prezent, segmentul de management operațional din SDOI este în curs de 

reconstrucție normativă și funcțională pe bază de know-how european, fapt ce 

creează premisele reabilitării întregului domeniu. Serviciul a beneficiat/beneficiază de 

suportul Ambasadei SUA pentru obținerea expertizei internaționale de specialitate și 

realizarea dotărilor specifice, ceea ce a orientat în sensul corect reproiectarea 

domeniului.  

Cu toate acestea, în prezent, sistemul de management operațional nu este structurat 

corespunzător de la nivel central și până la unitățile teritoriale, nu are caracter unitar 

și nu permite veritabila coordonare a forțelor și mijloacelor instituției.  

Din motive care țin de ritmul diferit al dezvoltării instituționale și de capacitatea 

ministerială/departamentală, managementul operațional din MAI are aspect și 

funcționalitate foarte diversă:  
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 Structura de management operațional subordonată MAI – SDOI are 

misiunea de „dirijare operaţională integrată cu forţele şi mijloacele autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, monitorizarea evenimentelor 

și realizarea managementului informației din sfera de competență a MAI, asigurarea 

suportului decizional conducerii MAI în procesul de realizare al managementului 

integrat al crizelor, coordonarea acțiunilor Ministerului cu alte autorități ale statului 

abilitate cu competențe în gestionarea crizelor, evaluarea şi controlul activităţii de 

serviciu ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului”.  

În scopul realizării misiunii sale, funcţiile de bază ale SDOI privind 

managementul operațional sunt:  

- monitorizarea evenimentelor și realizarea managementului informației din sfera 

de competență a MAI; 

- coordonarea îndeplinirii în mod unitar de către forțele MAI a măsurilor planificate; 

- asigurarea suportului decizional al conducerii ministerului în procesul de realizare a 

managementului integrat al forțelor și mijloacelor autorităților administrative și 

instituțiilor din subordinea MAI; 

- asigurarea, la indicația conducerii MAI, a dirijării operaţionale integrate a forţelor şi 

mijloacelor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea ministerului; 

- coordonarea acțiunilor ministerului cu alte autorități ale statului abilitate cu 

competențe în gestionarea crizelor. 

Misiunea și atribuțiile SDOI sunt corect stabilite, însă potențialul actual permite numai 

îndeplinirea parțială a acestora. Pentru acoperirea deficitelor de capacitate ale MAI 

privind gestionarea crizelor de ordine publică a fost adoptată Decizia Consiliului 

Suprem de Securitate nr. 01/1-02-01/2015 pentru constituirea Managementul 

Integrat al Crizelor şi Acţiunilor de Ordine Publică. Pentru asigurarea cadrului 

normativ necesar, SDOI a elaborat proiectul HG cu privire la Centrul Naţional pentru 

Managementul Integrat al Crizelor şi Acţiunilor de Ordine Publică.  

Deși proiectul HG este deja introdus în circuitul de avizare, nu s-a realizat mai întâi 

concepția unitară care să stabilească arhitectura generală a sistemului, locul, rolul și 

misiunile structurilor de management operațional de toate categoriile, mecanismele 

operaționale aplicabile forțelor și mijloacelor, PSO și sistemul de 

antrenamente/pregătire aferent. 

Potrivit aprecierii SDOI, cadrul normativ în vigoare permite îndeplinirea 

competențelor/atribuțiilor ce îi revin la nivel satisfăcător, iar activitatea managerială, 

managementul operațional și capacitatea sunt, de asemenea, satisfăcătoare. 

Contrar părerii exprimate de către SDOI, din analiza cadrului normativ și funcțional 

atât la nivelul serviciului, cât și a sistemului de management operațional din MAI, a 
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rezultat că, în prezent, unitatea în discuție poate asigura în principal colectarea de 

date și realizarea notei de evenimente. Suportul decizional al conducerii MAI este 

limitat. Nu posedă echipamentele necesare, sistemul informațional și de 

management al informațiilor care să integreze componentele relevante ale MAI. 

Așadar, nu poate conduce/coordona integrat forțe și mijloace, prezintă deficit de 

personal calificat în domeniu și nu poate antrena unitățile/efectivele. 

Competența de organizare și dirijare a serviciului de pază și control acces în sediul 

central al MAI a fost atribuită SDOI. Aceasta s-a realizat fără constituirea subunității 

specializate de pază conform prevederilor HG 1514/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului-tip cu privire la reglementarea accesului în sediile ministerelor și altor 

autorități administrative centrale. Nereglementarea situației prin act normativ intern 

face ca la paza sediului MAI să participe 5 subdiviziuni. Deficiențe în domeniu există 

și la alte stucturi MAI.  

 IGP are sistemul de management operațional cu funcționalitate limitată. HG 

nr. 168/2010 nu delimitează corespunzător competențele de planificare strategică și 

implementare politici, asistența managerială și domeniul de management operațional.  

Ca urmare, atât la nivelul IGP, cât și la IP, se îndeplinesc atribuții nespecifice. Spre 

exemplu, DMO i se solicită date din Baza Centrală de Date a MAI (inclusiv de către 

subdiviziuni ale MAI), deși gestionarul acesteia este STI al MAI. Din cauza lipsei de 

structuri specializate, DMO îi sunt stabilite atribuții improprii: asigurarea protecției 

bazelor de date, sistemelor informaționale, de telecomunicații și rețele, pază și 

control-acces. Îndeplinirea acestora afectează calitatea realizării propriilor atribuții.  

Managementul operațional se desfășoară cu dificultate din cauza lipsei sistemului 

integrat al informației, care să asigure gestionarea datelor şi informaţiilor pentru 

fundamentarea deciziilor necesare planificării, coordonării şi conducerii acţiunilor de 

ordine publică și combatere a infracționalității. De asemenea, absența Intranetului 

creează dificultăți și în ceea ce privește managementului operațional (deficit de 

date/informații, confidențialitatea datelor, transmiterea oportună a informațiilor etc.). 

La IP, structurile de management operațional sunt succesoarele, de asemenea, ale 

statului major, au niveluri ierarhice diferite și gestionează activități diverse, parte 

aferente domeniului (unitatea de gardă, serviciul de zi, planificarea, ședințele, 

analizele, statistica), iar altele fără legătură cu acesta (izolatorul de detenție 

provizorie, escortarea reținuților, gestionarea sistemului informațional pentru bazele 

de date, gestionarea armamentului și muniției). Adică, tot ceea ce nu fac ceilalți 

revine managementului operațional. 

 DPF posedă sistemul de management operațional cel mai bine pus la punct, 

printre motive fiind presiunea externă aferentă sarcinilor de securizare a frontierei și 

sprijinul internațional consistent de care a beneficiat. Astfel, la nivel strategic ființează 

Centrul Național de Coordonare (CNC), la direcțiile regionale ale PF (DRPF) centre 

regionale, iar la SPF puncte locale de coordonare.  
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CNC este funcțional, posedă programe informatice de interes operativ, poate 

coordona acțiuni și operațiuni de frontieră, având relativ dezvoltate sau în curs de 

dezvoltare sistemele și infrastructura necesare, permite realizarea tabloului 

situațional (imagini on-line din zona de frontieră; urmărirea cu sistemul GPS a 

autovehiculelor/elementelor de dispozitiv, alerte) și oferă operativ date pertinente 

pentru analiza de risc. Sunt în curs de operaționalizare centrele regionale și locale, 

care au deficit de capacitate.  

Deși, potrivit aprecierii noastre, situația este net superioară altor departamente, 

au fost identificate următoarele probleme: 

- capacitatea operațională a DPF și de intervenție în situații de criză/incidente este 

limitată din cauza operaționalizării parțiale a centrelor de coordonare 

regionale/locale, a deficitului de echipamente, absenței structurilor specializate de 

intervenție la frontieră și deficitului de pregătire a personalului; mascarea acțiunilor, 

manevra de forțe și mijloace necesită dezvoltări semnificative; 

- SPF nu au posibilitatea de a monitoriza acţiunile patrulelor proprii prin intermediul 
sistemul GPS (respectarea misiunii, itinerarului, sectorului monitorizat etc.); 

- centrele regionale/locale dețin capacitatea redusă de a adopta decizii și coordona 

activitățile curente, acțiunile sau operațiunile de frontieră, precum și în cazurile de 

apariție a incidentelor/situațiilor de criză, îndeosebi în faza incipientă a 

evenimentelor; 

- nu există PSO ale centrelor regionale/locale de coordonare; 

- antrenamentele la diferite semnale sunt efectuate sistematic, totuși nu este 

asigurată finalitatea exercițiilor prin atingerea capacității optime de acțiune (în 

sectoarele problematice, organizarea căutării, urmăririi și reținerii infractorilor, 

soluționarea situațiilor de conflict; cooperarea cu subdiviziunile vecine, structurile 

DRPF, DPF, alte autorități); 

- din cauza extinderii sectoarelor de responsabilitate, precum și a echipamentului 

radio învechit (cu precădere pe sectorul moldo-ucrainean), nu este posibilă 

asigurarea de legături stabile și securizarea convorbirilor; 

- sistemul informatic nu are dezvoltate complet următoarele module: planificarea; 

colectarea în regim real a informațiilor și incidentelor de la frontieră; sistematizarea 

informațiilor și generarea rapoartelor privind situația operativă, tabloul situațional și 

misiunile; 

- nu este asigurată interoperabilitatea sistemului informatic integrat al PF cu sisteme 

instituționale cum ar fi Registrul de stat al populației; de migrație și azil, consemne 

naționale și Interpol, sistemele de management operațional ale altor centre de 

comandă; 
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- echipele mobile nu au competențe legale pe întregul teritoriu al RM (prevăzute 

inițial în Legea nr. 283/2011 cu privire la PF (Legea 283/2011), ulterior anulate prin 

Legea nr. 324/2013, fără consultarea MAI/PF); 

- lipsa subunităților de intervenție rapidă. 

Deși este bine dezvoltat, managementul operațional al DPF nu poate sprijini MAI din 

cauza lipsei de capacitate a acestuia din urmă, neexistând sistemul informațional 

necesar coordonării acțiunilor de către MAI, de cooperare și nici cadrul PSO. 

 DTC. În cadrul statului major al DTC este constituită DMO, care activează în 

baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea DMO a DTC aprobat prin 

ordinul DTC nr. 77/2015.  

DMO este unitatea structurală din cadrul Statului Major al DTC. 

Aceasta deține competenţe generale de coordonare, monitorizare, analiză şi 

evaluare în următoarele domenii de activitate:  

- monitorizarea situaţiei operative şi managementul informaţiei din sfera de 

competenţă a DTC; 

- iniţierea măsurilor cu caracter imediat, în situaţia producerii de evenimente majore, 

a situaţiilor generatoare de riscuri şi ameninţări cu caracter de destabilizare a ordinii 

şi securității publice; 

- coordonarea operaţională pentru implicare la necesitate a forţelor şi mijloacelor în 

acțiuni cu celelalte structuri ale MAI; 

- analiza şi evaluarea riscurilor operaţionale în domeniul specific de activitate; 

- planificarea şi coordonarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe 

parcursul evenimentelor; 

- asigurarea menţinerii capacităţii operaţionale a unităţilor militare; 

- planificarea, organizarea şi desfăşurarea măsurilor de menţinere şi perfecţionare a 

capacităţii operaţionale pentru realizarea măsurilor propuse de unitățile militare; 

- participarea la planificarea şi executarea planului ridicării capacităţii operaţionale a 

unităţilor militare, precum şi a planului pregătirii de luptă a acestora; 

- verificarea organizării şi stării pregătirii de luptă în subunităţi, acordarea ajutorului 

practic necesar comandanţilor de unităţi. 

Totodată, în cadrul DTC este creat centrul operaţional care activează în regim 

nonstop pentru: recepţionarea, analiza şi prezentarea informaţiilor despre situaţia 

operativă.  
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Problemele identificate la DTC în domeniul managementului operațional sunt 

următoarele: 

- cadrul normativ și funcțional deficitar, lipsa PSO; 

- lipsa capacităţilor de analiză, precum și de calcul al forţelor şi mijloacelor necesare 

îndeplinirii misiunilor; 

- lipsa sistemului de management integrat al informațiilor; 

- integrarea redusă în sistemul de management operațional al MAI; 

- compatibilitatea și interoperabilitatea reduse cu alte structuri ale MAI; 

- inexistența cunoştinţelor privind practicile internaţionale în domeniu; 

- lipsa centrelor mobile de comandă moderne. 

 SPCSE. Managementul operațional în cadrul SPCSE este asigurat de către Direcţia 

Generală Planificare, Coordonare şi Operaţii. Această structură realizează în condiții 

bune organizarea și desfășurarea activităților specifice.  

Direcția coordonează elementele sistemului; desfăşoară măsurile organizatorice de 

bază; elaborează documentele operative principale; organizează activitatea de 

pregătire şi conducere a forţelor pentru acţiuni în caz de pericol și/sau situaţii 

excepţionale. 

Pentru managementul operativ în plan teritorial au fost înfiinţate 4 Centre Regionale 

de Dirijare și Intervenție Operativă (CRDIO) – „Nord”, „Sud”, „Centru” și UTA 

Găgăuzia. În cadrul acestora sunt prevăzute dispeceratele integrate pentru serviciile 

specializate 901 – pompieri; 902 – poliția; 903 – medicina de urgență. 

În anul 2010 a început implementarea proiectului „Managementul dezastrelor şi 

riscurilor climatice în Moldova”. Acesta a fost finanţat prin creditul oferit RM de 

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Acordul de Finanţare ratificat de către 

Parlamentul RM (Legea nr. 224/2010). În cadrul componentei „B” a proiectului s-a 

pus în funcţiune Centrul de Dirijare în Situaţii Excepţionale (CDSE).  

CDSE „Centru” este asigurat cu platforma informațională (reprezentată de 2 soluții 

soft: CoordCom și Integraf) de suport pentru gestionarea apelurilor de urgență și 

dispecerizarea forțelor/mijloacelor de intervenție. 

În RM funcționează Sistemul de înștiințare și avertizare timpurie a populației, 

gestionat de SPCSE, moștenit din perioada sovietică (implementat în perioada anilor 

´80 ai secolului XX), care asigură o arie de acoperire redusă – circa 10-15% din 

teritoriul țării. 
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Problemele identificate la SPCSE în domeniul managementului operațional 

sunt următoarele: 

- nu s-a reușit integrarea completă a serviciilor de urgență 901, 902, 903 din 

raioanele deservite de către dispeceratele constituite la nivel regional, astfel: CRDIO 

„Nord” - serviciile 901 și 903 primesc apeluri din 12 raioane; serviciul 902 din 4 

raioane; CRDIO „Centru” - serviciul 901 recepționează apeluri din 17 raioane şi mun. 

Chişinău, serviciul 902 din mun. Chișinău; serviciul 903 nu este inclus în cadrul 

dispeceratului integrat; CRDIO „Sud” - serviciile 901 și 902 asigură primirea apelurilor 

din 4 raioane, iar serviciul 903 numai din or. Cahul; CRDIO din UTA Găgăuzia nu 

este integrat cu serviciile 902 și 903. 

- lipsesc PSO pentru dispecerii CRDIO și experții CDSE (reprezentanți ai organelor 

centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative 

centrale, instituţii, organizaţii); 

- nu există sistemul de documentare video la distanță pentru asigurarea monitorizării 

de către CRDIO a intervențiilor și analiza ulterioară a acestora; 

- lipsesc capacitățile interne ale SPCSE de a instrui personalul CDSE; 

- ineficicacitatea sistemului actual de TIC (învechit moral și tehnic) nu permite 

dezvoltarea capacităților specifice ale SPCSE; 

- sistemul de înștiințare al protecției civile din RM este în stare de uzură avansată 

(este depășit din punct de vedere tehnic și funcțional) și nu permite avertizarea 

populației și anunțarea factorilor de decizie; 

- lipsa/insuficiența finanțării pentru crearea Sistemului de înștiințare și avertizare 

timpurie (sumele alocate ajung doar pentru întreținerea parțială a Sistemului 

existent). 

CONCLUZII 

1) La nivelul MAI, domeniul managementului operațional nu este conceptualizat, iar 

competențele nu sunt precis delimitate și asigurate cu resurse corespunzătoare. Nu 

există PSO în domeniu. Ca efect, domeniul nu este suficient gestionat de la nivelul 

MAI și până la cel al unităților teritoriale; capacitatea organizatorică și funcțională 

este insuficientă; cadrul normativ subdezvoltat; abordarea unitară a problematicii 

lipsește; există suprapuneri și confuzie de atribuții.  

2) Deficitul actual de capacitate al SDOI privind managementul operațional este 

evident. Din această cauză, managementul operațional integrat al forțelor și 

mijloacelor MAI este redus, ceea ce prezintă riscuri în ceea ce privește gestionarea 

acțiunilor curente de ordine publică și a crizelor în domeniu. 

3) La nivelul IGP, cadrul organizatoric și funcțional al managementului operațional 

este învechit sau revizuit pe segmente, ceea ce determină lipsa principiilor generale 
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de activitate pentru întreaga instituție; reglementarea domeniului s-a realizat potrivit 

capacității și perspectivei IGP asupra activităților specifice; structurile de specialitate 

îndeplinesc un mozaic de competențe; există deficite informaționale și de 

comunicare. Ca urmare, sunt afectate capacitatea de organizare și desfășurare 

coerentă și unitară a misiunilor specifice, cooperarea intrainstituțională și 

interinstituțională.  

4) La DPF există probleme de management operațional sub aspectul funcționării 

centrelor de coordonare regionale/locale (decizie, coordonarea 

acțiunilor/operațiunilor; PSO, sisteme informaționale, infrastructură; pregătirea 

personalului); deficitelor de compatibilitate și interoperabilitate; capacității limitate de 

acțiune a echipelor mobile și absenței structurilor de intervenție. Din aceste motive, 

este afectată capacitatea de control al frontierei, de prevenire și combatere a 

migrației ilegale și criminalității transfrontaliere. 

5) La DTC, managementul operațional insuficient dezvoltat poate cauza capacitatea 

funcțională redusă a instituției, deficite de îndeplinire a misiunilor și atribuțiilor, 

compatibilitatea și interoperabilitatea reduse cu alte structuri ale MAI. 

6) Dirijarea operațională în cadrul SPCSE nu asigură integrarea deplină a structurilor 

regionale; nu s-a realizat sistemul PSO necesar desfășurării activităților specifice; 

există dificultăți de monitorizare video a activităților și de înștiințare a populației; sunt 

deficite de capacitate a personalului de specialitate. Acestea produc neajunsuri 

funcționale și de îndeplinire a misiunilor specifice. 

6.4. ORDINEA ȘI SECURITATEA PUBLICĂ   

Principial, ordinea și securitatea publică vizează siguranța persoanei, dar și a 

societății în ansamblu, precum și a instituțiilor statale, față de riscurile și amenințările 

specifice.  

Prezentul subcapitol include constatările și concluziile rezultate din analiza 

funcțională a structurilor MAI ce dețin competențe în domeniul ordinii și securității 

publice, privit ca sistem. 

Dimensiunile de analiză a domeniului ordinii și securității publice au fost 

următoarele: 

a) Asigurarea legalității, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității 

publice, în cadrul căreia am abordat problematicile aferente IGP și DTC.  

b) Securitatea frontalieră, combaterea migraţiei ilegale și a criminalităţii 

transfrontaliere. Managementul migrației și azilului. Această secțiune a vizat DPF și 

Biroul Migrație și Azil.     

c) Investigații speciale și urmărire penală, secțiune ce a privit activitatea și structurile 

cu atribuții în domeniu.  
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6.4.1. Aspecte generale 

Pentru înțelegerea modului de abordare în RM a problematicii ordinii și securității 

publice a fost utilă cunoașterea aspectelor de interes din documentele strategice 

privitoare la securitatea națională.   

Prin Legea nr. 112/2008 s-a aprobat Concepția securității naționale a RM. Această 

lege organică include printre obiectivele securității naționale: „asigurarea şi apărarea 

(...) ordinii constituţionale, dezvoltării democratice, securităţii interne, consolidarea 

statalităţii RM.” Se prevede, de asemenea: „Securitatea naţională nu este numai 

securitatea statului, ci şi securitatea societăţii şi a cetăţenilor RM, atât pe teritoriul 

RM, cât şi peste hotarele ei.” Legea stabilește direcțiile de dezvoltare ale politicii de 

securitate națională; amenințările la adresa securității naționale (între care și câteva 

ce privesc ordinea și securitatea publică); cooperarea internațională în domeniu; 

definește aspectele securității naționale (din sectorul securității naționale fac parte: 

„instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul securităţii statului, care activează în temeiul 

legislaţiei RM şi care au ca obiectiv îndeplinirea sarcinilor de protecţie a cetăţenilor şi 

a statului...”).  

Legea dispune, totodată, că: „Strategia securităţii naţionale va servi drept bază 

pentru elaborarea Strategiei militare naţionale, Strategiei de informare publică pe 

probleme de securitate naţională, altor strategii sectoriale în domeniul securităţii 

naţionale.”  

Din analiza textului legii rezultă că, potrivit intenției legiuitorului din 2008, 

problematica ordinii și securității publice este subsumată conceptului general de 

securitate națională, fără a fi însă dezvoltată și particularizată. 

În 2011, Parlamentul RM a adoptat Hotărârea nr. 153 pentru aprobarea Strategiei 

securității naționale a RM. Față de documentul din 2008, au fost stabilite elemente 

mai concrete privind domeniul ordinii și securității publice, printre care: 

implementarea principiului demilitarizării instituţiilor în stat care nu au atribuţii de 

apărare; includerea Serviciului Grăniceri şi trupelor de carabinieri în sistemul de 

justiţie şi de afaceri interne; „Trupele de carabinieri vor prelua integral de la organele 

poliţiei funcţiile de menţinere şi de restabilire a ordinii publice, urmând calea 

profesionalizării complete şi a trecerii graduale la serviciul prin contract.”  

Între Căile de asigurare a securității naționale a fost inclusă Combaterea factorului 

criminogen și a corupției, având ca priorități: „sporirea eforturilor de prevenire şi de 

combatere a factorilor criminogeni, inclusiv lichidarea grupărilor criminale organizate 

ce activează atât pe teritoriul RM (...); implementarea reformei sectorului de 

securitate naţională, fapt prin care va fi sporită capacitatea structurilor din sectorul de 

securitate naţională abilitate cu funcţiile de combatere a factorilor criminogeni.” 

„Structurile abilitate vor continua totodată eforturile în vederea creării de condiţii 

pentru combaterea eficientă a crimei organizate, a migraţiei ilegale şi a traficului de 

fiinţe umane, în special în conexiune cu activităţile crimei organizate transnaţionale.”  
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În Strategie, au mai fost prevăzute acțiuni pentru:  

- apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii, drepturilor, libertăţilor, intereselor şi 

averii cetăţenilor de atentate criminale, prevenirea şi stoparea infracţiunilor, 

menţinerea ordinii publice şi securității publice; supravegherea de stat în domeniul 

protecţiei civile şi al apărării împotriva incendiilor pe întreg teritoriul ţării;  

- intensificarea eforturilor de reducere a fenomenului infracţional, a gradului de 

victimizare şi de sporire a securităţii şi a ordinii publice pentru asigurarea protecţiei 

cetăţenilor, inviolabilităţii proprietăţii şi a celorlalte valori patrimoniale şi 

nepatrimoniale;  

- sporirea utilizării oportunităţilor pe care le oferă Interpolul, Europolul, alte organizaţii 

de cooperare ale organelor de drept, precum şi a intensificării colaborării cu structuri 

similare din statele vecine;  

- implementarea sistemului poliţiei comunitare şi preluarea funcţiilor de asigurare şi 

de restabilire a ordinii publice pe întreg teritoriul ţării sub responsabilitatea trupelor de 

carabinieri;  

- dezvoltarea parteneriatului între organele de menţinere a ordinii de drept şi 

societatea civilă, privind creșterea rolului comunităţii privind asigurarea securităţii şi a 

liniştii publice, în prevenirea fenomenului infracţional, în special a delincvenţei 

juvenile, precum şi în ridicarea culturii deţinerii şi folosirii armelor din circuitul civil. 

Strategia a făcut referiri exprese la managementul integrat al frontierei de stat, 

rezultatul fiind elaborarea primei Strategii a RM în acest domeniu pentru perioada 

2011-2013. În ceea ce privește reforma carabinierilor, s-a decis preluarea misiunilor 

de menținere și restabilire a ordinii publice pe întreg teritoriul țării. Majoritatea 

acțiunilor vizând carabinierii au fost prevăzute în special din perspectiva apartenenței 

instituției la Forțele Armate.  

La fel ca și în documentul similar din 2008, s-a prevăzut că: „Strategia va servi drept 

bază în elaborarea Strategiei militare naţionale, Strategiei de informare şi de 

comunicare cu publicul în domeniul apărării şi al securităţii naţionale, precum şi a 

unor alte strategii sectoriale în domeniul securităţii naţionale.” 

Deși, după cum am arătat, au existat prevederi exprese privitoare la elaborarea de 

strategii sectoriale, MAI nu a realizat Strategia de ordine și securitate publică, 

document ce trebuia să stea la baza reformei domeniului respectiv de activitate. 

Acest fapt explică inclusiv incoerența și inconsecvența reformei – nu a existat 

strategia sectorială, nu au fost elaborate nici cele departamentale (cu excepția 

Strategiei Naționale de Management Integrat al Frontierei de Stat din 2011).  

Ca urmare, dezvoltarea componentelor de domeniu ale MAI s-a proiectat și realizat 

fără perspectivă și neunitar, agravându-se situația deja existentă în sistem. Chiar și 
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Concepția din 2010 de reformare a MAI ar fi trebuit să fie, pe domeniul specific, 

subsecventă Strategiei de ordine și securitate publică. 

Din datele puse la dispoziție în procesul de documentare rezultă că în 2015 este 

prevăzută elaborarea noii Strategii de securitate națională a RM. Apreciem că acesta  

este un prilej bun pentru includerea în document a problematicii de interes pentru 

MAI. 

Principalele consecințe ale lipsei Strategiei de ordine și securitate publică sunt 

următoarele: nu există viziunea asupra domeniului; nu au fost definite problematica, 

misiunile și atribuțiile specifice; nu au fost delimitate precis competențele structurilor 

cu misiuni/atribuții în domeniu; nu au fost precizate categoriile de forțe alocate 

domeniului, modul de întrebuințare în diferite situații; nu au fost stabilite politicile de 

asigurare a compatibilității, interoperabilității și integrării operaționale a structurilor ce 

dețin competențe în domeniu. 

6.4.2. Asigurarea legalității, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și 

securității publice 

Asigurarea legalității, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității 

publice sunt printre atribuțiile principale ale MAI și ale structurilor sale subordonate. 

Pentru îndeplinirea acestora, MAI a constituit componentele funcționale necesare. În 

principiu, misiunile din domeniul menționat revin IGP și DTC, care le realizează în 

mod specific potrivit prevederilor legale în materie.  

Trebuie avute în vedere, de asemenea, atribuțiile în domeniu ale DPF și BMA și 

stabilirea corectă a locului și rolului acestora în sistemul de ordine și securitate 

publică potrivit competențelor legale ce le revin. 

Am insistat asupra acestor aspecte deoarece competențele în domeniu nu sunt 

delimitate corespunzător și, ca urmare, sunt prezente disfuncționalități la nivelul MAI, 

departamental și interdepartamental. La acestea se adaugă problemele existente în 

domeniu la nivelul unităților teritoriale. 

Precizăm faptul că pe lângă atribuțiile de ordine și securitate publică au fost analizate 

și cele conexe, astfel încât să fie reflectat cât mai corect specificul activității 

polițienești. 

Considerăm că este esențială sublinierea faptului că structurile MAI cu atribuții în 

domeniul ordinii și securității publice nu au organizări, efective și dotări uniforme și 

proporționale.  

Din acest motiv, nu este posibilă desfășurarea activității la același nivel de 

performanță la nivel național, dar și în fiecare localitate. Totodată, nu se asigură nici 

servicii specifice de aceeași calitate pentru întreaga comunitate. Astfel, nu se 

respectă principiul “Police equal performance” (performanță polițienească egală). 
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În Figura nr. 3 sunt prezentate atribuțiile prevăzute pentru IGP și DTC de legislația în 

vigoare privind menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice. 

Avem în vedere faptul că necorelarea de atribuții este cea mai flagrantă în cazul IGP 

și DTC. 

Figura nr. 3. Atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare pentru IGP și DTC 

privind menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice  

Atribuțiile Poliției privind menținerea, 
asigurarea și restabilirea ordinii și 
securității publice, protecția drepturilor și 
a intereselor legale ale persoanei și 
comunității 

(Legea nr. 320/2012 art. 21) 

Atribuțiile DTC privind menținerea, 
asigurarea și restabilirea ordinii și 
securității publice 

 
 

(Legea nr. 806 din 12.12.1991 art. 12) 

a) desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi 
securităţii publice, a siguranţei persoanelor, de 
identificare şi contracarare a acţiunilor ce 
atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi 
integritatea persoanelor, a proprietăţii private sau 
publice, precum şi a altor interese legitime ale 
comunităţii;  
b) desfăşoară acţiuni de asigurare a ordinii 
publice cu ocazia întrunirilor, manifestaţiilor 
cultural-sportive şi a altor activităţi similare, 
precum şi de restabilire a ordinii publice în 
situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;  
c) supraveghează şi controlează circulaţia pe 
drumurile publice, în afara cazurilor exceptate 
prin lege, şi colaborează cu alte autorităţi publice, 
instituţii, asociaţii obşteşti şi organizaţii 
neguvernamentale pentru îmbunătăţirea 
organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea 
stării tehnice a autovehiculelor, menţinerea 
infrastructurii drumurilor, perfecţionarea pregătirii 
conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de 
educaţie rutieră a participanţilor la trafic, 
respectarea de către autorităţile publice, 
persoanele fizice şi juridice a normelor legale din 
domeniul siguranţei traficului rutier; 
d) execută misiuni de asigurare a ordinii publice 
în timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la 
care participă înalţi demnitari de stat; 
e) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia 
obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţă 
deosebită, a căror listă se aprobă de Guvern; 
f) asigură, în condiţiile legii, ordinea publică şi 
paza zonelor în care s-au produs ori există pericol 
iminent de producere a unor incendii, explozii ori 
a altor situaţii excepţionale ce pun în pericol viaţa, 
integritatea corporală a persoanelor sau bunurile 
acestora; 
g) participă la lichidarea consecinţelor situaţiilor 
excepţionale de caracter natural, tehnogen ori 
ecologic în localităţi şi la obiectivele păzite; 
h) asigură paza la transportarea armelor, 
muniţiilor, materialelor explozive, a substanţelor 
narcotice, psihotrope, toxice sau radioactive ori a 

a) efectuează servicii de patrulare şi santinelă şi 
de menţinere a ordinii publice în raza teritorială 
de competenţă; 
b) desfăşoară împreună cu organele de poliţie, o 
activitate de prevenire a faptelor antisociale, 
conform ordinelor ministerului afacerilor interne; 
c) participă la menţinerea ordinii publice (nota 
autorilor: în acest caz, deși se utilizează 
termenul de „menținere”, este vorba, de fapt, 
despre „asigurare”) în timpul acţiunilor social-
politice cu caracter de masă, sportive şi de altă 
natură; 
d) asigură paza şi apărarea unor obiecte de stat 
de importanţă deosebită şi a transporturilor 
speciale conform listei stabilite de Guvern; 
g) păzesc depozitele unităţilor militare şi 
depozitele Direcţiei pentru Aprovizionarea 
Tehnico-Materială şi Militară a MAI; 
h) participă la asigurarea regimului juridic al 
stării de urgenţă, de asediu sau de război; 
i) colaborează cu organele de poliţie la 
curmarea încălcărilor ordinii publice (nota 
autorilor: în acest caz, „curmarea” este similară 
„restabilirii”), dacă acesta au un caracter de 
masă, prezintă pericol pentru viaţa şi integritatea 
corporală a cetăţenilor, dezorganizează 
activitatea social-economică sau sînt orientate 
împotriva avutului proprietarului; 
j) participă la restabilirea ordinii în caz de 
nesupunere în grup şi de tulburări în masă ale 
arestaţilor şi deţinuţilor; 
k) caută în comun cu alte forţe ale MAI, 
persoanele arestate sau condamnate care au 
evadat de sub pază; caută şi reţin persoanele 
care au pătruns în incinta obiectivelor păzite; 
l) participă la stingerea incendiilor, la lichidarea 
consecinţelor avariilor sau ale situaţiilor 
excepţionale cu caracter natural, tehnogen ori 
ecologic în localităţi şi la obiectivele păzite; 
m) păzesc şi apără localuri ale misiunilor 
diplomatice, reprezentanţelor consulare sau ale 
altor reprezentanţe ale statelor străine; 
n) participă, împreună cu alte forţe ale MAI, la 
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altor materiale sau substanţe periculoase, în 
condiţiile stabilite prin lege; 
i) desfăşoară activităţi de căutare a persoanelor 
care se sustrag de la executarea pedepselor sau 
a hotărîrilor judecătoreşti; 
j) asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a 
locurilor de reţinere organizate în cadrul unităţilor 
de poliţie;  
k) escortează persoanele reţinute şi deţinute; 
l) contribuie la aducerea în autorităţile sau 
instituţiile publice respective, la solicitarea 
acestora, a persoanelor care se sustrag de la 
prezentarea obligatorie, în conformitate cu 
legislaţia; 
m) execută controlul asupra comportamentului 
persoanelor arestate la domiciliu, eliberate 
provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune; 
n) asigură protecţia victimelor violenţei în familie 
şi supraveghează executarea ordonanţei de 
protecţie în conformitate cu legislaţia; 
o) verifică respectarea regulilor de şedere a 
cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe teritoriul 
RM, emite decizii de returnare a străinilor, de 
revocare şi de anulare a dreptului de şedere şi 
de declarare a străinului drept persoană 
indezirabilă, de reducere a termenului de 
şedere a străinilor, aplică şi ridică interdicţii 
de intrare şi ieşire în/din RM – Atribuție 
nespecifică Poliției. Aparține BMA!  
p) reţine şi deţine în locuri special stabilite 
străinii care au intrat clandestin, se află ilegal 
şi sînt supuşi expulzării de pe teritoriul 
Republicii Moldova; Atribuție nespecifică 
Poliției. Aparține BMA!  
q) exercită obligaţiile ce reies din acordurile de 
readmisie încheiate între Guvernul Republicii 
Moldova şi guvernele altor state. Atribuție 
nespecifică Poliției. Aparține BMA! 

prevenirea, neutralizarea şi la curmarea 
acţiunilor elementelor teroriste şi de diversiune. 
 
Legea nr. 320/2012, la art. 69 alin. (3) 
prevede:  
 
(3) Atribuţiile de menţinere, asigurare şi 
restabilire a ordinii şi securităţii publice vor fi 
exercitate de către trupele de carabinieri (trupele 
interne) în colaborare cu Poliţia pînă la 
momentul de reorganizare a trupelor de 
carabinieri cu integrarea în cadrul Poliţiei. 
 

  

Din analiza atribuțiilor privind ordinea și securitatea publică rezultă că parte dintre 

acestea, marcate cu aceleași culori în tabelul de la Figura nr. 3, sunt comune celor 2 

instituții. De asemenea, sarcini cum sunt „paza sau protecţia obiectivelor, a bunurilor 

şi valorilor de importanţă deosebită, a căror listă se aprobă de Guvern”, precum și 

cele de la lit. o), p) și q) din tabelul de la Figura nr. 3 nu sunt specifice Poliției. 

Menționăm, totodată, faptul că legile Poliției și TC nu fac distinție între cele 2 instituții 

sub aspectul competențelor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și 

securității publice și al gradului de implicare în aceste misiuni.  

Mai mult, Legea nr. 806-XII/1991 cu privire la TC (trupele interne) ale MAI nu conține 

noțiunile utilizate în prezent, precizări în domeniu fiind aduse prin Legea nr. 

320/2012. Apreciem, de asemenea, că nu este principial corectă modalitatea aleasă 

pentru reglementarea situației carabinierilor – stabilirea de norme legale privitoare la 

aceștia (care au lege proprie) prin legea Poliției. 
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Considerăm că delimitarea de principiu a competențelor de ordine și securitate 

publică între IGP și DTC trebuie realizată potrivit schemei de la Figura nr. 4 prin 

modificarea corespunzătoare a cadrului legal pe baza Strategiei de ordine și 

securitate publică a cărei realizare am recomandat-o.  

Astfel, Poliția ar trebui să aibă ca misiune principală menținerea ordinii ordinii și 

securității publice, să participe la asigurare, iar la restabilire să fie implicată BPDS 

„Fulger”.  

Carabinierii ar trebui să dețină ca misiune principală restabilirea ordinii și securității 

publice și să participe la asigurarea și menținerea acesteia. 

Pentru îndeplinirea misiunilor conform modelului propus în schema din Figura 

nr. 4 sunt necesare: 

a) delimitarea precisă a competențelor Poliției și carabinierilor prin Strategia de 

ordine și securitate publică iar, ulterior, în legislația subsecventă; 

b) regionalizarea structurilor Poliției și corelativ ale carabinierilor pentru optimizarea 

prezenței în teritoriu a componentelor de ordine și securitate publică de toate 

categoriile; 

c) precizarea responsabilităților teritoriale, astfel încât șefii locali să dețină autoritatea 

necesară exercitării complete a acestora, fără suprapunerea altor structuri peste 

zona lor de competență (principiul să fie, deci: se alocă toată responsabilitatea, toate 

forțele și mijloacele);      

d) realizarea complementarității de organizare, funcționale, procedurale, a 

interoperabilității și integrării operaționale între structurile de ordine și securitate ale 

Poliției și carabinierilor; 

e) asigurarea echilibrului sub aspectul competențelor și funcțional între stucturile 

centrale și teritoriale; 

f) integrarea carabinierilor în sistemul polițienesc sub aspect funcțional, procedural, 

atitudinal și al formării profesionale; 

g) dotarea adecvată, profesionalizarea carabinierilor și pregătirea complementară a 

personalului din structurile de ordine și securitate publică de toate categoriile pentru 

desfășurarea de misiuni întrunite. 

Modelul propus este valabil, desigur, în eventualitatea păstrării de către RM a 

modelului polițienesc dual. Dacă se renunță la acesta, va fi oricum necesară 

înființarea de structuri regionale pentru restabilirea ordinii publice, deoarece în 

prezent lipsesc, făcând imposibilă desfășurarea acestei misiuni. 

Figura nr. 4. Delimitarea de principiu între IGP și DTC a competențelor de 

ordine publică 
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Parte dintre aspectele de delimitare practică a răspunderii, competențelor, de 

cooperare și coordonare a structurilor se poate soluționa prin introducerea ca 

instrument de lucru la nivel teritorial a Planului unic de ordine și securitate 

publică. Astfel, la nivel teritorial, răspunderea pentru ordinea și securitatea publică 

revine șefului IP/PD, iar la activități participă celelalte structuri potrivit competențelor 

și pe baza planurilor de cooperare.  

Menționăm faptul că în urma discuțiilor cu primarul orașului Briceni, dl. Gnatiuc 

Mihail și cu primarul orașului Edineț, dl. Constantin Cojocaru, aceștia au evocat 

utilitatea constituirii la nivel local a organismelor de consultare pe aspecte privind 

menţinerea ordinii publice şi anumite sarcini de circulație rutieră pe raza localităţilor. 

În urma analizei desfășurate a rezultat că nu există cadrul instituționalizat prin Legea 

nr. 320/2012 pentru organizarea și funcționarea la nivelul autorităților publice locale a 

organismului consultativ destinat analizării situației privind ordinea și securitatea 

publică și stabilirii direcțiilor/priorităților domeniului. De altfel, s-a menționat că la nivel 

raional se desfăşoară trimestrial analize pe probleme de ordine şi securitate publică 

la care participă preşedintele consiliului raional, şeful IP, reprezentanţi ai procuraturii 

şi şefi din IGP, „unde se discută mereu aceleaşi probleme, dar nu se acţionează în 

nici un fel.” (IP Cantemir). 

  

POLIȚIA  

 

CARABINIERII 

MENȚINERE ASIGURARE 

 

RESTABILIRE  
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6.4.2.1. Competențe, atribuții și îndeplinirea acestora de către IGP 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

În perioada de referință a analizei funcționale, schimbările cele mai importante s-au 

produs în ceea ce privește Poliția, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 320/2012. În 

cadrul analizei funcționale nu am evaluat nemijlocit conținutul Legii, acest demers 

fiind realizat printr-un studiu anterior. Echipa internațională a vizat efectele în plan 

organizatoric și funcțional ale Legii nr. 320/2012 și a pus în evidență problemele pe 

care aceasta le generează în ceea ce privește activitatea Poliției. 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 320/2012: „Poliţia apără 

viaţa, integritatea corporală, sănătatea şi libertatea persoanei, proprietatea privată şi 

publică, alte drepturi legitime ale persoanei şi comunităţii”.  

Poliția îndeplinește 5 categorii de atribuții de bază privind: 

a) Prevenirea infracțiunior și contravențiilor;  

b) investigarea infracțiunilor și contravențiilor, urmărirea penală; 

c) menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia 

drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii;  

d) asigurarea înfăptuirii justiției; 

e) asistența populației și a administrației publice locale. 

Atribuțiile menționate sunt dezvoltate în art. 19-23, astfel fiind realizat cadrul de 

reglementare necesar îndeplinirii acestora de către structurile funcționale de diferite 

categorii.  

Pentru realizarea atribuțiilor menționate, la art. 11 din Legea nr. 320/2012 sunt 

stabilite domenile principale de activitate ale Poliției și, corelativ, structurile destinate  

acestora și competențele ce le revin: 

„(1) Poliţia este constituită din Poliţia pentru combaterea criminalităţii şi Poliţia 

ordine publică, care au următoarele sarcini: 

a) Poliţia pentru combaterea criminalităţii (poliţia criminală) – asigurare, prin măsuri 

speciale de investigaţie şi prin acţiuni procesual-penale, exercitate în condiţii legale, 

a prevenirii şi combaterii criminalităţii, constatării şi investigării infracţiunilor, 

identificării persoanelor care le-au comis şi, după caz, a căutării acestora; 

b) Poliţia ordine publică – menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii 

publice, asigurare a siguranţei persoanei, prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor, 

constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, potrivit 

legislaţiei.” 
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Așadar, Legea dispune, foarte clar, că pilonii de bază ai Poliției sunt: 

a) Poliţia pentru combaterea criminalităţii (poliţia criminală); 

b) Poliţia de ordine publică. 

Rezultă, deci, că întreaga arhitectură a structurilor IGP trebuia construită pe cei 2 

piloni de bază, de la nivel central și până la cel teritorial. În realitate, însă, s-au 

produs abateri de la modelul prevăzut de lege, fapt care, în opinia noastră: a 

fragmentat activitatea; a fracturat verticala sistemului de corespondențe 

organizatorice și funcționale; a disipat răspunderea, a amestecat structurile și 

atribuțiile; a determinat risipa de resurse de toate categoriile. Toate acestea au 

produs, în anumite domenii, scăderea eficacității și calității serviciului polițienesc și, 

ca efect, au determinat insatisfacții din partea comunității. 

Parte dintre probleme au fost prezentate, deja, în partea introductivă a secțiunii 

Asigurarea legalității, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității 

publice.     

Potrivit prevederilor Legii nr. 320/2012 Poliția se compune din:  

a) IGP, constituit potrivit art. 12 din Legea nr. 320/2012 ca „unitate centrală de 

administrare şi control a Poliţiei, cu statut de persoană juridică şi cu competenţă pe 

tot teritoriul RM.” În structura IGP sunt prevăzute următoarele subdiviziuni: DMO; 

DRU; Direcția Finanțe; Direcția Control și Audit Intern (DCAI); Direcția Juridică; 

Secția Secretariat; Direcția Relații internaționale; Secția Relații Publice. 

b) Subdiviziunile specializate: BPDS „Fulger”; INP; Inspectoratul Național de 

Investigații (INI); DGUP; Direcția Generală Securitate Publică (DGSP); CCPI; 

CTCEJ; Serviciul Achiziții și Logistică; Serviciul Poliției Judecătorești; Centrul 

Chinologic; Direcția Inspectare Efectiv. 

c) Subdiviziuni teritoriale: DP a Municipiului Chișinău (5 IP); DP a UTA Găgăuzia 

(3 IP); 34 IP. 

A) Aspecte comune privind structurile de administrare și specializate ale 

Poliției 

Din analiza raportului între structurile de administrare și specializate ale Poliției 

au rezultat următoarele probleme: 

- Organizarea IGP nu este conformă celor 2 piloni principali de activitate prevăzuți de 

lege: Poliția Criminală și Poliția de Ordine Publică.  

Astfel, competențele ce aparțin, în mod normal, Poliției criminale (potrivit majorității 

experiențelor europene) sunt exercitate de INI și Direcția Generală Urmărire Penală. 

Nici una dintre acestea, deși îndeplinesc atât atribuții operative, cât și de coordonare 

generală a domenilor respective de competență, nu se află în aparatul propriu al IGP, 
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ci sunt incluse în categoria structurilor specializate. Mai mult, ar trebui plasate în IGP 

pentru a se asigura echivalența relațională cu organele omoloage ale Procuraturii. 

Problematica specifică investigațiilor speciale și urmăririi penale vor fi detaliate în 

secțiunile corespunzătoare. 

În ceea ce privește Poliția de ordine publică, atribuțiile sunt repartizate fragmentat 

între INP și DGSP. DGSP, deși este subdiviziune specializată, funcționează, de 

facto, ca structură centrală a IGP, întrucât deține preponderent competențe de 

coordonare, îndrumare metodologică și control în domeniile de responsabilitate 

(control asupra circulaţiei armamentului cu destinaţie civilă şi muniţiilor aferente; 

activitatea de detectiv şi pază; confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; prevenirea 

faptelor ilegale). INP, componentă ce îndeplinește atribuții tipice de ordine și 

securitate publică atât nemijlocit operative, cât și de coordonare, este, de asemenea, 

structură specializată.  

Rezultă, astfel, că din aparatul propriu al IGP nu fac perte structuri deosebit de 

importante, care asigură, practic, rolul acestuia de „administrare și control” al 

activității. Deși potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 320/2012 acestea 

dețin „competenţă teritorială generală”, rolul de coordonare nu este satisfăcător. 

- Sunt subdiviziuni care, deși ar trebui plasate în aparatul de administrare, sunt 

incluse în categoria celor specializate, chiar dacă sunt echivalente ca tip de activitate 

cu structurile centrale: Serviciul Achiziții și Logistică; Direcția Inspectare Efectiv. 

Adică, structura financiară este centrală, iar cea de logistică nu. Auditul se află în 

structura centrală, dar inspectarea efectivului nu. 

- Din analiza structurii și funcționalității aparatului de administrare se poate trage 

concluzia că acesta deservește îndeosebi conducerea IGP, aproape deloc celelalte 

componente, iar funcția de coordonare este simbolică. Din acest punct de vedere 

situația este comparabilă cu a unităților centrale ale MAI. Includerea unor 

componente ale IGP în categoria „specializate” s-a făcut cu preocuparea ca aparatul 

de administrare al acestuia să fie cât mai redus numeric. Rezultatul este că structura 

IGP este incoerentă, nu se asigură delimitarea corectă pe niveluri ierarhice a 

competențelor, sunt afectate funcțiile de coordonare generală, îndrumare 

metodologică și control.    

În opinia noastră, se face confuzia între aparatul central al MAI, ce trebuie să aibă 

numai funcția de reglementare, strategie și coordonare, și structura centrală a IGP în 

care anumite componente trebuie să fie operative, iar nu de politici. Așa încât, IGP 

trebuie să includă în aparatul propriu toate structurile necesare funcționalității sale 

conform rolului de coordonare și control pe care îl deține. 

Un alt exemplu de inconsecvență organizatorică este că INP, spre deosebire de INI, 

posedă structuri de resurse umane, financiar și logistică.  



74 

În general, modul de constituire și dispunere ierarhică a structurilor de administrare și 

specializate ale IGP reconfirmă faptul că în MAI nu există standarde de proiectare 

organizațională. 

La art. 11 alin. (4) din Legea 320/2012 se prevede că: „Structura, efectivul-limită şi 

regulamentul IGP se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne.” 

În art. 14 alin. (3) este stipulat că: „Efectivul-limită al subdiviziunilor specializate se 

aprobă de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne.”, iar la alin. (4): 

„Structura şi regulamentele de activitate a subdiviziunilor specializate se stabilesc 

prin ordinul ministrului afacerilor interne.” Art. 15 alin. (8) dispune: „Subdiviziunile 

teritoriale ale Poliţiei şi efectivul-limită al acestora se aprobă de Guvern, la 

propunerea ministrului afacerilor interne.”, iar alin. (9) „Structura subdiviziunilor 

teritoriale ale Poliţiei se aprobă de către şeful IGP.” 

Dispozițiile legale menționate reprezintă reflexul tipic prezent în MAI, dar și 

guvernamental, de a se stabili competențele la alt nivel decât cel normal. Având în 

vedere că ministrul primește misiunea, numărul de posturi și finanțarea pentru 

ansamblul instituției, acesta poartă răspunderea pentru întregul sistem. Ca urmare, 

trebuie să dețină și instrumentele organizatorico-funcționale necesare și nu să 

meargă la Guvern pentru fiecare măsură pe care o intenționează. De aceea, firesc ar 

fi ca Regulamentul IGP să fie aprobat de ministru și la fel efectivul-limită. Simetric, 

structura și regulamentele de activitate ale subdiviziunilor specializate trebuie 

aprobate de șeful IGP. Insistăm asupra acestui aspect deoarece au fost relatate 

situații în care Cancelaria de Stat s-a pronunțat pe aspecte de oportunitate privind 

structurile și efectivele IGP (vom dezvolta în secțiunea privind Proiectarea 

organizațională). 

În opinia noastră, se impune ca gestionarea structurilor și posturilor, precum și 

administrarea problematicii organizatorice și funcționale, să se realizeze în interiorul 

MAI/IGP din considerente ce țin de evoluția situației operative care necesită reacții 

rapide, restructurări și manevre de efective oportune. 

Un aspect deosebit de important pentru activitatea Poliției derivă din prevederile art. 

16 alin. (1) din Legea nr. 320/2012: „Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia 

are dreptul să constituie şi să administreze, în modul prevăzut de legislaţie, registre 

instituţionale, sisteme informaţionale şi baze de date ...”. Iar la alin (2) se prevede că: 

„Poliţia asigură protejarea informaţiei deţinute împotriva accesului ilegal, distrugerii, 

copierii sau difuzării neautorizate.”  

De aici, rezultă că Poliția ar trebui să dețină propriile baze de date, să le gestioneze 

și să le asigure protecția. Atragem atenția asupra faptului că, actualmente, Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice, Registrul dactiloscopic, Sistemul 

informaţional „POLDATA”, Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a 

accidentelor rutiere, Sistemul „Gişeul unic” - primirea cererilor şi eliberarea 

certficatelor de cazier judiciar, cazier contravenţional şi altor certificate) nu sunt 

constituite la IGP ci la STI, astfel încât IGP nu are controlul asupra acestora. 



75 

Prevenirea și investigarea faptelor ilegale în transportul feroviar și fluvial se exercită 

de structuri disipate la diferite subdiviziuni, fără existența componentei centrale de 

coordonare și control specializate în domeniu. Astfel, Brigada de Patrulare a INP are 

un pluton de căi ferate în structura Batalionului nr. 1 (Chișinău), iar IP Bălți are un 

sector de Poliție Transport Feroviar. De asemenea, nu există nici o structură de 

poliție specializată pentru prevenirea și investigarea faptelor ilegale din zona 

Aeroportului Internațional Chișinău.  

B) Privind structurile specializate ale IGP au rezultat următoarele constatări: 

a) DGSP. În vederea îndeplinirii atribuțiilor funcționale, DGSP are în structură: 

conducerea; Secţia Interacţiune Comunitară; Secţia Prevenire; Secţia Siguranţa 

Copiilor; Secţia Supravegherea Circulaţiei Armamentului cu Destinaţie Civilă; Secţia 

Supravegherea Activităţii particulare de Detectiv şi de Pază. Efectivul structurii este 

de 33 de ofițeri. Conform autoevaluării, capacitatea de îndeplinire a competențelor 

este de circa 80%. Deficitul rezultă mai ales din capacitatea redusă de coordonare a 

structurilor teritoriale.  

Din analiza atribuțiilor rezultă faptul că DGSP acoperă domeniile menționate însă nu 

deține competențe complete privind ordinea și securitatea publică. Cu toate că nu are 

prevăzute sarcini specifice, DGSP trebuie să coordoneze activitatea ofițerilor de 

sector și misiunile de patrulare neacoperite de INP în zonele de responsabilitate ale 

IP. Acesta este un aspect evident de delimitare necorespunzătoare a atribuțiilor între 

cele 2 structuri.  

În cadrul coordonării structurilor teritoriale, DGSP întâmpină probleme sub 

următoarele aspecte: deficite de pregătire profesională a personalului; dublarea de 

competență în activitatea ofițerilor de sector; reglementarea insuficientă sau lacunară 

a domeniului de competență; desfășurarea de activități improprii (atribuții ale Poliției 

Judecătorești; căutarea, reținerea debitorilor de pensie alimentară, persoanelor care 

au întrerupt relaţiile de rudenie; depistarea persoanelor anunţate în urmărire penală, 

dispărute, a cadavrelor neidentificate; atribuții privind substanţele narcotice, toxice şi 

psihotrope; executarea dispoziţiilor organului de urmărire penală şi a procuraturii 

privind cauzele penale; executarea ordonanţelor judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor 

de urmărire penală pentru aducerea silită).  

b) BPDS „Fulger”. Asigură, prin metode şi procedee specifice, restabilirea ordinii 

publice, neutralizarea şi capturarea infractorilor deosebit de periculoşi, protecţia 

persoanelor a căror viaţă este în pericol, eliberarea ostaticilor, respingerea atacurilor 

armate sau în grup, căutarea şi reţinerea delincvenţilor evadaţi de sub arest. BPDS 

este singura unitate de acest tip din MAI care posedă capacitatea de intervenție la un 

nivel atât de înalt. 

Pe lângă misiunile curente, efective din BPDS participă la misiuni polițienești pe raza 

municipiului Chișinău, dar și în alte localități, pentru a sprijini activitatea patrulelor, 

precum și în alte scopuri. Spre exemplu, de când se utilizează personalului BPDS în 
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patrule comune cu Batalionul de Reacționare Operativă (BRO) și cu Brigada 

Patrulare a INP, a scăzut numărul de ultraje pe timpul acestor misiuni. 

Considerăm că efectivele BPDS trebuie utilizate cât mai mult la misiuni de ordine și 

securitate publică pentru a fi prezente în stradă și a-și dovedi utilitatea, deoarece nu 

pot fi ținute numai la sediu pentru pregătire.   

Analizând structura BPDS rezultă că din efectivul de 395 persoane, 333 fac parte din 

subunitățile operative (4 detașamente intervenție acțiuni speciale). Diferența de 62 

(15%) persoane este în statul major și structurile de suport. Statul major include pe 

lângă Serviciul Analiză, Monitorizare și Control, Serviciul „A” și transmisiuni (care 

sunt specifice statului major), și structuri netipice domeniului (serviciul de gardă; 

structuri de gestiune a armamentului și transport). În cadrul statului major nu există 

structura de operații, iar instruirea și pregătirea de luptă fac parte din Secția Resurse 

Umane.      

BPDS dispune de personal bine pregătit şi antrenat pentru executarea misiunilor din 

competenţă. Unitatea a beneficiat de sprijin divers în ceea ce privește instruirea 

efectivelor, astfel încât capacitatea de acțiune este ridicată. În ceea ce privește 

dotarea, BPDS înregistrează deficite majore privind mijloacele auto de transport, fiind 

asigurat numai 30% faţă de necesar. Autovehiculele existente sunt uzate fizic şi 

moral („când ieșim la intevenții, plecăm cu 2 mașini, ca să fim siguri că ajungem cu 

una”). Totodată, nu sunt asigurate potrivit normelor mijloacele tehnice pentru misiuni 

speciale şi cele de protecţie, muniţia, armamentul neletal, echipamentele de 

comunicaţii şi IT. Există, așadar, discrepanță între potențialul uman al unității și 

dotarea acesteia, fapt care diminuază capacitatea operațională. 

Deficitul de mijloace de transport determină mobilitatea scăzută a unității, îndeosebi 

în teritoriu, neexistând posibilități de intervenție oportună la distanțe mari și nici de 

intervenție concomitentă în mai multe zone de acțiune. Sub aspectele menționate, se 

impune constituirea unui detașament suplimentar echipat și dotat corespunzător 

pentru intervenția la distanță. 

În conformitate cu Anexa nr. 1 (Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate contra 

plată de către subdiviziunile MAI, autorităţile administrative  

şi instituţiile din subordinea acestuia) a HG nr. 896/2014, BPDS poate 

efectua: „Asigurarea protecţiei persoanelor juridice şi fizice, a clădirilor şi a teritoriilor 

limitate”. Având în vedere că unitatea a ridicat problema efectivelor insuficiente, 

contribuabilii pot întreba cu cine poate fi prestat serviciul suplimentar respectiv și 

când anume. Dacă, totuși, există personal și timp de care unitatea se poate dispensa 

înseamnă că nu se îndeplinesc în mod corespunzător misiunile principale, ceea ce 

este foarte grav.  

c) CTCEJ. Misiunea CTCEJ constă în realizarea prerogativelor IGP privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii prin asistenţa tehnico-criminalistică pentru 

descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, evaluarea necesităţilor de mijloace şi 
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metode tehnico-criminalistice. CTCEJ implementează politicile publice în domeniul 

de competenţă al IGP privind asigurarea asistenţei tehnico-criminalistice. 

Competențele CTCEJ sunt următoarele: 

- efectuează expertize judiciare şi constatări tehnico-ştiinţifice; 

- analizează şi generalizează practica expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-

ştiinţifice; 

- contribuie la descoperirea şi investigarea infracţiunilor prin efectuarea expertizelor 

judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifice; 

- implementează proceduri moderne şi eficace de examinare în scopul întocmirii de 

concluzii argumentate privind evaluarea circumstanţelor şi cauzelor infracţiunilor; 

- elaborează indicaţii metodice şi instrucţiuni pentru domeniul de competenţă; 

- efectuează instruirea şi atribuirea calificării/gradelor de calificare de expert judiciar. 

CTCEJ are în structură 3 direcții tehnico-criminalistice și expertize judiciare: „Centru” 

(Chișinău); „Nord” (Bălți); „Sud” (Cahul) și 2 secții: „Est” (Căușeni) și UTA Găgăuzia 

(Comrat). Constituirea CTCEJ este o măsură pozitivă, îndeosebi înființarea 

structurilor regionale care asigură deservirea unităților teritoriale. 

În prezent, CTCEJ lucrează pentru toate serviciile de aplicare a legii din RM. Anual, 

examinează circa 12000 cazuri. Efectuează 18000 de investigații la locul comiterii 

faptelor și aproximativ 10000 de investigații speciale. 

CTCEJ a beneficiat de finanțări importante care au ridicat capacitatea IGP în 

domeniu. Cu toate acestea, procesul de dezvoltare trebuie continuat prin 

completarea dotării cu echipamente informatice, programe dedicate activităţii 

criminalistice, echipamente şi utilaje speciale tehnico-criminalistice, mobilier de 

laborator, asigurarea laboratoarelor CBRN. Este necesară, de asemenea, 

amplificarea formării profesionale a personalului. 

În viitor, CTCEJ trebuie să fie sprijit pentru întărirea funcțiilor de control, coordonare, 

de dezvoltare metodologică și de cercetare. Acesta trebuie, de asemenea, să 

stabilească standarde de calitate, să fie responsabil pentru pentru coerența și 

integrarea activității criminalistice. Totodată, CTCEJ trebuie să devină resursă de 

expertiză atât în sistemul de aplicare a legii, cât și în afara acestuia.  

Dacă va îndeplini standardele internaționale, CTCEJ va putea să obțină reputație 

internațională și să devină membru al Rețelei Europene a Institutelor de Științe 

Criminalistice (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI).  

d) Serviciul Poliției Judecătorești. În conformitate cu dispozițiile art. 69 alin. (5) din 

Legea nr. 320/2012, „Atribuţiile în domeniul de asigurare a înfăptuirii justiţiei vor fi 

cesionate către Ministerul Justiţiei la 1 ianuarie 2015 conform prevederilor legislaţiei 
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în vigoare.” Prevederea legală menționată nu a fost realizată, fiind necesară 

urgentarea punerii în aplicare. 

e) CCPI. Este destinat asigurării schimbului internaţional cu informaţii în scopul 

preîntâmpinării, stopării şi descoperirii faptelor criminale în RM. 

CCPI reprezintă platforma unică de cooperare poliţienească internaţională 

operaţională care, în condiţiile legii, gestionează şi facilitează schimbul de date şi 

informaţii operative la nivel naţional/internaţional şi, potrivit legii, asigură schimbul de 

informaţii operative în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, precum şi 

gestionarea fluxului informaţional de interes operativ aferent cooperării internaţionale 

derulate de structurile specializate ale IGP şi MAI. 

CCPI îndeplinește următoarele atribuţii: 

- asigură schimbul informaţional dintre subdiviziunile IGP/MAI, alte instituții ale 

statului, care realizează măsurile speciale de investigații şi autorităţile de aplicare a 

legii din străinătate; 

- realizează şi gestionează fluxul informaţional de interes operativ aferent cooperării 

internaţionale și furnizează informațiile de domeniu cu respectarea regulilor de 

confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal; 

- dezvoltă cooperarea internaţională în domeniul schimbului de date şi informaţii 

operative pentru lupta împotriva criminalităţii; 

- susține specific activitatea subdiviziunilor IGP/MAI pentru investigarea infracţiunilor 
şi contravențiilor etc. 

Activitatea CCPI este îngreunată de deficitul de circa 30% de dotare cu mijloace 
necesare funcționării. De asemenea, sistemul de comunicații nu este securizat, 
deoarece este utilizat de mai multe structuri de aplicare a legii. 

Considerăm că înființarea CCPI a fost o decizie benefică, deoarece a asigurat 
comasarea celor 3 subdiviziuni cu atribuții de cooperare polițienească internațională 
(Biroul Național Interpol, Punctul Național de Contact Europol, SELEC/GUAM) ceea 
ce permite conlucrarea mai eficace internă și internațională. 

Sistemul de reprezentare polițienească a MAI este redus. Astfel, este câte un ofițer 
de legătură la Europol, SELEC și Moscova.  

f) Centrul Chinologic. Centrul Chinologic este destinat soluţionării sarcinilor privind 

prevenirea, stoparea infracţiunilor, urmărirea şi reţinerea infractorilor, depistarea 

substanţelor şi mecanismelor explozive, substanţelor narcotice, depistarea 

cadavrelor umane, acordarea asistenţei metodice şi practice în domeniul chinologic 

pentru subdiviziunile IGP. 

Centrul Chinologic are ca atribuții selectarea, întreținerea, pregătirea pentru serviciu 

și utilizarea efectivului canin; selectarea, completarea și dezvoltarea profesională a 

specialiștilor chinologi; asigurarea măsurilor sanitar-veterinar. 
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La Centrul Chinologic funcționează următoarele structuri operative: Secţia 

reacţionare operativă și Secţia câini detector. Centrul are un efectiv total de 12 

persoane (7 ofițeri, 5 subofițeri). 

Problemele identificate privind Centrul Chinologic sunt următoarele: 

- cadrul de reglementare a activității de chinologie este depășit și ineficace; 

- nu există manuale pentru formarea chinologilor, dresarea câinilor de serviciu și nici 

PSO aferente; 

- nu există programul de formare a specialiștilor chinologi, activitatea având caracter 

de improvizație; 

- deși este încheiat acordul de colaborare cu Centrul chinologic „Aurel Greblea” Sibiu, 

România, personalul Centrului nu a fost încă detașat pentru pregătire la respectiva 

unitate de pregătire; 

- Centrul nu posedă competențe de control în domeniu la structurile IGP, iar 

capacitatea de coordonare a activității de profil este redusă; 

- efectivele de chinologi și câini de serviciu sunt mici în raport cu necesarul de 

utilizare în misiuni; 

- nici unul dintre chinologii din Centru nu a absolvit programe de formare în domeniu, 

toți însușindu-și cunoștințele/deprinderile de specialitate de la colegii cu experiență 

mai mare în activitate; 

- asigurarea materială cu mijloace și substanțe necesare dresajului este deosebit de 

precară, parte din acestea având termenul de utilizare depășit; mijloacele de 

transport canin sunt insuficiente; 

- nu există legislația care să permită utilizarea de mijloace explozive și narcotice 

reale pentru dresarea câinilor; 

- dotarea cu mijloace informatice este nesatisfăcătoare, astfel încât nu se pot realiza 

operațiunile de planificare a activității, de evidență a chinologilor, câinilor, a 

activităților desfășurate, precum și documentarea de specialitate și realizarea 

contactelor cu alte instituții de profil. 

În contextul analizei activității Centrului Chinologic al IGP, menționăm existența în 

MAI a 4 structuri diferite de profil, astfel: 

- Serviciul chinologic al PF; 

- Centrul Chinologic al IGP; 

- Plutonul chinologic al INP; 

- Serviciul chinologic al SPCSE.  
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Spre comparație, menționăm că în România există o singură unitate chinologică 

pentru întregul minister.  

Din punctul nostru de vedere, față de nevoile MAI al RM, existența celor 4 unități 

chinologice disipează eforturile, personalul, resursele financiare și materiale, nu 

permite coordonarea unitară, eficace și eficientă a activității de profil. Se impune, de 

aceea, concentrarea potențialului chinologic într-o singură unitate, constituită la 

nivelul MAI pe baza structurii canine ce deține necesarul cel mai mare de efective 

canine și chinologi, are capacitatea cea mai consolidată în domeniu și necesită 

investiții minime. În acest fel, va exista un singur prestator de servicii care va asigura 

necesarul de chinologi și câini de serviciu pentru întregul MAI.  

Menționă, totodată, că potrivit HG nr. 896 din 27.10.2014, PF este unica instituție din 

MAI autorizată să presteze servicii de dresare a câinilor, contra plată, persoanelor 

fizice și juridice. Atragem atenția asupra faptului că, din punctul nostru de vedere, 

MAI poate pregăti câini de serviciu și chinologi pentru alte structuri de apărare și 

securitate, dar nu trebuie să se transforme în societate comercială. 

g) INP.  

Alături de DGSP, INP este structura principală a IGP care funcționează în domeniul 

ordinii și securității publice. INP deține atribuțiile operative cele mai importante în 

domeniu, precum și efectivele cele mai însemnate. Din modul în care este construit, 

INP este o combinație de competențe și structuri de conducere, coordonare și 

execuție, ce deține atribuții foarte diverse, de nivel central, dar și teritorial. 

Complexitatea însăși a competențelor, a cadrului organizatoric și funcțional face 

dificilă desfășurarea activității și creează premisele neîndeplinirii atribuțiilor INP.   

INP a fost creat în scopul: asigurării şi menţinerii ordinii publice, securităţii circulaţiei 

rutiere; reacţiei prompte şi operative la manifestările negative; prezenţei masive şi 

evidente a Poliţiei în locuri publice şi de agrement, precum şi al sporirii climatului de 

siguranţă în societate.  

Din documentarea efectuată a rezultat că INP a fost constituit pe structura fostului 

Regiment de patrulă şi santinelă - „Scut,” prin preluarea de posturi (aprox. 1000) şi 

atribuţii de la DP a municipiului Chișinău şi de la unitățile teritoriale de poliţie. Cu 

același prilej, Poliţia rutieră a fost desfiinţată pe motivul corupţiei generalizate şi al 

percepţiei publice potrivit căreia simpla denumire trimitea la corupţie. De facto, însă, 

acum majoritatea efectivului INP face poliţie rutieră, folosind inclusiv personalul care 

a aparținut structurii respective!  

Unul din principiile declarate ale reformei MAI a vizat descentralizarea/ 

deconcentrarea de atribuţii şi competenţe la nivel teritorial. Prin modul de organizare 

şi funcţionare al INP s-a realizat, de fapt, concentrarea competențelor și 

fragmentarea schemei logice de plasare a resurselor, deciziei şi responsabilităţilor 

cât mai aproape de palierul de execuţie. Aceasta, deși INP deține structuri teritoriale. 
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Potrivit reglementărilor în vigoare, INP coordonează activitatea tuturor serviciilor de 

patrulare subordonate IGP. Raza de acoperire a INP cuprinde municipii, oraşe şi 

centre raionale al căror număr de populaţie depăşeşte 20 mii locuitori, precum şi 

traseele rutiere naţionale. Din simpla menționare a competenței teritoriale, rezultă că 

INP nu vizează mediul rural, care rămâne, astfel, în afara ariei sale de acțiune. 

Adăugând la aceasta posibilitățile reduse, de asemenea, ale IP, rezultă că 

reorganizarea activității polițienești de după 2013 nu a îmbunătățit prezența instituției 

în mediul rural.   

În scopul de a reliefa amploarea și diversitatea atribuțiilor alocate INP, le 

menționăm pe cele principale, astfel: 

 Desfăşurarea de activităţi de menţinere a ordinii şi securităţii publice, a 

siguranţei persoanelor, de identificare şi contracarare a acţiunilor ce atentează la 

viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private sau 

publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii.  

 Desfăşurarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice cu ocazia întrunirilor, 

manifestaţiilor cultural-sportive şi a altor activităţi similare, precum şi de restabilire a 

ordinii publice în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 Supravegherea și controlul circulaţiei pe drumurile publice, în afara cazurilor 

exceptate prin lege, şi colaborarea cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii 

obşteşti şi organizaţii neguvernamentale pentru îmbunătăţirea organizării şi 

sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, menţinerea 

infrastructurii drumurilor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor 

măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic, respectarea de către autorităţile 

publice, persoanele fizice şi juridice a normelor legale din domeniul siguranţei 

traficului rutier. 

  Executarea misiunilor de asigurare a ordinii publice în timpul vizitelor oficiale 

sau al altor activităţi la care participă înalţi demnitari de stat. 

 Exercitarea managementului operaţional al activităţii unităţilor structurale şi 

subdiviziunilor deconcentrate (monitorizarea, studierea şi evaluarea situaţiei 

operative, a misiunilor și randamentului acestora, formularea propunerilor ce se 

impun; elaborarea de propuneri de reglementare, programe şi planuri de acţiuni, 

pentru asigurarea coordonării în domeniul de competență a activităţii unităţilor 

structurale ale IGP şi subdiviziunilor din subordine; asigurarea metodologică a 

procesul de dirijare cu forţele de patrulare şi coerenţa acţiunilor acestora; controlul 

executării integrale şi în termenele stabilite a măsurilor prevăzute în domeniul de 

competență). 

 Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia 

drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii: 
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- în raza de acoperire stabilită, asigură şi menţine ordinea publică, securitatea 

circulaţiei rutiere, reacţionarea promptă şi operativă la sesizările cetățenilor cu privire 

la infracțiuni și alte informații despre infracțiuni și incidente, supravegherea locurilor 

publice şi de agrement în scopul sporirii climatului de siguranţă în societate; 

- planifică și organizează activităţi de asigurare şi menţinere a ordinii şi securităţii 

publice în timpul vizitelor oficiale, evenimentelor publice, precum şi de restabilire a 

ordinii publice în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, asigurând cooperarea și 

conlucrarea în acest sens a subdiviziunilor IGP și cu alte autorități cu competențe în 

domeniu; 

- la solicitarea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției acordă asistența necesară pentru 

asigurarea şi menţinerea ordinii publice, securității circulaţiei rutiere în cadrul 

evenimentelor publice la care este estimată participarea unui număr sporit de 

persoane sau există riscul declanșării tulburărilor în masă; 

- asigură preîntâmpinarea, identificarea şi contracararea acţiunilor ce atentează la 

viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private sau 

publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii; 

- supraveghează şi controlează, inclusiv prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale 

din dotare, circulaţia pe drumurile publice şi regimul din transporturi; 

- colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii obşteşti şi organizaţii non-

guvernamentale pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, 

asigurarea stării tehnice a vehiculelor, menţinerea infrastructurii căilor de comunicaţie 

şi obiectivelor din transporturi, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi 

realizarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic, respectarea de 

către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice a normelor legale din domeniul 

siguranţei traficului rutier, feroviar şi naval; 

- asigură protejarea informaţiei deţinute împotriva accesului ilegal, distrugerii, copierii 

sau difuzării neautorizate a datelor cu caracter confidenţial; 

- asigură, în condiţiile legii, ordinea publică şi paza zonelor în care s-au produs ori 

există pericol iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii 

excepţionale ce pun în pericol viaţa, integritatea corporală a persoanelor sau bunurile 

acestora, precum și paza locului comiterii infracţiunilor şi contravenţiilor; 

- acordă asistenţă subdiviziunilor specializate în asigurarea protecţiei civile şi 

gestionarea situaţiilor excepţionale, la prevenirea şi lichidarea consecinţelor 

incendiilor, avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale şi altor situaţii excepţionale; 

- asigură, direct sau în cooperare cu alte subdiviziuni ale IGP, alte forţe de ordine, 

restabilirea ordinii publice, din momentul în care evenimentele publice îşi pierd 

caracterul paşnic şi civilizat, precum şi neutralizarea unor acţiuni de natură să 

împiedice desfăşurarea normală a evenimentelor publice;  
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- efectuează controlul respectării legislaţiei privind securitatea publică prin 

exercitarea serviciului de patrulare pe străzile, parcurile, pieţele, scuarurile şi alte 

locuri publice, conform sistemului unic de dislocare. 

 În scopul prevenirii şi stopării infracţiunilor şi contravenţiilor, respectării 

legalităţii, ordinii şi securităţii publice:  

- acumulează informaţii în scop de cunoaştere a fenomenului infracțional, prevenire 

şi combatere a infracţiunilor şi contravenţiilor; 

- elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor, 

atribuite Poliţiei, conform legii; 

- coordonează aplicarea uniformă a legislaţiei contravenţionale în cadrul 

subdiviziunilor INP şi IP;  

- asigură reacţionarea promptă a echipelor de patrulare din subordine la sesizările şi 

comunicările despre contravenţii şi infracţiuni, precum și paza locului infracțiunilor, 

stabilirea martorilor oculari ai infracțiunii/contravenției sau reținerea delincvenților 

până la intervenția grupurilor operative din cadrul inspectoratelor teritoriale de poliție 

și transmiterea acestora membrilor grupurilor de urmărire penală;  

- asigură informarea autorităţilor administraţiei publice respective privind 

evenimentele care i-au devenit cunoscute şi care pun în pericol siguranţa personală, 

socială sau a statului şi cer o reacţionare promptă; 

- asigură prevenirea, constatarea, descoperirea şi investigarea contravenţiilor, 

urmăreşte şi reţine persoanele care au săvârşit infracţiuni şi contravenţii, stabileşte 

cauzele şi condiţiile care contribuie la comiterea lor şi, în limitele competenţei sale, 

întreprinde măsuri în scopul înlăturării acestora; 

- organizează şi dirijează activităţile de prevenire şi investigare a contravenţiilor 

săvârşite la obiectele transportului feroviar şi fluvial; 

- asigură supravegherea şi controlul traficului rutier, siguranţa la trafic, respectarea 

regulilor, normativelor şi standardelor stabilite în domeniul dat, elaborează şi pune în 

aplicare măsuri de prevenire a accidentelor rutiere, de reducere a gravităţii 

consecinţelor acestora; 

- asigură, în limitele competenţei executarea hotărârilor instanţelor de judecată; 

- asigură evidenţa unică a accidentelor rutiere, a cauzelor contravenţionale, 

sancţiunilor aplicate şi a persoanelor care le-au săvârşit, prin intermediul Sistemului 

Informaţional din dotare; 

- constată cauzele şi condiţiile ce pot genera sau contribui la săvîrşirea infracţiunilor 

şi contravenţiilor și sesizează organul competent sau persoana cu funcţie de 

răspundere privind înlăturarea lor. 
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 Îndeplinește atribuții specifice la declararea regimului stării de urgenţă, de 

asediu şi de război. 

 Pentru acordarea de asistenţă populaţiei şi autorităţilor administraţiei publice: 

- informează sistematic, inclusiv prin mass-media şi pagina oficială din reţeaua 

Internet, organele administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă, despre 

starea ordinii de drept, măsurile întreprinse în vederea consolidării ei, prevenirii, 

curmării şi descoperirii infracţiunilor, conform structurii şi formatului aprobat de 

conducerea IGP; 

- acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în 

vederea desfăşurării activităţii acestora, participă la activităţile consiliilor şi comisiilor 

create pe lîngă autorităţile administraţiei publice centrale în domeniul securităţii 

publice, siguranţei transporturilor şi circulaţiei rutiere, protecţiei drepturilor şi a 

libertăţilor omului; 

- asigură participarea la acţiunile de salvare şi evacuare a persoanelor şi a bunurilor 

în caz de accidente, catastrofe, incendii, calamităţilor naturale, în condiţiile legislaţiei. 

- coordonează, sub aspectul garantării siguranţei traficului rutier, proiectele de 

construcţie, reconstrucţie şi reparaţie a drumurilor publice şi a obiectelor amplasate 

în zona de protecţie a drumurilor, elaborate de administratorii drumurilor sau 

proiectanţi licenţiaţi; 

- coordonează schemele de transportare a încărcăturilor de mare tonaj, cu gabarit 

depăşit şi a încărcăturilor periculoase, precum şi itinerarele pentru efectuarea 

instruirii practice în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, eliberează 

permise speciale pentru conducătorii de automobile speciale de încasare şi 

comunicaţie specială. 

După cât se poate constata, INP face menținere, asigurare și restabilire a ordinii și 

securității publice, acumulează informații, previne și combate, constată și 

investighează, coodonează activități și structuri de poliție, îndeplinește atribuții de 

poliție rutieră, acordă sprijin administrației publice, participă la consilii și comisii 

diverse, se ocupă de expertizări tehnice ale vehiculelor. Realizează, adică, o sumă 

de activități de o diversitate deosebită, care în mod normal nu trebuie alăturate și, 

obiectiv, nu pot fi gestionate ca ansamblu la nivelul necesar de calitate.    

Mai mult, INP, deși nu are capacitățile tehnice necesare, îndeplinește și atribuții care 
nu au nimic în comun cu activitatea polițienească:  

- „eliberează aprobări de reutilare a vehiculului, în cazurile ce nu necesită 

elaborarea şi coordonarea documentaţiei de proiectare, precum şi avize de 

expertiză tehnică a vehiculului construit în mod individual privind corespunderea 

cerinţelor securităţii circulaţiei rutiere, coordonează schemele de amplasare a 

inscripţiilor şi reclamei pe vehicule; 
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- coordonează sarcina tehnică, proiectul tehnic, cartea tehnologică, condiţiile 

tehnice de construcţie, reconstrucţie, reparaţie capitală, precum şi de reutilare 

a vehiculului, în caz de preschimbare a parametrilor tehnici de gabarite sau 

greutate, a elementelor constructive ori a sistemelor ce afectează securitatea 

circulaţiei rutiere, participă la încercările de recepţie a mostrelor în vederea 

admiterii producerii lor în serie; 

- autorizează pentru activitatea de reutilare a autovehiculelor cu utilaj de gaz în 

sistemul de alimentare agenţii economici, ce dispun de bază tehnico-materială, 

personal atestat, documentaţie tehnică de proiect şi documentaţie tehnologică 

corespunzătoare genului de activitate, coordonată cu organul abilitat în domeniul 

securităţii industriale.” 

Menționăm în acest context faptul că HG nr. 415/2003 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, 

trebuie revizuită/modificată radical sau chiar abrogată. Avem în vedere faptul că 

atribuţiile stabilite prin acest act normativ nu sunt specifice activităţii poliţieneşti și au 

în cea mai mare parte caracter pur tehnic, ce necesită cunoştinţe inginereşti de 

specialitate auto.  

Totodată, prevederile actului normativ contravin dispozițiilor art. 21 lit. c) din Legea 

nr.320/2012 care stipulează clar atribuţiile Poliţiei privind siguranţa traficului rutier, 

astfel: „supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara 

cazurilor exceptate prin lege, şi colaborează (nota autorilor: deci nu efectuează) cu 

alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii obşteşti şi organizaţii neguvernamentale 

pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a 

autovehiculelor, menţinerea infrastructurii drumurilor, perfecţionarea pregătirii 

conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic, 

respectarea de către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice a normelor 

legale din domeniul siguranţei traficului rutier.“ 

Atribuţiile menţionate exced în mod evident domeniului de activitate al Poliției. Pe 

lângă aceasta, structurile de supraveghere transport şi circulaţie rutieră/accidente 

rutiere din componenţa INP, direcțiilor de poliție şi IP nu dispun de personal 

specializat şi nici de echipamente/dispozitive tehnice speciale care să permită 

exercitarea integrală a sarcinilor.  

Drept urmare, activitatea are preponderent caracter formal, iar menținerea acesteia 

în competența Poliției constituie o mare răspundere și creează riscuri 

instituționale deoarece nu poate fi realizată corespunzător. Adică, Poliția pune în 

pericol traficul rutier și siguranța participanților la acesta!  

În sarcina INP este stabilit, de asemenea, că: „eliberează către solicitanţi certificate 

de cazier contravenţional, certificate cu privire la accidente rutiere, acte juridice cu 

privire la neridicarea în procesul de constatare a contravenţiilor a permisului de 

conducere, a certificatului de înmatriculare а vehiculului şi/sau a plăcilor de 
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înmatriculare.” În prezent, atribuția menționată este gestionată de către STI, astfel că 

nu are acoperire în realitate.  

Structura organizatorică și efectivele INP (prevăzut/existent) sunt următoarele: 

- Conducerea; 

- Secretarul executiv al Consiliului Naţional de Asiguare a Securităţii Circulaţiei 

Rutiere; 

- DMO; 

- Direcţia Supraveghere Transport şi Circulaţie Rutieră; 

- Plutonul de Escortă și Misiuni Speciale; 

- Brigada de Patrulare „Centru”. Aceasta se compune din: Batalionul nr. 1 (Plutonul 

Special; Plutonul Căi Ferate; Compania nr. 1 Măsuri în Masă); Batalionul nr. 2 (5 

companii de patrulare, câte una pentru fiecare sector); Batalionul nr. 3 (7 plutoane 

care acoperă 16 raioane); Batalionul nr. 4 (Pluton transport auto; Plutonul Cavalerie; 

Plutonul Chinologic); 

- Regimentul de Patrulare „Nord” Bălți. Acesta are în subordine 2 companii de 

patrulare dislocate la Bălți (Compania 1 – pentru municipiul Bălți; Compania 2, cu 4 

plutoane ce acoperă 11 raioane); 

- Batalionul de Patrulare „Sud”, Cahul. Este organizat pe 3 plutoane, care acoperă 9 

raioane; 

- Centrul Unic de Monitorizare şi Coordonare (cu statut de direcţie); 

- Direcţia Resurse Umane; 

- Serviciul Juridic; 

- Serviciul Evidenţă Accidente Rutiere; 

- Serviciul Relaţii Publice; 

- Secţia Dotări şi Asigurare Logistică; 

- Secţia Contabilitate; 

- Secretariat. 

Denumirile structurilor teritoriale subordonate INP (regiment, batalion, companie, 

pluton, grupă), precum și ale funcțiilor din cadrul acestora (comandant, șef stat-major 

etc.) par a fi ale unor unități/subunități de infanterie. Se pare că demilitarizarea 

Poliției nu a funcționat în cazul INP. 
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Consemnăm faptul că, excepție făcând anumit posturi de specialitate, majoritatea 

funcțiilor de execuție poartă denumirea „inspector patrulare rutieră”. Fie și din 

acest detaliu rezultă că orientarea activității INP este către activitățile de poliție 

rutieră. Adică, s-a desființat Poliția Rutieră și s-a constituit în loc o entitate cu mult 

mai numeroasă ce desfășoară predilect activități în același domeniu și foarte puțin de 

patrulare. Acest fapt a fost afirmat, în unanimitate, de către întregul personal 

intervievat din IP și alte structuri.  

Problemele identificate privind modul de desfășurare a misiunilor specifice de 

către INP sunt următoarele: 

- Concentrarea la INP a atribuțiilor de patrulare nu este principial corectă, deoarece 

această structură se suprapune cu misiuni peste zona de competență a IP, deși nu 

cunoaște aspectele de particularitate locală. Ca urmare, se disipează răspunderea 

pentru patrulare și alte activități specifice de ordine și securitate publică între INP, IP 

și DTC, iar o serie de misiuni nu se mai desfășoară de nici una dintre structuri. 

Așadar, paraleismele, duplicările/suprapunerile fragmentările şi mai ales disoluţia 

răspunderii sunt elementele care definesc stadiul actual al sistemului de ordine şi 

securitate publică. Cel mai sugestiv exemplu îl constituie municipiul Chișinău, unde 

DP şi cele 5 IP de sector nu dispun de structuri proprii de patrulare, activităţile de 

ordine şi securitate publică fiind exercitate de către Batalionul nr. 2 cu un total de 365 

posturi (cele 5 companii) din Brigada Patrulare a INP.  

Totodată, precizăm că activităţile de răspuns la solicitările populației/altor polițiști 

despre infracţiuni şi incidente revin în responsabilitatea BRO din subordinea DP a  

municipiului Chișinău (are 5 Plutoane, câte 1 pentru fiecare sector, cu un total de 138 

posturi alocate).  

La acest dispozitiv se mai adugă 100 carabinieri (câte 20 pentru fiecare sector), care 

efectuează patrularea zilnic între orele 16.00-23.00.  

Din motivele evocate, este foarte greu de desluşit cine şi mai ales cum coordonează 

aceste elemente fragmentate de dispozitiv. De conducere integrată nici nu poate fi 

vorba, iar partajarea răspunderii poate face eventual obiectul unei „investigaţii 

speciale”. Menționăm, în context, faptul că în cadrul IGP nu se elaborează planuri 

unice de ordine și securitate publică prin care să se stabilească, pe 

municipii/raioane/localități, sarcinile precise și responsabilitățile tuturor structurilor cu 

atribuții în domeniu de pe raza respectivei unități administrativ-teritoriale. 

Din punctul nostru de vedere, structurile teritoriale ale IGP vor funcţiona optim pe 

componenta de ordine şi securitate publică numai dacă vor deţine competenţa 

deplină în zona de responsabilitate (municipii/raioane) și vor dispune de structuri 

proprii de ordine publică şi siguranţă rutieră dimensionate adecvat problematicii 

înregistrate la nivelul unității administrative teritoriale în care sunt constituite.    
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- Deoarece nici INP și nici IP nu au capacitate, mediul rural rămâne în mare parte 

neacoperit, prezența polițienească în sate continuând să fie redusă. 

- La nivel raional, plutoanele de patrulare din subordinea INP îşi exercită atribuţiile în 

zona de responsabilitate ce acoperă 2-3 raioane sau 4 în cazul Plutonului de 

patrulare Cahul (Cahul, Taraclia, Vulcănești, Cantemir).  

Din analiza efectivelor şi mijloacelor auto de transport alocate a rezultat că, de 

regulă, într-un raion se află efectiv în serviciu un echipaj de patrulare, compus din 2 

inspectori de patrulare rutieră. Aceștia, practic, nu pot acoperi toată zona de 

responsabilitate. La situaţia prezentată adăugăm aspectele ce tin de locul în care 

sunt parcate mijloacele de transport, precum şi deplasarea zilnică a inspectorilor de 

la domicilu la serviciu şi retur (de cele mai multe ori domiciliul nu corespunde cu 

raionul în care efectuează serviciul). Elementele enunțate oferă tabloul posibilităților 

reale și deficitului de capacitate al INP pentru exercitarea patrulării la nivel raional. 

- Din cauza lipsei de carburanți (se alocă 10 litri de benzină/autovehicul/zi), patrulele 

auto ale INP nu pot ieși în afara rețelei de drumuri naționale, așa încât zone întinse 

nu sunt patrulate. Acesta este unul dintre motivele pentru care patrulele auto se 

limitează la misiuni de poliție rutieră. Totodată, din lipsa de efective, INP nu poate 

asigura patrularea pedestră, fapt ce determină scăderea capacității ce cunoaștere și 

control operativ al mediului local.  

- Cooperarea între IP și structurile INP de pe raza lor de competență este afectată de 

faptul că acestea din urmă îndeplinesc prioritar ordinele șefilor lor și din acest motiv 

răspund aleatoriu la solicitările șefilor IP. Sunt raioane în care cooperarea nu are loc, 

iar în altele se desfășoară numai datorită relațiilor personale bune.  

- Structurile teritoriale ale INP desfășoară frecvent activități cu relevanță 

polițienească redusă. Din analiza documentelor specifice de evidenţă ale Sectorului 

de Poliţie nr. 4 din cadrul IP Botanica (DP Chișinău) a rezultat faptul că în perioada 

01.01-26.05.2015 structurile teritoriale ale INP care patrulează în zona de 

resposablitate a sectorului au constatat următoarele 5 contravenţii/infracţiuni: 1 caz: 

„a fumat în loc public”; 5 cazuri: „a traversat carosabilul în loc neregulamentar”; 1 caz: 

,,furt/sustragere de două flori în valoare la preţ de 61 lei de la Magazinul „Velmart” şi 

1 caz: „conflict spontan”.   

- INP înregistrează deficite de dotare la mijloace de comunicaţii portabile şi mobile 

TETRA, aparate pentru verificarea vitezei de deplasare a automobilelor (radare), 

aparate pentru verificarea conţinutului de alcool în aerul expirat (dragere) şi 

echipamente IT. 

- Documentarea contravenţiilor nu poate fi realizată din cauza lipsei mijloacelor 

tehnice care ar permite probarea acestora. 

Cu prilejul întâlnirilor și al intervievării personalului IP au rezultat următoarele 

probleme care confirmă constatările experților: 
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- Structurile teritoriale ale INP se concentrează îndeosebi asupra constatării 

contravenţiilor/infracţiunilor legate de siguranţa traficului rutier (poliţie rutieră) şi mai 

puţin în domeniul menţinerii ordinii şi securităţii publice. După întocmire, procesele-

verbale de constatare ale INP sunt transmise la IP (Serviciul Supraveghere Tehnică 

şi Cercetare Accidente Rutiere) pentru documentarea şi finalizarea cercetării (IP 

Briceni, IP Edineț, IP Soroca, IP Hâncești, IP Căușeni, IP Cantemir, IP Taraclia, IP 

Șoldășești). 

- Odată cu înființarea INP, parte din posturile şi compartimentele funcţionale ale IP au 

fost transferate la acesta (la o serie de IP numărul posturilor de patrulare a fost redus 

cu 50%, de la 24 la 12 în prezent). De aceea, IP nu mai au capacitatea operaţională 

de a gestiona toate problemele ce vizează menţinerea şi asigurarea ordinii şi 

securităţii publice în zona de responsabilitate (IP Hâncești, IP Cantemir, IP Edineț, IP 

Briceni). 

- Majoritatea personalului din structurile teritoriale ale INP nu are pregătirea necesară 

pentru constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor și, ca urmare, mare parte din 

procesele-verbale de constatare sunt respinse de instanţele de judecată (IP Taraclia, 

IP Hâncești, IP Căușeni). 

- IP se confruntă cu dificultăţi majore în planul coordonării misiunilor de menţinere şi 

asigurare a ordinii şi securităţii publice, deoarece structurile locale de patrulare se 

subordonează INP şi frecvent sunt dirijate în alte zone decât cele care necesită în 

mod real prezenţa acestora (IP Hâncești, IP Taraclia, IP Soroca, IP Căușeni). 

- Structurile teritoriale ale INP, cu mijloacele şi efectivele actuale, nu au capacitatea  

să acopere activitatea de patrulare pe toate drumurile naţionale din responsabilitate. 

- La nivelul IP se consideră că separarea misiunilor de ordine şi securitate publică 

între INP şi IPR „a fost o mare eroare”, întrucât a generat situţii total anacronice la 

nivel raional. Astfel, responsabilităţile pe acest domeniu au fost alocate la două 

componente care funcţionează paralel. Capacitatea IP de a gestiona ordinea publică 

la nivel raional a fost redusă aproape la jumătate ca efect al preluării de către INP a 

peste 50% din funcțiile de la secţiile de securitate publică.  

Aprecierea generală dată INP de către personalul de la IP este foarte sugestiv redată 

în următoarele comentarii: „o mare dezamăgire” (IP Dubăsari) și: „pur și simplu au 

dat-o în bară!” (IP Soroca).  

Din analiza efectuată rezultă că modul de organizare și funcționare al INP generează 

neajunsuri nu numai asupra instituției, ci și riscuri în ceea ce privește ordinea și 

securitatea publică și, deci, siguranța cetățeanului, aspecte deosebit de negative. Ca 

urmare, trebuie întreprinse acțiuni urgente pentru reechilibrarea domeniului. 

Principala măsură vizează constituirea Inspectoratului Național pentru Securitate 

Publică (INSP) prin fuzionarea unei părți a INP cu DGSP, cu realocarea 

corespunzătoare a competențelor. INSP va fi inclus în aparatul de administrare al 
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IGP și va deține competențe de coordonare generală a domeniului. INP va preda la 

DP și IP competențele, structurile, personalul și mijloacele afectate misiunilor de 

patrulare, menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice. INSP va fi 

asigurat din punct de vedere al activității de resurse umane, financiar și logistic de 

către structurile de specialitate ale IGP. 

INSP va avea ca structuri principale: Direcția Generală Ordine şi Securitate Publică 

(DGOSP) și Direcția Generală Circulație Rutieră (DGCR). DGOSP va asigura 

coordonarea generală a domeniului ordinii și securității publice și a structurilor 

corespondente/personalului de la DP/IP. DGCR va prelua de la INP competențele 

aferente domeniului circulației rutiere, nu va îndeplini nemijlocit atribuții operative, va 

asigura coordonarea generală a domeniului și va avea structuri corespondente la 

DP/IP.  

În coordonarea DGCR se va constitui ca subdiviziune specializată a IGP unitatea de 

poliție rutieră pentru drumurile naționale, escortă și misiuni speciale. În coordonarea 

DGCR va intra, ca subdiviziune specializată a IGP, Sistemul Automatizat de 

Supraveghere a Circulației Rutiere „Controlul Traficului” ce va fi transferat integral de 

la STI (funcții, personal, echipamente, spații de lucru). 

C) Privind structurile teritoriale ale IGP 

După cum am mai precizat, structurile teritoriale ale Poliției sunt: DP a 

Municipiului Chișinău (5 IP); DP a UTA Găgăuzia (3 IP); 34 IP. 

Poliţia este organizată în subdiviziuni teritoriale subordonate IGP. Acestea au 

personalitate juridică și dețin competenţe teritoriale corespunzător unității  

administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt amplasate.  

Unitățile de poliție au în structură secții și servicii și își desfășoară activitatea în baza 

regulamentelor aprobate de şeful IGP. Structura și efectivele unităților de poliție sunt 

stabilite în funcţie de întinderea teritoriului, numărul populaţiei, importanţa obiectivelor 

economice şi sociale și situația criminogenă locală. 

În municipiul Chişinău şi în UTA Găgăuzia sunt organizate şi funcţionează DP, 

conduse de şefi, asistaţi de câte un adjunct. În municipii şi raioane sunt organizate şi 

funcţionează IP, iar în sate (comune) – posturi de poliţie, arondate sectoarelor de 

poliţie. 

În cadrul DP a municipiului Chişinău sunt organizate şi funcţionează 5 IP, câte unul 

în fiecare sector municipal. DP a UTA Găgăuzia are în subordine 3 IP. 

 DP a municipiului Chișinău 

Structura DP Chișinău este următoarea (470 posturi, fără IP): 

a) Conducerea; 
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b) Secretariatul; 

c) Serviciul Presă și Relații Publice; 

d) Secția Management Operațional; 

e) Secția Resurse Umane; 

f) Serviciul Asistență Juridică; 

g) Serviciul Logistic; 

h) Contabilitate; 

i) Serviciul Comunicații; 

j) Secția Coordonarea Activității de Investigații; 

k) Secția de Coordonarea Activității de Securitate Publică; 

l) Subdiviziuni Subordonate: 

- Secția Combaterea Infracțiuni Grave și Crimă Organizată; 

- Secția Combatere Infracțiuni în Locuri Publice; 

- Secția Investigare Fraude Economice; 

- Secția Coordonare Activității de Urmărire Penală; 

- Secția Supraveghere Transport și Circulație Rutieră; 

- BRO; 

- Batalionul Special de Escortă și Pază; 

- Izolatorul de Detenție Provizorie;  

- 5 IP. 

Din analiza aspectelor specifice DP a municipiului Chișinău au rezultat 

următoarele probleme: 

- Unitatea și IP de sectoare nu dețin nici competențe și nici efective pentru patrulare, 

astfel încât această activitate este în afara controlului operativ al DP. 

- Pentru creșterea eficacității activității, sporirea capacității de intervenție și a 

prezenței polițienești în teren, sunt organizate patrule mixte formate din reprezentanții 

BRO, INP, BPDS. Astfel, în loc ca DP să poată rezolva independent aceste sarcini 

este necesară participarea a 3 structuri diferite ale IGP, fapt ce pune probleme de 

organizare a cooperării și disponibilitate a efectivelor necesare. 
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- BRO este o structură ineficace, deoarece funcționează centralizat, solicitările 

cetățenilor fiind gestionate de la dispeceratul aflat la DP. IP de sectoare nu dispun de 

propriile forțe și nici de dispecerate. BRO are în compunere 5 plutoane (câte 25 de 

polițiști), câte unul pentru fiecare sector. Acestea lucrează în schimburi. Din punctul 

nostru de vedere, existența structurii speciale de reacție nu se justifică, deoarece la 

solicitările publicului trebuie dirijată de la IP patrula aflată cel mai aproape de 

eveniment.  

Batalionul nr. 2 din Brigada de Patrulare „Centru” destină, la rândul său pentru 

patrulare câte o companie (circa 70 polițiști) pentru fiecare sector.  

Însumând efectivele plutonului de reacționare rapidă afectat IP de sector și ale 

companiei de patrulare din cadul Batalionului de Patrulare, rezultă peste 90 de 

polițiști care lucrează pe raza de competență a IP, dar nu se subordonează acestuia. 

Se adaugă efectivele puse la dispoziție de către BPDS și DTC. 

- BRO nu are competențe de constatare. De aceea, atunci când se deplasează la 

solicitarea cetățenilor, personalul BRO cheamă, la rândul său, alți polițiști – „așteptați 

să vină alții, că noi nu putem aplica legea”. Se prezintă justificarea că BRO nu poate 

pierde timp pentru constatări. Considerăm, totuși, că atunci când descoperă diferite 

fapte personalul BRO trebuie să efectueze constatarea acestora deoarece este 

prezent la fața locului și are imaginea directă asupra cazurilor.    

- Procesul de cercetare a contravențiilor excelează în birocrație. Astfel, în loc ca o 

contravenție să fie constatată, iar acest fapt să fie urmat imediat de aplicarea 

sancțiunii, este necesară parcurgerea/întocmirea a numeroase proceduri și 

documente, ceea ce presupune eforturi deosebite în situații când nu este necesar. 

- Deși există relații de colaborare, INI nu sprijină suficient activitatea DP. Nu există 

reguli clare, pe niveluri de gravitate a cazurilor, privind competențele de investigare.  

- Munca de investigații este foarte mult îngreunată de procedurile birocratice aferente 

activității procurorilor/judecătorilor. 

- Cu toate că IGP solicită puncte de vedere și propuneri asupra diferitelor aspecte, 

observațiile/sugestiile DP nu sunt luate în calcul. 

- Deși există un volum mare de activitate, documentare, investigații, din cauza 

sistemului nereformat al justiției, sunt cazuri care nu se finalizează cu trimiterea în 

instanță și condamnări.  

- Din cauza presiunii pentru investigarea infracționalității stradale și juvenile, care 

provoacă un puternic impact emoțional în societate, accentul pe investigarea marii 

criminalități este mai scăzut. 

- DP nu are în structură componenta de informatică, iar pentru segmentul de 

comunicații este alocat un singur angajat, ceea ce este insuficient față de necesar. 
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– Accesul la bazele de date nu se poate efectua din motive tehnice, fapt ce 

îngreunează informarea asupra situațiilor de interes. 

- Dotarea cu mijloace de transport este precară. Au fost asigurate numai 5 

autovehicule noi (există Niva vechi de circa 20 de ani). 

- BRO nu are mijloace proprii de comunicații – utilizează stațiile din sistemul TETRA 

de la INP. 

- S-a apreciat utilitatea pentru activitatea curentă a analizelor tactice furnizate de 

structura de specialitate din cadrul INI. 

- Sectoristul este supraîncărcat cu sarcini foarte variate, parte nespecifice. Din 

această cauză nu-și poate îndeplini corespunzător rolul de sprijinitor al comunității. 

Acesta deține și atribuții de constatare, care îl îndepărtează și mai mult de misiunea 

sa, ce trebuie să fie conformă modelului “Community Policing” (ce trebuie promovat 

mai activ în RM). 

 DP UTA Găgăuzia 

DP UTA Găgăuzia are următoarea structură (46 funcții fără IP): 

- Conducere;  

- Secretariat;  

- Serviciul Presă și Relații Publice; 

- Secția Management Operațional;  

- Secția Resurse Umane;  

- Serviciul Asistență Juridică;  

- Serviciul Logistic; 

- Contabilitate; 

- Serviciul Comunicații; 

- Secția Coordonarea Activității de Investigații;  

- Secția Coordonarea Activității de Securitate Publică;  

- Secția Coordonarea Activității de Urmărire Penală. 

DP oferă exemplul pozitiv al modului în care pot fi constituite structuri zonale de 

Poliție. Astfel, DP coordonează 3 IP din punct de vedere operațional, al activității de 

resurse umane, financiar și logistic. Spre exemplu, structura de gestiune a formării 

profesionale se află la DP și nu la IP. La fel, contabilitatea și logistica trebuie întărite. 



94 

Având în vedere faptul că trebuie să îndeplinească sarcini de coordonare și nu de 

execuție, efectivele secțiilor cu atribuții de resurse umane, investigații, securitate 

publică și urmărire penală trebuie redimensionate.  

 IP raionale și de sector  

Structura de principiu a IP este următoarea: 

- Conducerea; 

- Secția Management Operațional; 

- Secția Resurse Umane; 

- Serviciul Logistic; 

- Secretariat; 

- Secția Urmărire Penală; 

- Secția Investigare Infracțiuni (Serviciul Analiză Crime; Serviciul Poliției Criminale – 

Biroul Crime Grave; Biroul Zonal – funcțiile sunt repartizate la sectoarele de poliție; 

Biroul Căutare; Biroul „C”; Serviciul Investigare Fraude Economice; Serviciul 

Criminalistic);  

- Secția Securitate Publică (Serviciul Interacțiune Comunitară, care include: Biroul 

Siguranță Copii; Serviciul Prevenire; Serviciul Patrulare; Serviciul Supraveghere 

Tehnică și Accidente Rutiere; Serviciul Supraveghere Armament și Activități 

Licențiate); 

- Sectoare de poliție; 

- Posturi de poliție în cadrul sectoarelor de poliție. 

Din punctul nostru de vedere, structura IP corespunde în general nevoilor de 

îndeplinire a atribuțiilor. Față de actualul model organizatoric, anumite structuri sunt 

supradimensionate în raport cu necesarul real (resursele umane), iar altele sunt 

insuficiente (logistica) sau chiar lipsesc (comunicații și informatică). 

Componentele cu atribuții administrative (resurse umane, economie-finanțe, logistică 

și o serie de sarcini îndeplinite de managementul operațional) sunt mari 

consumatoare de personal și eforturi. Ca urmare, șefii IP sunt obligați să se 

concentreze asupra acestora în detrimentul activității polițienești. Situația este mai 

vizibilă în cazul IP cu efective mici, la care ponderea structurilor administrative este 

mai evidentă. 

Considerăm că înființarea sectoarelor de poliție a fost o măsură bună. Din relatările 

personalului IP a rezultat că numărul acestora nu este corelat cu particularitățile 

locale. La fel posturile de poliție – principial, acestea trebuie să funcționeze pe lângă 
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primării, dar sunt frecvente situațiile în care un post de poliție acoperă cîte 2-3 

localități cu primării. Numărul funcțiilor de ofițeri de investigații de la sectoatrele de 

poliție nu reflectă întotdeauna nevoile situației operative. 

Cum am menționat, IP raionale dețin servicii de patrulare (insuficiente dezvoltate), iar 

cele de la sectoarele municipiului Chișinău nu, deși situația operativă necesită 

existența acestora.  

Serviciul Investigații Fraude Economice, precum și Serviciul Criminalistic au 

capacități reduse de îndeplinire a atribuțiilor din cauza deficitului de personal, a 

absenței specialiștilor și a dotărilor necesare.  

Numărul funcțiilor de la urmărire penală este aproximativ egal cu cele pentru 

activitatea de investigații, deși aceasta din urmă este baza activității polițienești. 

Practic, urmărirea penală îndeplinește în Poliție atribuții asimilate sarcinilor 

procurorilor (vom detalia la secțiunea privind urmărirea penală).  

Considerăm că modelul actual de organizare teritorială a Poliției este depășit. Având 

în vedere zonele în general mici de responabilitate, efectivele reduse ale majorității 

IP și proporția relativ mare a funcțiilor de suport în totalul efectivelor, considerăm că 

există o mare fragmentare structurală și, mai cu seamă, numeroase atribuții 

administrative. În concepția noastră, soluția este a regionalizării structurilor de Poliție, 

demers prevăzut, de altfel, și în Programul de Guvernare. Precedentul îl constituie 

DP a municipiului Chișinău și DP a UTA Găgăuzia care și-au dovedit viabilitatea.  

Prin aceasta înțelegem constituirea a 6-8 Direcții Regionale de Poliție (DRP) care să 

includă, fiecare, un număr proporțional de IP. Localitățile de reședință ale DRP vor fi 

alese astfel încât să fie situate central față de IP arondate. Sediile DRP pot fi stabilite 

la reședințele fostelor județe (a căror dispunere s-a fundamentat pe considerente 

sociale, economice și demografice), dacă există infrastructura necesară, iar zonele 

de competență să corespundă acestora.  

DRP urmează să fie structuri de coordonare operațională și suport pentru IP. La DRP 

vor fi concentrate structurile de resurse umane, logistică, financiar (de soluționat 

aspectul personalității juridice a IP), parte din atribuțiile de management operațional, 

informatică și comunicații, precum și competențe operative ce pot fi centralizate (ex. 

Investigații fraude economice). La IP vor rămâne sarcini exclusiv operaționale, ceea 

ce va simplifica managementul local și va permite concentrarea pe problematica 

polițienească.  

Din evaluările efectuate în teren și din interviurile/întâlnirile cu personalul IP au 

rezultat următoarele probleme: 

- Nu vine nimeni de la eșaloanele superioare să discute problemele de muncă și 

situațiile profesionale (toate IP).  
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- INP emite dispoziţii pentru structurile regionale/teritoriale subordonate, dar mare 

parte din sarcini revin IP, fapt ce afectează îndeplinirea atribuţiilor proprii (IP Bălți, IP 

Cantemir, IP Căușeni IP Hâncești). 

- Multe din campaniile/proiectele naţionale de prevenţie lansate/transmise de IGP 

sunt gestionate la IP de un singur poliţist din Secţia de Securitate Publică, fiind 

imposibil de executat (IP Căușeni, IP Hâncești, IP Cantemir, IP Briceni, IP 

Șoldășești, IP Taraclia). 

- Posturile de poliţie rurale sunt prevăzute doar cu un singur poliţist, indiferent de 

mărimea localităţii şi situaţia criminogenă. În multe localităţi cu primării nu 

funcţionează posturi de poliţie, fiind arondate la cele învecinate, situaţii care se 

resfrâng negativ asupra capacității operaţionale (IP Şoldănești, IP Căușeni, IP 

Hâncești, IP Cantemir, IP Edineț, IP Soroca).  

Fundamentarea numărului de funcții ce se alocă structurilor teritoriale ale MAI ar 

trebui să se bazeze pe stabilirea și aplicarea indicatorilor adecvaţi domeniului, cum ar 

fi: numărul locuitorilor, situaţia criminogenă, amplasarea geografică, zona de 

frontieră, numărul şi specificul obiectivelor economice ş.a. (IP Căușeni, IP Hâncești, 

IP Edineț, IP Dubăsari). 

- Sunt în vigoare reglementări ce stabilesc sarcini ce nu vizează domeniul de 

competenţă al Poliţiei, respectiv sprijinul pentru exercitarea controalelor de către alte 

autorităţi publice, gestionarea problemelor ce vizeză persoanele fără adăpost sau 

abandonate ş.a. ( IP Căușeni, IP Hâncești, IP Comrat). 

- Structurile autorităţilor publice responsabile pe diferite domenii de activitate 

(protecţia mediului, sanitar-veterinar, muncă şi protecţie socială ş.a.) şi care dețin 

atribuţii de control la nivel teritorial efectuează acţiuni numai cu sprijinul şi în prezența 

poliţiştiștilor, fapt ce are consecinţe negative în planul exercitării atribuţiilor proprii de 

către structurile de Poliţie (IP Căușeni, IP Hâncești, IP Briceni, IP Edineț).   

- După aplicarea Legii nr. 320/2012, la IP au fost înfiinţate mai multe sectoare de 

poliţie decât nevoile reale (la IP Hâncești funcţionează în prezent 7 deşi sunt 

suficiente 5). Sunt prea multe funcţii de conducere raportat la numărul celor de 

execuţie. 

- La sectoarele de poliţie, din cele 5 zile lucrătoare ale săptămânii, practic se 

muncește doar 2, deoarece celelalte 3 înseamnă: un serviciu de zi la IP, un liber 

după serviciu şi o zi de pregătire săptămânală la IP (Sectorul de Poliție Sărata 

Galbena, IP Hâncești).  

- Nu sunt clar stabilite competenţele şefului de sector şi ale şefului postului de poliţie, 

iar potrivit dipozițiilor IGP, la aceste structuri trebuie completate date în circa 7-8 

registre/mape, parte nefiind cu specific polițienesc (IP Hâncești, IP Căușeni). 
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- Secţia Securitate Publică nu are la dispoziţie reglementări de linie recente, poliţiştii 

fiind obligaţi să lucreze după dispoziţii şi ordine vechi, care nu mai corespund etapei 

actuale de organizare şi funcţionare a Poliţiei (IP Hâncești, IP Căușeni, IP Soroca).    

- În structura sectoarelor de poliţie au fost prevăzute posturi cu atribuţii de combatere 

a infracţionalităţii economice, a căror existenţă nu se justifică la acest nivel (IP 

Hâncești, IP Căușeni, IP Soroca). 

- Raportarea evenimentelor se face la mai multe structuri din cadrul IGP; şefii de 

structuri din IGP solicită privind aceleaşi evenimente detalii şi informaţii suplimentare 

ce afectează timpul de muncă al personalului implicat direct în cercetarea/ 

soluţionarea cazurilor (IP Briceni, IP Căușeni, IP Hâncești). 

- La IP, operarea datelor în Registrul 1 şi Registrul 2 se desfăşoară cu dificultate, 

deoarece Serviciul Statistic este prevăzut cu maxim 3 posturi, în condiţiile în care 

activitatea trebuie asigurată în regim de 24/7. Totodată, sunt situaţii în care numărul 

de sesizări este ridicat, iar înregistrarea nu se poate realiza în termenul prevăzut, fapt 

ce afectează îndeplinirea procedurilor legale (IP Soroca,IP Şoldănești, IP Căușeni, IP 

Cantemir). 

- Nu există cadrul normativ și concepţia unitară privind cooperarea la nivel raional 

între IP, unităţile de carabinieri, PF, respectiv cu autoritățile locale în domeniul 

menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii şi securităţii publice (IP Hâncești, IP Bălți).  

- Instanţele de judecată şi Procuratura din raionul Taraclia au stabilit ca pentru 

faptele ce nu revin în competenţa Poliţiei, dar sunt constatate de poliţişti, să fie 

întocmite două procese-verbale, unul de constatare şi respectiv unul de contravenţie. 

Motivul este că instanţa utilizeză exclusiv limba rusă. Potrivit variantei traduse în rusă 

a art. 339 din Codul contravenţional al RM, s-a interpretat că ar fi vorba de două 

procese-verbale distincte şi nu de un singur document – procesul-verbal de 

constatare a contravenţiei. Această situație produce efecte negative pentru IP. 

Surprinzător este faptul că deşi situaţia durează de 6 ani, iar IP a solicitat IGP 

clarificări, nu s-a dat nici o soluție (IP Taraclia).  

- Din cauză că la postul de poliție este un singur polițist, activitatea sa este frecvent 

blocată de executarea numărului mare de mandate de aducere emise de procurori şi 

instanţele judecătoreşti (IP Briceni, IP Edineț, IP Soroca, IP Şoldănești, IP Căușeni, 

IP Hâncești). 

- Timpul de reacţie la evenimente/soluţionarea cu celeritate a sesizărilor populaţiei  

localităţilor rurale este afectat de faptul că posturile de poliţie nu sunt dotate cu 

mijloace de transport (IP Briceni, IP Edineț, IP Soroca, IP Căușeni, IP Hâncești). 

- Dotarea cu mijloace tehnice şi de comunicaţii a Secţiilor de Securitate Publică ale 

IP este precară. Efectivele IP înregistrează deficite mari la articolele de echipament 

(toate IP); 
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- IP nu au competenţe în domeniul prevenirii evenimentelor rutiere (acestea revin 

INP), dar li se solicită să desfăşoare acţiuni pe această linie de muncă (IP Briceni, IP 

Hâncești, IP Cantemir, IP Dubăsari, IP Soroca).  

- În urma reorganizării Poliției, au fost reduse posturile pentru combaterea delicvenţei 

juvenile, deși problematica respectivă a crescut în complexitate. Ca urmare, 

domeniul este gestionat cu dificultăţi deoarece la IP este prevăzută doar o funcţie ( IP 

Bălți, IP Căușeni, IP Briceni, IP Soroca, IP Comrat).  

- IP înregistrază deficite de personal necesar pentru constituirea echipelor de 

patrulare, fapt ce afectează negativ menţinerea şi asigurarea ordinii şi securităţii 

publice (toate IP). 

- Capacitatea operaţională a IP este afectată semnificativ de fluctuaţia mare de 

personal determinată în principal de reducerea drepturilor anterioare ale poliţiştilor 

(locuinţă de serviciu, alocaţie pentru chirie, normă de hrană, echipament (toate IP).  

- IP execută frecvent misiuni care reprezintă atribuţii funcţionale ale Serviciului Poliţiei 

Judecătoreşti, în detrimentul îndeplinirii sarcinilor proprii (toate IP).  

- Ofiţerii criminalişti din IP sunt slab plătiţi, dotarea lor este rudimentară şi insuficientă 

pentru efectuarea corectă şi completă a cercetării la faţa locului şi nu dețin 

competenţe de efectuare a expertizelor criminalistice. Acestea revin exclusiv CTCEJ, 

care dispune de structuri regionale la care sunt arondate IP. Sunt situații în care 

sprijinul structurilor criminalistice este tardiv (IP Briceni, IP Edineț, IP Soroca, IP 

Şoldănești, IP Hâncești). 

- Legislaţia privind utilizarea forţei şi armelor de foc nu conferă protecţie reală 

poliţiştilor, fiind necesară modificarea şi completarea deficitelor de reglementare pe 

acest domeniu (IP Dubăsari). 

- Lacunele cadrului legislativ privind persoanele fără adăpost şi cele abandonate 

creează IP dificultăţi majore, deoarece autorităţile publice locale nu dețin instituţii 

specializate de primire/cazare. De aceea, rezolvarea situațiilor rămâne frecvent în 

sarcina exclusivă a Poliţiei (IP Căușeni, IP Bălți, IP Soroca, IP Edineț). Ca urmare, 

sunt cazuri în care persoane cu probleme, inclusiv copii, au fost găzduiți în sediile IP, 

ceea ce creează riscuri în situația producerii de evenimente (agresarea polițiștilor, 

răniri, deces etc.). 

- Sunt sectoare de poliţie care nu-şi pot îndeplini atribuţiile deoarece nu dispun de 

funcții pentru investigaţii criminale (IP Căușeni, IP Hâncești). 

- IP convoacă săptămânal personalul pentru instruiri, bilanțuri și pregătire, activități 

care prin repetabilitate își pierd relevanța și au ca rezultat scoaterea efectivelor din 

dispozitive (cum am mai precizat).  
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Din cauza volumului mare de activitate, dar și a obișnuinței șefilor de a organiza 

ședințe frecvente de informare în cursul zilei, inclusiv seara târziu, personalul 

lucrează frecvent peste program, ceea ce determină un grad alarmant de epuizare 

fizică/psihică și chiar probleme familiale – numeroase divorțuri din cauza neglijării 

familiei („ajunge cineva mai repede acasă din Italia decât eu de la serviciu”; „am 

solicitat liber într-o duminică pentru aniversarea zilei de naștere”; „nu-mi mai cunosc 

copiii”). 

6.4.2.2. Competențe, atribuții și îndeplinirea acestora de către DTC 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

În numai 2 ani (2011-2012), TC au evoluat între extreme din punctul de vedere al 

concepției statale privind perspectivele instituției.  

Astfel, potrivit Strategiei de securitate națională din 2011 s-a stabilit (cum am 

precizat) că: „Trupele de carabinieri vor prelua integral de la organele poliţiei funcţiile 

de menţinere şi de restabilire a ordinii publice, urmând calea profesionalizării 

complete şi a trecerii graduale la serviciul prin contract.”  

Din punctul nostru de vedere, excluderea Poliției de la misiunile de menținere și 

restabilire a ordinii publice nu a fost principial corectă și nu corespundea capacităților 

TC, foarte limitate și atunci și acum, de a îndeplini sarcinile respective la nivel 

național.  

În anul următor, prin art. 69 alin. (2) în Legea 320/2012 s-a dispus:  

„(2) Guvernul, în termen de 3 luni (termenul curgea de la data de 05.03.2013):  

c) va elabora şi va prezenta Parlamentului cadrul legal privind reorganizarea trupelor 

de carabinieri şi integrarea lor în cadrul Poliţiei.” 

Menționăm faptul că nici prevederile Strategiei de securitate națională și nici ale Legii 

320/2012 nu au fost aplicate (aceasta din urmă la peste 2 ani de la aprobare), 

instituția fiind lăsată, practic, fără perspectiva de dezvoltare instituțională. 

Potrivit Studiului „Evaluarea gradului de implementare a Legii cu privire la 

activitatea Poliției și statutul polițistului și a impactului asupra reprezentanților 

organelor polițienești de nivel central și local”, realizat de IPP în 2014: „Proiectul 

Legii privind TC a fost elaborat într-o strânsă legătură cu Legea nr 320 și a fost 

prezentat Guvernului și Parlamentului în tandem cu aceasta, însă, din motive 

neclare, a fost retras din Parlament în aceeași ședință în care nr. Legea 320 a fost 

aprobată.” 

Proiectul noii Legi a Carabinierilor se află în proces de avizare. Acesta s-a realizat în 

absența Concepției privind locul, rolul și misiunile carabinierilor în sistemul de ordine 

și securitate publică (a nu se confunda cu PDS – document operațional) care să 

definească elementele generale privind instituția carabinierilor. Apreciem că acesta 
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este un deficit important, deoarece Concepția poate susține în modul cel mai clar 

existența viziunii instituționale asupra propriei dezvoltări. Principial, inexistența 

Concepției privind carabinierii este un alt efect al absenței Strategiei de ordine și 

securitate publică a MAI.  

Conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 806/1991 cu privire la trupele de carabinieri 

(trupele interne) ale MAI, acestea „sunt destinate să asigure împreună cu poliţia sau 

independent, ordinea publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, avutul proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare a legii”. TC sunt 

constituite în DTC, îşi exercită atribuţiile sub autoritatea şi controlul MAI pe întreg 

teritoriul RM şi, potrivit prevederilor art. 12 din legea menţionată, îndeplinesc 

atribuţiile listate în tabelul de la Figura nr. 3. 

De asemenea, TC: „la declararea stării de asediu sau de război, în cooperare cu 

armata naţională, participă, sub conducerea Statului Major General al Forţelor 

Armate, la operaţii (acţiuni) de apărare a ţării, în special la prevenirea acţiunilor 

îndreptate împotriva independenţei şi integrităţii RM, la paza căilor de comunicaţie, la 

evacuarea populaţiei din zonele supuse atacurilor, la lupta împotriva grupurilor de 

cercetare-diversiune etc”. 

TC sunt componente ale Forţelor Armate, iar structura, dislocarea şi efectivul  

acestora se aprobă de Preşedintele RM. Rezultă, așadar, că orice modificare a 

elementelor menționate necesită decizia prezidențială și intervenții birocratice 

complexe, competențele MAI în domeniu fiind limitate. Ca urmare a apartenenței 

carabinierilor la Forțele Armate sunt dificultăți de utilizare de către MAI a 

patrimoniului imobiliar (INP este în situația de a fi evacuat deoarece se află pe 

teritoriul unei unități militare!!!). 

Cadrul juridic care reglementează activitatea TC, statutul carabinierilor, drepturile, 

obligaţiile, protecţia juridică şi socială a acestora este depăşit, dat fiind faptul că 

Legea nr. 806-XII/1991 practic nu a suferit modificări esenţiale de la data intrării în 

vigoare şi, respectiv, nu a fost ajustată la cerinţele actuale. Din acest motiv, apar 

suprapunerile de competențe cu Poliția pe care le-am menționat. 

DTC are următoarea structură organizatorică: 

a) Conducerea. Este compusă din viceministrul afacerilor interne, comandant al TC 

și 3 adjuncți (prim-adjunct al comandantului, șef al Statului Major al TC; comandant-

adjunct al TC, șef al Direcției Management Resurse Umane (DMRU); comandant-

adjunct al TC, șef al Direcţiei Logistică).  

Totodată, legea prevede că ministrul afacerilor interne conduce TC de pe întreg 

teritoriul RM, acestuia fiindu-i stabilite expres competențe manageriale, ceea ce 

considerăm că nu este adecvat. 
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b) Aparatul central (DMO; DMRU; Direcţia Logistică; Direcţia Financiară; Direcţia 

Securitate şi Investigaţii; Direcţia Cooperare Internaţională, Relaţii cu Publicul şi 

Documentare; Secţia Juridică; Secţia Medicală; Secţia Asistenţă Psihologocă). 

c) Sudiviziuni pe lângă DTC (Centrul Operaţional - secţie; Orchestra-Model; Corul 

„Credo”; Echipa Sportivă).  

d) Subdiviziuni subordonate DTC: Unitatea Militară (UM) 1001 - mobil-operativă, 

cu o companie la Căuşeni; UM 1002 - pază şi apărare misiuni diplomatice; UM 1003 

- mobil-operativă Bălţi; UM 1006 - Centrul de instruire; UM 1045 - mobil-operativă 

Comrat, cu o companie la Cahul. 

Față de numărul de unități militare și de efectivele TC, numărul de comandanți-

adjuncți nu se justifică. Din cele 5 unități militare, numai 4 sunt operative, a cincea 

fiind de instruire. Ca urmare, reprezentarea teritorială a TC este modestă, 

neexistând, astfel, acoperirea națională din partea carabinierilor. Chiar și unitățile 

teritoriale desfășoară misiuni care se limitează, de regulă, la localitățile de dislocare.  

Nu există capacitatea (efective specializate, mijloace de mobilitate, mijloace speciale) 

de a exercita, în teritoriu, atribuții de restabilire a ordinii publice. Pe plan local, 

carabinierii efectuează patrulări, îndeosebi pe timp de noapte, suplinind, astfel, 

deficitul IP în domeniu (ex.: în Chișinău: 5 sectoare x 20 carabinieri, între 16.00-

23.00; Comrat: 15 carabinieri, de la 08.00-14.00; 18 carabinieri 20.00-02.00). 

Activitatea de patrulare are rezultate limitate, deoarece carabinierii nu au competențe 

de constatare. 

Considerăm, așadar, că excepție făcând unitatea mobil-operativă din Chișinău (care 

grupează efective mai consistente), capacitatea de acțiune a carabinierilor este la 

limita inferioară a relevanței.  

Efectivele DTC sunt următoarele: 

a) Total posturi prevăzute: 2258, din care 363 ofiţeri; 453 subofiţeri şi 1442 militari 

în termen. 

b) Total personal existent: 1356, din care 330 ofiţeri, 427 subofiţeri şi 599 militari în 

termen.  

Este evident faptul că deficitul de efective este ridicat, îndeosebi în ceea ce privește 

militarii în termen, posturile de ofițeri/subofițerii fiind relativ bine încadrate.  

Structura actuală a posturilor relevă existența numărului disproporționat de ofițeri în 

raport cu celelalte categorii de personal și, în general, ponderea nefirească a 

acestora în ansamblul sistemului (tendință comună în întregul MAI, aspect asupra 

căruia vom reveni la secțiunea privind Proiectarea organizațională).  

Astfel, din totalul de 1356 carabinieri, 330 sunt ofițeri, adică 24,5%. Altfel spus, 

fiecare ofițer conduce alte 3 persoane. Raportul între ofițeri și subofițeri este de 1/1,2. 
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Spre comparație, în Guardia Civil, organizație relativ similară DTC, ofițerii constituie 

4,1% din totalul personalului. Rezultă, deci, risipa deosebită de ofițeri în TC și 

folosirea inadecvată rolului organizațional aferent respectivei categorii de personal. 

În aceeași măsură, raportul între ofițeri/subofițeri, pe de o parte, și militari în termen, 

pe de altă parte, este de 1,2 profesioniști la 1 militar în termen. Aceste date exprimă 

gradul redus de profesionalizare a TC, explică, astfel, capacitatea limitată a instituției 

și imposibilitatea alocării/asumării de misiuni de nivel național. Menționăm, de 

asemenea, ritmul foarte scăzut de profesionalizare a TC, fapt care va îndepărta 

momentul în care organizația va putea funcționa asemenea altor instituții europene 

de profil. Se adaugă, de asemenea, sistemul de resurse umane deficitar, 

atractivitatea scăzută a posturilor, din care rezultă dificultățile de recrutare și 

capacitățile reduse/învechite de pregătire a personalului. 

Gradul de înzestrare cu mijloace tehnice: 

a) Armament: 100% (în stare de funcţionare conform cerinţelor), cu precizarea 

noastră că în dotare se află arme de asalt și nu adecvate misiunilor de ordine și 

securitate publică. 

b) Mijloace speciale: 60%, ceea ce explică dificultățile curente de îndeplinire a 

misiunilor. 

c) Unităţi de transport: 80%, dintre care 60% sunt cu termenul de exploatare 

depăşit conform reglementărilor în vigoare, ceea ce determină mobilitatea foarte 

scăzută a unităților/subunităților și afectează nemijlocit capacitatea de acțiune.  

Tipul mijloacelor din dotare (neadecvate misiunilor), cantitățile insuficiente, uzura 

pronunțată fizică și morală sunt factori suplimentari ai deficitului funcțional al DTC. 

În prezent, TC execută permanent doar următoarele misiuni: 

a) Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice în Mun. Chişinău, Mun. Bălţi, 

Comrat, Căuşeni şi Cahul, misiuni ce se efectuează în colaborare cu structurile 

teritoriale corespuzătoare ale IGP al MAI. În acest context, relevant este faptul că nu 

există competența de constatare și aplicare a contravențiilor, deoarece (repetăm) 

carabinierii nu au calitatea de agent constatator. 

b) Asigură paza şi apărarea la 10 obiective de stat de importanţă deosebită.  

c) Contrar cadrului normativ aplicabil, TC execută serviciul de pază şi protecţie la 

alte 14 obiective, astfel: 

- 5 ale Procuraturii Generale a RM, respectiv: Secţia control asupra executării legilor 

în Forţele Armate, Procuraturile militare din Mun. Chişinău și Mun. Bălţi, Procuratura 

Generală, Procuratura anticorupţie.  
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Îndeplinirea acestor misiuni este contrară prevederilor Legii 294/2008 cu privire la 

Procuratură, care la art. 144 alin. (1) stipulează că: „Paza sediilor şi a altor bunuri ale 

organelor Procuraturii, securitatea lucrătorilor acestora, ordinea publică în sediul 

procuraturii, controlul persoanelor la intrare şi la ieşire din sediul procuraturii, inclusiv 

controlul personal, sunt asigurate gratuit de o subunitate de poliţie, stabilită de MAI”;  

- 3 obiective sunt păzite „prin porunca verbală a Guvernului”, respectiv Mitropolia 

Chişinăului şi a Întregii Moldove, Mănăstirea Curchi şi sediul Curţii de apel Bălţi; 

- 6 obiective sunt asigurate cu pază „la indicaţia conducerii anterioare a MAI”, 

misiunea fiind preluată temporar de la Poliţie în urma punerii în aplicare a Legii nr. 

320/2012 (depozitul de armament al IGP al MAI; Instituţia de expertiză judiciară şi 

medico-legală din oraşul Codru; Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al 

IGP al MAI; Spitalul şi Policlinica MAI; Sediul MAI).  

Pentru asigurarea serviciului de pază la cele 14 obiective menţionate sunt alocați 160 

Carabinieri (11,8% din efectivele actuale ale TC), adică: 4 ofițeri; 69 subofițeri; 87 

militari în termen. Îndeplinirea acestor misiuni ce exced cadrului legal generează 

costuri anuale estimate la 6.732.166,08 lei, ceea ce înseamnă pierderi instituționale 

în sarcina MAI.  

c) Paza şi apărarea a 42 sedii ale misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor 

consulare acreditate în RM. 

Pentru efectuarea serviciului de pază şi apărare a obiectivelor menţionate sunt 

alocaţi 270 carabinieri. 

Menționăm, în context, lipsa HG privind stabilirea obiectivelor de importanţă 

deosebită aflate sub paza TC pe timp de pace şi în situaţii de criză, precum şi 

cuantumului tarifelor pentru serviciile de pază. Lipsește, de asemenea, legea privind 

paza bunurilor și valorilor la nivel național. 

Analiza funcționată a decelat deficite privind capacitatea de analiză strategică; 

circuitul intern al documentelor (canale de comunicare depăşite tehnologic şi de 

volumul de comunicare necesar); comunicarea deficientă cu publicul (lipsa 

echipamentelor şi a mijloacelor de promovare a vizibilităţii instituţionale). 

Din analiza proiectelor de asistență de care instituția a beneficiat până în prezent 

rezultă volumul mic al finanțărilor externe, fapt ce exprimă atât sprijinul inconsistent 

din partea MAI, cât și capacitatea instituțională redusă în domeniu.  

Având în vedere deficitele constatate, resursele limitate de care dispune DTC, 

precum și condiționarea acordării de asistență externă, rezultă că, pentru moment, 

conjunctura este puțin favorabilă. Astfel încât, pe termen scurt, reorganizarea 

carabinierilor, profesionalizarea și includerea cu succes a instituției în sistemul 

polițienesc sunt problematice. 



104 

Indiferent de circumstanțe, realitatea este că TC se află într-un moment delicat, fapt 

valabil în egală măsură și pentru MAI în ceea ce privește respectiva categorie de 

forțe. Stabilirea situației TC este în mod evident un aspect de decizie politică și nu 

exclusiv de natură operativă. La fel de adevărat este că MAI a dovedit că nu are 

viziune în ceea ce privește carabinierii. 

Facem precizarea, de asemenea, că formularea din Legea nr. 320/2012: 

„reorganizarea trupelor de carabinieri şi integrarea lor în cadrul Poliţiei” nu este 

principial corectă, deoarece o structură militară („trupe”) nu poate fi integrată într-una 

de poliție. Totodată, un amalgam poliție-carabinieri (chiar și demilitarizați), o structură 

de carabinieri în IGP nu are sens, nici precedent și ar fi un experiment pe care nu îl 

recomandăm. Poliția trebuie să fie poliție și nu altceva. Adică, situația trebuie 

tranșată prin opțiunea clară pentru una din variantele pe care le prezentăm în 

continuare. 

Practic, în prezent, sunt posibile 2 variante de abordare a situației TC: 

a) VARIANTA 1. Desființarea DTC și transferul unităților la IGP, unde să 

funcționeze ca structuri distincte de Poliție destinate restabilirii ordinii și 

securității publice.  

Aceasta presupune că TC dispar ca entitate, iar personalul (ofițeri, subofițeri) se 

demilitarizează. Unitățile care se consideră că prezintă utilitate operativă se 

reorganizează ca structuri polițienești pentru restabilirea ordinii și securității publice. 

Personalul care nu face parte din unitățile pentru restabilirea ordinii și securității 

publice se transferă la Poliție în scopul acoperii deficitului de efective al IGP. 

În aceste condiții, IGP trebuie obligatoriu să constituie subdiviziuni teritoriale pentru 

restabilirea ordinii și securității publice în subordinea DRP ce urmează a fi înființate. 

Există și soluția constituirii de structuri zonale, care să deservească mai multe DRP. 

Varianta 1 va duce la existența unei singure Poliții, care va îndeplini prin structurile 

sale specializate toate categoriile de misiuni din competență privind ordinea și 

securitatea publică  

Va fi posibilă obținerea de asistență externă pentru dezvoltarea componentelor de 

restabilire a ordinii și securității publice, având în vedere că structurile militare nu 

beneficiază de asemenea suport financiar. 

b) VARIANTA 2. Reorganizarea carabinierilor și includerea în sistemul 

polițienesc, cu păstrarea statutului.  

Aceasta înseamnă dezvoltarea și modernizarea carabinierilor. Misiunea principală va 

fi restabilirea ordinii și securității publice, iar participarea la menținerea și asigurarea 

acestora vor fi realizate în sprijinul Poliției.  
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Considerăm că menținerea carabinierilor este benefică RM, sistemului MAI și 

societății, în prezent și pe termen mediu, din următoarele considerente: 

a) deficitul general actual de capacitate al MAI în domeniul restabilirii ordinii și 

securității publice necesită utilizarea tuturor forțelor disponibile; 

b) lipsa componentelor locale ale Poliției pentru restabilirea ordinii publice trebuie 

compensată de către unitățile teritoriale de carabinieri; 

c) potențialul permanent de escaladare a crizei transnistrene și a conflictului din 

Ucraina necesită existența de forțe specializate; 

d) utilitatea existenței unui element suplimentar de descurajare a criminalității de alt 

tip decât Poliția; 

e) necesitatea existenței a 2 categorii de forțe polițienești, astfel încât competențele 

specifice să nu fie concentrate la o singură structură;   

f) bunele practici ale existenței în UE a sistemelor polițienești duale care și-au 

dovedit viabilitatea. 

În contextul intenției de desființare a carabinierilor, discuțiile vizează demilitarizarea. 

Potrivit concepției noastre, demilitarizare nu înseamnă, în mod necesar, modificarea 

statutului de personal al carabinierilor.  

Așa cum este privită problema în UE, unde există forțe polițienești cu statut militar 

foarte eficace, demilitarizarea presupune, în primul rând, modificarea de atitudine în 

raporturile cu populația, a modului de concepere și desfășurare a misiunilor.  

Indiferent de circumstanțe, spre a deveni socialmente și instituțional util, Inspectoratul 

General al Carabinierilor (IGC), a cărui înființare o recomandăm, trebuie să devină 

structură polițienească profesionistă având statut militar, pusă în serviciul comunității. 

Acest aspect trebuie inclus, de asemenea, în Strategia de ordine și securitate 

publică, în Concepția domeniului și preluat ulterior de legislația subsecventă. 

Schimbarea implică, de asemenea, diminuarea structurilor de comandament, a 

numărului de șefi și creșterea capacității operaționale  

Procesul trebuie precis etapizat, astfel încât să producă schimbări organizatorice și 

funcționale decisive, cu efecte imediate; să excudă cât mai urgent posibil militarii în 

termen și, deci, costurile cu aceștia; să concentreze resursele disponibile spre 

pregătirea polițienească a pesonalului existent și să intensifice prezența carabinierilor 

în dispozitivele de ordine și securitate publică.  

Aceste măsuri vor contribui, de asemenea, la proiectarea imaginii pozitive în 

societate a noii organizații a carabinierilor.   
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Oricum, fără stabilirea clară a reperelor conceptuale și alocarea de resurse, 

carabinierii nu se pot reforma. Chiar și așa, procesul de schimbare va fi dificil și 

costisitor. 

Față de cele 2 variante prezentate, recomandăm ca, pe baza propunerilor MAI 

rezultate din extinderea analizei de necesitate, utilitate și posibilitate, factorul 

politic să adopte, cu asumarea tuturor consecințelor, soluția privind 

carabinierii pe care o apreciază ca fiind cea mai adecvată contextului RM. 

CONCLUZII 

Concluzii generale 

1) Strategia de ordine și securitate publică a MAI nu a fost realizată, deși conform 

celor 2 Strategii de securitate națională (2008, 2011) trebuia întocmită ca document 

sectorial. Ca urmare, absența sa a provocat, deja, incoerența și inconsecvența 

reformei domeniului. Lipsa acesteia va menține în continuare confuzia conceptuală și 

va genera disfuncționalități sistemice în domeniul ordinii și securității publice. 

2) Nu este realizată delimitarea între Poliție și carabinieri a competențelor de ordine 

și securitate publică, precum și ale celorlalte structuri ale MAI cu atribuții în domeniu. 

Ca urmare, există suprapuneri, duplicări și paralelisme în ceea ce privește 

menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice. Aceasta afectează 

funcționalitatea instituțiilor, produce deficite de calitate a îndeplinirii misiunilor și, ca 

efect, diminuează nivelul de siguranță al comunității. 

3) Structurile de ordine și securitate publică sunt neuniforme și neproporționale din 

punct de vedere organizatoric, al efectivelor și dotărilor. Ca urmare, condițiile de 

îndeplinire a atribuțiilor sunt diferite, iar nivelul de calitate a serviciului polițienesc 

prestat pentru comunitate este neunitar, încălcându-se principiul “Police equal 

performance”. 

4) Nu există mecanisme instituționalizate de consultare formală și asigurare a 

participării autorităților publice locale și a comunității la gestionarea domeniului ordinii 

și securității publice. Ca urmare, activitatea Poliției nu este adecvată suficient 

nevoilor locale. 

Privind Poliția 

1) Structura Poliției nu respectă cele 2 domenii de activitate prevăzute de lege. 

Delimitarea structurilor de administrare și specializate nu corespunde rolului 

funcțional al unora dintre acestea. Ca urmare, ariile de competență nu sunt definite 

precis, nu este clar stabilit sistemul corespondențelor pe verticala sistemului, iar rolul 

IGP de coordonare și control nu se realizează corespunzător. 

Parte din bazele de date necesare Poliției sunt constituite și gestionate de către STI, 

ceea ce nu permite controlul IGP asupra acestora.  
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2) Competențele de aprobare a structurii, efectivului-limită, Regulamentului IGP, 

efectivului-limită al subdiviziunilor teritoriale ale Poliției revin Guvernului. Ca urmare, 

posibilitățile MAI/IGP de a dispune de efectivele la dispoziție sunt limitate și, la fel, de 

a răspunde oportun schimbărilor situației operative. 

3) DGSP are competențe limitate în domeniul ordinii și securității publice, mare parte 

fiind îndeplinite de INP. De aceea, nu are capacitatea de acoperire a întregii game de 

activități specifice. 

4) Capacitatea operațională a BPDS „Fulger” este afectată de deficitele de dotare. 

Ca urmare, intervenția este dificilă și mobilitatea redusă, îndeosebi la nivel teritorial. 

Prestarea de servicii contra plată poate afecta negativ îndeplinirea misiunilor curente 

și imaginea publică a BPDS. 

5) CTCEJ este deficitar sub aspectul dotării laboratoarelor centrale și al capacității 

funcționale a structurilor teritoriale. Ca urmare, nu pot fi asigurate la nivelul de calitate 

necesar serviciile specializate pentru diferitele categorii de structuri ale Poliției/MAI. 

6) Serviciul Poliției Judecătorești nu a fost predat Ministerului Justiției, astfel încât nu 

s-au aplicat prevederile respective din Legea nr. 320/2012. 

7) INP a „colectat” competențe cu mult peste posibilitățile de îndeplinire, iar analiza a 

pus în evidență serioase deficiențe organizatorice și funcționale. Din aceste cauze, 

INP s-a dovedit neviabil, nu are în prezent capacitatea operațională, de planificare, 

organizare, desfășurare și coordonare completă și integrată a sarcinilor și misiunilor 

multiple din responsabilitate, așa cum sunt definite în regulamentul propriu. 

8) DP a municipiului Chișinău nu are în subordine structuri de restabilire a ordinii și 

securității publice, poliție rutieră, transport feroviar (gara Chișinău) și transport aerian 

(Aeroportul Internațional Chișinău), precum și mijloacele necesare. Din aceste 

motive, capacitatea de intervenție la evenimentele în masă lipsește, misiunile de 

circulație rutieră pe raza municipiului nu pot fi îndeplinite, iar atribuțiile polițienești 

privind transportul feroviar și aerian nu pot fi realizate. 

9) Deși problematica ordinii și securității publice în municipiul Chișinău trebuie să 

aparțină IP de sector, acestea nu posedă competențele, răspunderea, efectivele și 

mijloacele necesare. Polițiștii din BRO nu pot face constatări. Din aceste motive, nu 

este posibilă coordonarea unitară de către IP, executarea oportună a misiunilor în 

teren și efecuarea măsurilor procedurale specifice, fapt ce afectează coerența 

acțiunilor polițienești și calitatea serviciilor către comunitate.   

10) Sistemul informatic al DP a municipiului Chișinău este slab dezvoltat, iar accesul 

la bazele de date nu este posibil, ceea ce provoacă dificultăți de îndeplinire a 

atribuțiilor. 

11) Competențele IP nu sunt clare, reglementările sunt necorelate și neactualizate, 

birocrația este exagerată, structurile funcționale ale IP nu sunt dimensionate corect, 
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numărul de sectoare de poliție și dispunerea posturilor de poliție nu au fost stabilite 

potrivit necesarului local. Ca urmare, se produc deficite funcționale, iar capacitatea 

de îndeplinire a atribuțiilor este diminuată. 

12) Actualul model organizatoric și funcțional al IP este depășit din următoarele 

cauze: dificultatea de coordonare de către IGP; fragmentarea organizatorică și 

funcțională; volumul mare de activități administrative; personalul administrativ și de 

suport sustras activităților polițienești; dificultățile financiare și logistice.  

Din motivele enunțate, coordonarea este insuficientă, sarcinile administrative nu 

permit concentrarea pe aspectele operative și există risipă de personal, ceea ce 

afectează calitatea serviciului polițienesc. 

13) La posturile de poliție lucrează un singur polițist, indiferent de problematica locală 

și situația operativă. Polițiștii sunt frecvent scoși din dispozitive pentru activități 

nerelevante la IP. Adăugând la acestea dotarea precară a posturilor de poliție, 

activitatea polițienească în mediul rural nu are consistența necesară. 

14) IP pun la dispoziția diferitelor structuri ce aparțin instituțiilor de stat și autorităților 

publice locale personal pentru sprijinirea acestora în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce 

le revin. Ca urmare, polițiștii prestează servicii nespecifice, sunt sustrași de la 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu și, în anumite circumstanțe, pot compromite 

imaginea Poliției și desfășura acțiuni ilegale. 

15) Cadrul lacunar de reglementare a cooperării intrainstituționale, precum și cu alte 

autorități, generează dificultăţi de realizare efectivă a acțiunilor comune. 

16. Faptul că legislația privind folosirea forței și armelor din dotare nu le asigură 

protecția corespunzătoare determină reticența polițiștilor de a acționa chiar și în 

situații clare și periculoase pentru propria persoană, din teama de a nu fi ulterior 

cercetați și condamnați. 

17) Cadrul legislativ lacunar privind persoanele fără adăpost şi cele abandonate 

creează IP dificultăţi majore și riscuri în situația producerii de evenimente. 

Privind carabinierii 

1) Analiza funcțională a relevat faptul că în ceea ce privește carabinierii sunt posibile 

2 variante: desființarea completă și transferul efectivelor la Poliție, ori reorganizarea 

și integrarea în sistemul polițienesc, cu păstrarea statutului. Ca urmare, se impune 

formularea de către MAI a propunerii care să fundamenteze opțiunea politică. 

2) Nu există Concepția privind locul, rolul și misiunile carabinierilor în sistemul de 

ordine și securitate publică, iar legislația este depășită. Ca urmare, competențele nu 

sunt precizate corespunzător și există deficite funcționale; nu este posibilă 

proiectarea coerentă a măsurilor legislative, organizatorice și funcționale pentru 
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desfășurarea activității curente și dezvoltarea instituției; posibilitățile MAI de 

intervenție asupra aspectelor de structură sunt minime. 

3) DTC are probleme de sistem organizațional (acoperire teritorială 

nesatisfăcătoare); de personal (deficit, utilizare neadecvată, ritm lent al 

profesionalizării); de asigurare tehnico-materială (insuficiență, uzură accentuată).  

Ca urmare, capacitatea de îndeplinire a misiunilor, îndeosebi la nivel teritorial, este 

redusă, iar instituția în ansamblu întâmpină dificultăți de funcționare.  

6.4.3. Securitatea frontalieră, combaterea migraţiei ilegale și a criminalităţii 

transfrontaliere. Managementul migrației și azilului  

În sens larg, combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere reprezintă 

activități subsumate ordinii și securității publice. DPF îndeplinește, astfel, în zona de 

competență atribuțiile de ordine și securitate publică din responsabilitate și participă 

alături de alte structuri ale MAI la acest tip de misiuni, conform planurilor de 

cooperare. BMA, deși nu are atribuții nemijlocite privind ordinea și securitatea 

publică, prin măsurile executate participă indirect la aceasta.  

Împreună, însă, DPF și BMA îndeplinesc, în mod specific, atribuții în sfera securității 

frontaliere. Cu toată această complementaritate, sarcinile instituțiilor respective 

diferă. Ca urmare, competențele acestora trebuie precis partajate și eliminată 

concurența instituțională nejustificată. 

6.4.3.1. Competențe, atribuții și îndeplinirea acestora de către DPF 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

PF a fost înființată ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 283/2011. Instituția este 

succesoarea Serviciului Grăniceri. 

După înființare, PF a parcurs un proces rapid de schimbare, care în principal a 

vizat: 

- demilitarizarea și profesionalizarea completă a personalului; 

- elaborarea legislației necesare domeniului și realizarea cadrului normativ intern 

pentru punerea în aplicare a acesteia; a debutat elaborarea PSO pentru controlul 

frontierei; 

- reorganizarea instituțională: reducerea numărului de niveluri ierarhice de la 4 la 3; 

diminuarea numărului de direcții regionale de la 9 la 4 și al SPF de la 73 la 41. După 

cum am mai precizat în capitolul privind managementul instituțional, numărul de 

componente teritoriale este optim, astfel încât managementul instituției a fost 

simplificat. Au fost reduse funcțiile de conducere și s-a modificat raportul între 

funcțiile de ofițeri/subofițeri, îndeosebi la SPF. Există, încă, posibilități de reducere a 

numărului posturilor de ofițeri; 
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- reorganizarea pe 4 filtre a sistemul de control al frontierei, acesta fiind conform cu 

modelul european de referință; 

- perfecționarea formelor și metodelor de îndeplinire a misiunilor de control al 

frontierei; 

- dezvoltarea sistemului de management integrat al frontierei de stat, fiind în curs de 

aplicare a 2-a strategie de domeniu pentru perioada 2015-2017; în cadrul strategiei a 

fost definit conceptul de securitate frontalieră; DPF a instituit sistemul strategic de 

planificare prin realizarea PDS; 

- dezvoltarea sistemului de mobilitate cu finanțarea Guvernului SUA, precum și a 

infrastructurii frontierei, de asemenea, cu sprijinul Guvernului SUA și al UE; 

- adoptarea măsurilor de dezvoltare a resurselor umane; 

- preluarea de noi misiuni: investigațiile speciale, urmărirea penală, expertiza 

documentelor, securitatea aeronautică, ordinea publică în Punctele de Trecere a 

Frontierei (PTF); 

- asimilarea sistemului de analiză a riscurilor conform CIRAM (Common Integrated 

Risk Analysis Model/Modelul Comun Integrat de Analiză a Riscului) al FRONTEX 

(European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 

Borders of the Member States of the European Union/Agenția Europeană pentru 

Managementul Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre 

ale UE); cu sprijinul EUBAM (European Union Border Assistance Mission to Moldova 

and Ukraine/Misiunea UE de Asistență la Frontieră pentru Moldova și Ucraina) și al 

propiectului Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM): Consolidarea 

Managementului Migraţiei şi a Cooperării în domeniul Readmisiei în Europa de Est 

(MIGRECO) au fost realizate Concepția de analiză a informațiilor și Metodologia 

aferentă. Au fost instituite componente analitice la toate nivelurile decizionale ale 

DPF; 

- amplificarea cooperării cu statele vecine, cu misiunea EUBAM, cu alți parteneri 

internaționali. 

Organizarea, planificarea, coordonarea și verificarea activităților aferente controlului 

frontierei se desfășoară conform competențelor ce revin PF.  

Pe lângă aspectele menționate, este în curs realizarea sistemului fix de 

supraveghere a frontierei, 4 turnuri fiind deja construite și montat echipamentul de 

termoviziune. În perspectivă este planificată construcția și montarea echipamentului 

pe alte 6 obiective, fapt ce va contribui la cunoașterea mai bună a situației şi 

utilizarea mai eficace a forțelor şi mijloacelor.  

Ca rezultat al reformelor desfășurate, DPF a făcut față cu bine evaluărilor UE privind 

îndeplinirea obligațiilor asumate de RM în contextul acțiunilor pentru obținerea 

regimului liberalizat de vize și privitoare la realizarea sarcinilor prevăzute în Suportul 

bugetar 2014-2016.  
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De la înființare, PF s-a dezvotat rapid și corespunde, în linii generale, din punct 

organizatoric și funcțional standardelor europene. Acest fapt a fost posibil, cum am 

mai precizat, datorită impulsului instituțional primit în contextul obținerii regimului 

liberalizat de vize și al sprijinului substanțial acordat de donatori.  

Ca urmare, cu excepția problemelor pe care le prezentăm mai jos (sub rezerva 

soluționării acestora și asigurării ritmului adecvat de finanțare), sunt create condițiile 

ca PF să continue procesul de evoluție. 

Ca urmare a analizei efectuate și a discuțiilor/interviurilor au rezultat 

următoarele probleme: 

- La art. 400 alin. (1) din Codul contravenţional stipulează că examinarea 

contravenţiilor prevăzute la art. 333 se face de către Poliţie. Art. 423 alin. (1) din Cod 

dispune că PF examinază contravenţiile de la același art. 333 alin. (1), (2) şi (4). 

- Planificarea serviciului și asigurarea informațională a proceselor din PF sunt 

deficitare din cauză că Sistemul Informațional „Supravegherea frontierei” este în curs 

de armonizare. 

- Dispozitivele de control al frontierei (border control patrolling system) au o 

eficacitate redusă, din cauza insuficienței de efective raportate la lungimea 

sectoarelor de responsabilitate și a zonelor de risc ce nu pot fi acoperite operativ (ex: 

SPF pot trimite în serviciu 2 patrule în 12 ore pe un sector cu lungimea de 40 km). La 

acestea se adaugă manevrele reduse de efective și deficitele de utilizare a echipelor 

mobile. 

- Deși a crescut cantitatea de echipamente și mijloace pentru controlul frontierei, 

infrastructura nu este completă și nu se situează la nivelul standardelor europene, 

ceea ce nu permite acoperirea tuturor porțiunilor de frontieră. Sunt insuficiente 

mijloacele fixe de supraveghere a frontierei de stat, echipamentul și tehnica de 

mobilitate destinate supravegherii frontierei în cadrul subdiviziunilor regionale și 

locale. Menționăm că studiile de fezabilitate privind infrastructura de control al 

frontierei au fost realizate în cadrul Matricei de politici 2014-2016. 

- Dezvoltarea insuficientă a componentei chinologice nu permite acoperirea 

necesarului în domeniu (184 câini de serviciu), ceea ce diminuează capacitatea de 

intervenție, căutare și pază (vezi și secțiunea privind Centrul Chinologic al IGP).  

- Lipsa sistemului automatizat de calculare a şederii străinilor pe teritoriul RM. 

- Imposibilitatea transmiterii şi verificării online a datelor în timpul controlului 

garniturilor de tren. 

- Calitatea supravegherii frontierei este diminuată din cauză că mare parte din fâşia 

de protecţie din zona de frontieră se află pe terenuri aflate în proprietate privată sau 

publică (a administraţiei publice locale sau altor agenţii/instituţii).  
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- Absența, din partea autorităților constituționale ale RM, a controlului frontierei de 

stat pe segmentul transnistrean. Ca urmare, zona respectivă este sursă deschisă de 

infracționalitate, conectată inclusiv la migrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră, 

cu efecte asupra climatului normal de ordine și securitate publică. 

- Securitatea aeronautică nu se poate realiza corespunzător din cauza infrastructurii 

slab dezvoltate a Aeroporturilor Internaționale Bălți, Cahul și Mărculești și a 

incapacității DPF de instruire în sistemul propriu a personalului. 

- Lipsa competențelor PF privind măsurile de control în domeniul protecţiei chimice, 

bacteorologice, radiologice şi nucleare în zona de competenţă. 

- Din cauza lipsei încăperilor special amenajate, precum și a mijloacelor financiare 

pentru întreținerea solicitanților de azil (până la preluarea de către BMA), sunt create 

impedimente în activitatea subdiviziunilor de frontieră. 

CONCLUZII 

1) Actele legislative/normative ce privesc activitatea PF conțin prevederi necorelate. 

Ca urmare, există lacune, apar contradicții de reglementare, paralelisme și 

suprapuneri de competențe. 

2) Există deficite de constituire a dispozitivelor de control al frontierei, de utilizare a 

forțelor și mijloacelor, precum și de dotare/infrastructură. Ca urmare, eficacitatea 

controlului frontierei este afectată. 

3) Din cauza situației pe segmentul transnistrean și a restricțiilor existente, zona 

respectivă este complet neacoperită din punct de vedere operativ (cu excepția 

elementelor BMA cu misiuni limitate). Ca urmare, există riscuri multiple de securitate 

ce nu sunt abordate corespunzător. 

4). Misiunea de securitate aeronautică, preluată recent de către PF, se îndeplinește 

cu dificultate. Acest fapt cauzează impedimente în domeniul securității aeronautice și 

al regimului specific în PTF. 

6.4.3.2. Competențe, atribuții și îndeplinirea acestora de către BMA 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

BMA s-a dezvoltat bine în ultimii ani și, ca urmare, calitatea activității sale și a 

serviciilor pentru public a crescut simțitor. Unitatea a jucat un rol important în 

contextul obținerii regimului liberalizat de vize pentru cetățenii RM. 

În vederea realizării misiunii sale, BMA exercită următoarele competențe 

principale: 

- participă la elaborarea politicii statului prin formularea de propuneri în domeniul 

migraţiei, azilului, apatridiei şi integrării străinilor; 
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- implementează şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniul migraţiei, 

azilului, integrării şi apatridiei, a altor acte legislative şi normative ce ţin de aceste 

probleme; 

- asigură conducerea nemijlocită şi controlul activităţii subdiviziunilor din subordine; 

- asigură gestionarea proceselor migraţionale; 

- acordă asistenţă şi facilitează procesul de integrare a străinilor în RM, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

- asigură combaterea şederii ilegale a străinilor pe întreg teritoriul ţării şi 

monitorizarea fluxului de străini; 

- asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor străinilor pe teritoriul RM. 

Structura BMA este următoarea: 

a) Conducerea; 

b) Direcţia legislaţie, coordonare şi gestionare date; 

c) Direcţia imigrări; 

d) Direcţia refugiaţi;  

e) Direcţia combaterea şederii ilegale a străinilor; 

f) Direcţia evidenţă străini; 

g) Serviciul finanţe; 

h) Serviciul resurse umane; 

i) Secretariat: 

j) Subdiviziunile teritoriale ale BMA: 

- Serviciile regionale „Nord” și „Sud” de documentare a străinilor; 

- Secțiile regionale „Nord”, „Centru” și „Sud” de combatere a şederii ilegale a 

străinilor; 

- Serviciile evidenţă străini nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Ca urmare a analizei efectuate și a discuțiilor/interviurilor au rezultat 

următoarele probleme: 

- În Chișinău, BMA funcționează în două localuri, ceea ce îngreunează coordonarea 

activității și generează costuri suplimentare. 
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- Deficitul de posturi este de circa 16%, ceea ce afectează capacitatea de îndeplinire 

a atribuțiilor.  

- Din statul de organizare lipsesc/sunt insuficiente funcțiile pentru: protecția datelor cu 

caracter personal; elaborarea și managementul proiectelor; consolidarea structurii de 

analiză a informației și a riscurilor; crearea structurii juridice (consiliere și 

reprezentare în instanță a BMA) și a celei de relaţii publice şi comunicare; 

funcționarea optimă a structurii de relații internaționale; logistică și financiar; 

preluarea persoanelor de la frontieră/efectuarea vizitelor sociale la domiciliul 

persoanelor/deplasarea în teritoriu pentru intervievarea persoanelor în locurile de 

detenție/plasament; gestionarea combaterii şederii ilegale a străinilor 

- Nu există cursuri de formare continuă a personalului. 

- Există suprapuneri de competențe privind constatarea contravențiilor cu privire la 

încălcarea regulilor de ședere de către străini (conform art. 333 din Codul 

Contravenţional). 

- Pentru reglementarea competențelor a fost elaborat și aprobat Ordinul MAI nr. 

149/2015 privind aprobarea Instrucţiunii referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor necesare pentru combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul RM. 

Acest fapt apreciem că este foarte pozitiv. 

Instrucțiunea delimitează clar competențele autorităților administrative din subordinea 

MAI (BMA, DPF, IGP și DTC) în ce privește depistarea străinilor cu ședere ilegală.  

Astfel, atribuțiile de depistare a străinilor cu ședere ilegală revin BMA, DPF, IGP și 

DTC, iar atribuțiile de clarificare a situației juridice a străinilor depistați în astfel de 

situați revine exclusiv BMA, ca autoritate competentă pentru străini. 

- Constatarea contravențiilor cu privire la încălcarea regulilor de plasare în câmpul 

muncii a străinilor se face de către BMA și IGP.  

Prevederile art. 400 din Codul Contravențional nu stabilesc clar competențele 

autorităților din subordinea MAI de constatare și examinare a contravențiilor privind 

regimul de ședere a străinilor în RM. 

- Direcţia evidenţă străini asigură înregistrarea străinilor (luarea şi scoaterea în/din 

evidenţă) intraţi din/prin Ucraina în RM prin regiunea transnistreană.  

În cadrul acestei activităţi există suprapuneri cu alte structuri statale. Potrivit 

Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor RM (HG 

nr. 125/2013), străinii care intră în RM pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-

ucrainene sunt obligaţi, în termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierei de 

stat, să declare (să-şi înregistreze prezenţa) despre aceasta la una dintre 

următoarele structuri: 1) subdiviziunile Întreprinerii de Stat. „CRIS Registru”; 2) 

subdiviziunile BMA. 
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- Există paralelismul de atribuții privind dispunerea interdicției de intrare în RM în 

condițiile Legii nr. 200/2010. Astfel, aceasta se poate face de BMA în privinţa 

străinului returnat de pe teritoriul RM; de PF în privinţa străinului care a ieşit din RM 

după data la care şederea sa a devenit ilegală, fără a face obiectul unei măsuri de 

returnare de pe teritoriul ţării. 

BMA nu poate îndeplini prevederile art. 12, Nepermiterea ieșirii și art. 13, Încetarea 

măsurii nepermiterii ieşirii, din Legea nr. 200/2010 din cauză că nu este informată de 

alte autorități. 

Conform prevederilor Legii 200, BMA trebuie să aplice în actele de identitate ştampila 

privind interdicția ieşirii din RM, precum și în cazul revocării acestei măsuri. Această 

procedură nu se realizează din lipsa sesizărilor din partea organelor de drept, 

precum și a inexistenței interacțiunii între subsistemele informaționale specifice. 

- Deficitul de personal la Centrul de Cazare nu permite îndeplinirea corespunzătoare 

a atribuțiilor și pune în pericol siguranța efectivelor, a persoanelor cazate, precum și 

a bunurilor Centrului.  

Schimbarea funcțiilor publice în tehnice a afectat salariul și atractivitatea acestora. 

Lipsește personalul specializat necesar asigurării serviciilor de strictă utilitate (medic, 

psiholog/pedagog, lucrător social). 

Siguranța persoanelor cazate în Centrul de cazare, a efectivului BMA, inclusiv a 

bunurilor este periclitată. Acest fapt are drept cauză modificările din Lista obiectivelor 

a căror pază nu poate fi efectuată de organizațiile particulare de pază (HG nr. 

1510/2003), reducerea bugetului și a numărului agenților de pază.  

Precizăm faptul că BMA plătește anual Întreprinderii de Stat Servicii Pază (aflată în 

monitorizarea MAI) peste 700 mii lei. 

- Acordurile de cooperare între BMA, IGP, DTC şi DPF sunt neactualizate și nu sunt 

elaborate planuri de acţiuni comune la nivel național şi teritorial.   

CONCLUZII 

1) Ca urmare a funcționării BMA la Chișinău în 2 locații activitatea este afectată și se 

generează costuri suplimentare. 

2) Este lipsă de personal la structurile centrale și teritoriale. Ca urmare, acestea au 

deficit de capacitate, iar unele structuri nu pot fi înființate, deși sunt necesare. 

Sistemul de formare prin cursuri nu există și, de aceea, profesionalismul personalului 

nu poate fi dezvoltat în mod corespunzător. 

3) Sunt suprapuneri și paralelisme de competențe ale BMA cu ale altor autorități. Ca 

urmare, se produc dificultăți de îndeplinire a sarcinilor, iar unele nu pot fi îndeplinite.  
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4) Siguranța Centrului de cazare este periclitată din cauza lipsei de personal și a 

reglementării necorespunzătoare a domeniului pazei. Cu urmare, există riscuri de 

securitate și de siguranță a angajaților Centrului, a persoanelor cazate și a bunurilor 

unității. 

5) Acordurile de cooperare între BMA, IGP, DTC şi DPF sunt neactualizate și nu sunt 

elaborate planuri de acţiuni comune la nivel national şi teritorial. Din aceste cazuri, 

îndeplinirea atribuțiilor comune este îngreunată. 

6.4.4. Investigații speciale și urmărire penală 

Activitățile de investigații speciale și urmărire penală se bucură de atenție deosebită 

atât la nivel statal, cât și în MAI, beneficiind de legislație proprie. Cele 2 activități sunt 

complementare, rezultatele investigațiilor fiind valorificate în cazul acțiunii procesual 

penale. În aceeași măsură, în procesul urmăririi penale se solicită amplificarea 

investigațiilor în vederea documentării complete a faptelor prin strângerea mijloacelor 

de probă. 

6.4.4.1. Investigații speciale 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE  

Având în vedere sensibilitatea problemelor gestionate de INI, ne-am concentrat 

numai asupra aspectelor care privesc planul reglementărilor, organizatoric și 

funcțional. 

INI este subdiviziunea specializată cu funcţii operaţionale (la nivel de direcţie 

generală), constituită în scopul relevării, investigării şi descoperirii infracţiunilor 

deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi a celor cu rezonanţă socială 

sporită, urmăririi şi tragerii la răspundere penală a infractorilor deosebit de periculoşi, 

organizării, desfăşurării şi dirijării activităţilor speciale de investigaţii şi stopării 

criminalităţii organizate.  

Rezultă, așadar, că sfera atribuțiilor INI vizează, pe de o parte, problematica 

operațională aferentă infracționalității cu grad de periculozitate deosebit de înalt și, pe 

de altă parte, coordonarea generală în cadrul IGP a domeniului poliției criminale.  

Anvergura sarcinilor atât operaționale, cât și de coordonare, solicită, din punctul 

nostru de vedere, plasarea INI în aparatul central al IGP, la nivel echivalent cu INSP, 

a cărui înființare am recomandat-o. 

Înființarea INI a fost o măsură benefică prin aceea că a concentrat în aceeași entitate 

subdiviziunile IGP care în combaterea criminalității aplică măsuri speciale de 

investigații. Astfel, a crescut eficacitatea, capacitatea de dirijare și coordonare a 

subdiviziunilor teritoriale de profil; eliminarea cazurilor de investigare simultană a 

acelorași fapte de către diferite subdiviziuni. S-a creat posibilitatea constituirii 

grupelor mixte de investigare prin dispoziția șefului INI, precum și a examinării 
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multilaterale a problemelor existente în activitățile de combaterea criminalității pe 

întreg teritoriul țării. 

INI are următoarea structură: 

a) Conducerea; 

b) Direcţia Management Operaţional; 

c) Serviciul Relaţii Publice; 

d) Secretariat; 

e) Centrul de Analiză a Informaţiilor (cu statut de  direcţie); 

f) Direcţia Asigurare şi Supraveghere Specială; 

g) Direcţia nr. 1 Combaterea Crimelor Grave; 

h) Direcţia nr. 2 Combaterea Crimei Organizate; 

i) Direcţia nr. 3 Investigaţii Fraude Economice; 

j) Direcţia nr. 4 Antidrog; 

k) Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane (cu statut de direcţie); 

l) Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice (cu statut de direcţie); 

m) Direcţia nr. 5 Operaţiuni Speciale; 

n) Direcţia nr. 6 Protecţia Martorilor; 

o) Direcţia nr. 7 Operativă; 

p) Subdiviziuni zonale:  

- Direcţia „Nord”; 

- Direcţia „Sud”. 

Principalele atribuții ale structurilor INI: 

- DMO – asigură realizarea prerogativelor INI cu privire la monitorizarea permanentă, 

analiza complexă a fenomenului infracţional, asigurarea ordinii şi securităţii publice, 

analiza riscurilor, planificarea măsurilor de reacţionare la manifestările fenomenului 

infracţional pe întreg teritoriul ţării, apărarea viaţii, integrității corporale şi libertății 

persoanei, proprietății publice şi private, altor drepturi legitime ale persoanei şi 

comunităţii. 

- Direcţia asigurare şi supraveghere specială – asigură şi supraveghează 

organizarea şi efectuarea activităţii speciale de investigaţie. 
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- Centrul de analiză a informaţiilor (cu statut de direcţie) – asigură organizarea, 

controlul şi desfăşurarea de sine stătător a activităţilor informaţional-analitice pe 

infracţiunile grave, deosebit şi excepţional de grave, precum şi de stabilire a autorilor 

acestora la nivelul naţional. 

- Serviciul relaţii publice – asigură comunicarea INI cu publicul, reprezentanţii 

societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, 

veridice şi complete a societăţii despre activitatea instituţiei. 

- Secretariatul – asigură înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, respectarea 

modului de înregistrare şi examinare a petiţiilor şi respectarea regimului secret în 

activitatea INI. 

Subdiviziuni subordonate (specializate) INI: 

- Direcţia nr. 1 (combaterea crimelor grave) – organizează şi desfăşoară activităţii 

de prevenire, stopare şi descoperire a infracţiunilor, de apărare a intereselor legitime 

ale persoanelor fizice, juridice şi ale statului de atentatele criminale. 

- Direcţia nr. 2 (combaterea crimei organizate) – realizează prevenirea şi 

combaterea infracţiunilor care, conform Codului penal, se consideră comise de un 

grup sau o organizaţie (asociaţie) criminală. 

- Direcţia nr. 3 (investigare fraude economice) – realizează prevenirea şi 

combaterea infracţiunilor de ordin economic, delictelor din domeniul proprietăţii 

intelectuale şi industriale, pieţei interne de consum. 

- Direcţia nr. 4 (antidrog) – efectuează investigarea infractorilor pe cazuri de trafic 

ilicit de droguri, substanţe psihotrope, analoagelor acestora şi precursorilor. 

- Centrul pentru combaterea traficului de persoane (cu statut de direcţie) – 

realizează investigarea şi efectuarea urmăririi penale pe infracţiunile de trafic de fiinţe 

umane şi celor conexe. 

- Centrul pentru combaterea crimelor informatice (cu statut de direcţie) – 

efectuează prevenirea şi investigarea infracţiunilor informatice. 

- Direcţia nr. 5 (operaţiuni speciale) – investighează infracţiunile de spălare a 

banilor, finanţării terorismului, separatismului şi extremismului, proliferarea armelor 

de distrugere în masă şi materialelor conexe. 

- Direcţia nr. 6 (protecţia martorilor) – îndeplinește rolul de organ abilitat în 

protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal. 

- Direcţia nr. 7 (operativă) – asigurară suportul informaţional operativ-tehnic şi 

operativ-tactic subdiviziunilor IGP pentru realizarea competenţelor atribuite. 

Principala problemă pe care am identificat-o este că activitatea INI se 

concentrează îndeosebi în Chișinău.  
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Ca urmare a analizei efectuate și a discuțiilor/interviurilor au rezultat 

următoarele probleme: 

- Calitatea resurselor umane necesită îmbunătățiri radicale. În prezent, 75% din 

personal include absolvenți ai instituțiilor specializate sau care au tangență cu 

domeniul de activitate. În MAI nu există învățământ de specialitate pentru domeniile 

INI. 

- Pentru exercitarea cu profesionalism a sarcinilor compexe din responsabilitate este 

necesar ca personalul INI să posede minim 3-5 ani de experienţă la structurile 

teritoriale de investigaţii. În prezent, nu se respectă principiile de bază ale evoluției în 

carieră, care presupun promovarea de la nivelul de bază către cele superioare. 

- Deși prin natura activității personalul intră în posesia informațiilor operative diverse, 

există probleme privind acordarea accesului la informaţii clasificate. Astfel, numai 

15% din personalul INI a primit de la Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al RM 

certificatele pentru acces la informaţii clasificate!  

- Pe domeniul resurselor umane sunt asiguraţi 2 specialişti de către structura de 

specialitate a IGP (1 pentru selecţie, celălalt pentru pregătirea fizică). Pregătirea de 

specialitate nu este coordonată, rămânând la nivelul iniţiativei șefilor și personale. 

Mecanismele motivaționale sunt insuficiente pentru păstrarea specialiștilor în scopul 

reducerii impactului recrutării și pregătirii permanente de personal nou. 

- Nu există norme de dotare a subdiviziunilor, însă peste 60% din mijloacele de 

transport existente au depășit termenul de funcționare, situația similară fiind și în 

ceea ce privește echipamentele informatice și de comunicații. 

- Există deficite de finanțare și în planul dotării cu mijloace tehnice, echipamente 

informatice și comunicații, iar spaţiile de lucru sunt insuficiente. Pentru problemele 

administrative, arhivă şi echipamente informatice nu sunt alocate efective. Așa încât, 

unitatea se descurcă așa cum poate, deoarece Serviciul Achiziţii şi Logistică al IGP o 

deservește „când poate şi are timp”. 

- DMO, cu numai 4 polițiști, nu poate realiza toate sarcinile, inclusiv din cauza 

volumului foarte mare de documente. Nu toate direcţiile au structuri proprii de 

management operaţional, așa încât sunt deservite de DMO. Ca urmare, atribuţiile 

sunt imposibil de îndeplinit la timp, corect şi în volum complet. 

Deficitară este și activitatea de analiză pentru care nu există personal suficient și 

calificat, astfel încât nu poate fi susținut în mod corespunzător procesul decizional. 

Ca urmare, trebuie constituite structuri de analiză în subdiviziunile cu asemenea 

nevoi.  

- Managementul informaţiilor se asigură cu dificultate. Lipsește sistemul de 

management integrat al informațiilor. Personalul din Centrul Operaţional nu poate 

acoperi fluxul informaţional din cauza volumului şi complexităţii acestuia. 
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- Direcţia nr. 1. Combatere Crimelor Grave are corespondenți la nivel zonal în cele 

două direcţii „Nord” şi „Sud”. Coordonează serviciile poliţiei criminale din cadrul IP. 

Pentru cercetarea faptelor nedescoperite din anii anteriori ar fi necesară o structură 

distinctă. Analizele statistice se fac la nivelul direcţiei, deşi nu există personal 

specializat pentru acesată activitate.   

- Direcţia nr. 2. Combaterea Crimei Organizate are și 2 secţii regionale („Nord” şi 

„Sud”), care, iniţial au funcţionat în componenţa Direcţiilor „Nord” şi „Sud”, dar au 

revenit în structura direcţiei. Competenţele sunt stabilite prin Legea nr. 50/2012 

privind prevenirea și combaterea criminalității organizate. La nivelul direcţiei se fac 

analize şi situaţii statistice specifice domeniului din responsabilitate, dar nu există 

personal specializat pentru aceste activităţi („noroc că este o pensionară care 

stăpâneşte problematica”). Se resimte acut lipsa laboratorului genetic pentru 

efectuarea testelor specifice. 

Activitatea în domeniu este afectată de: lipsa reglementărilor privind cooperarea cu 

omologii din străinătate/ofițerii de legătură acreditați pentru schimbul de informații 

(cooperare directă; proceduri; accesul la bazele de date naționale ce pot fi accesate; 

forma de prezentare a informațiilor); termenul lung de transmitere a informațiilor de 

către operatorii de telefonie; neraportarea cazurilor de către subdiviziunile teritoriale 

ale IGP; lipsa surselor financiare pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a 

criminalităţii organizate; bazele de date slab dezvoltate, procedurile de investigare 

depășite, lipsa standardizării activităților. 

- Direcţia nr. 3. Investigare Fraude Economice nu dispune de specialişti în 

domeniul financiar. Problematica deosebit de complexă a infracţiunilor din domeniul 

transporturilor reclamă existenţa unei structuri distincte de investigare cu specialişti 

pe subdomeniile feroviar, aerian, naval. 

În structura direcției a fost înființată Secția Investigarea Infracțiunilor de Spălare a 

Banilor (acestea fiind conexe celor de evaziune), dar Poliția nu are competențe în 

materie. Acestea revin Centrului Național Anticorupție (CNA), deși spălarea banilor 

nu este neapărat asociată faptelor de corupție. În prezent, Poliția are competențe 

numai privind spălarea banilor.  

- Direcția nr. 4. Antidrog. Există incertitudine şi lipsă de predictibilitate în ceea ce 

privește proiectarea organizaţională a Direcţiei Antidrog. Iniţial a avut 2 secţii zonale 

„Nord” şi „Sud”, structuri care au fost desfiinţate în 2014 fără o justificare temeinică. 

În prezent, în RM lucrează numai 30 de ofițeri de poliție în domeniul antidrog, toți la 

Chișinău. 

Combaterea criminalității transnaționale cu droguri necesită parteneriate la toate 

nivelurile (Guvern, mediu de afaceri, organizații internaționale, societatea civilă), 

ceea ce în RM nu este realizat. Măsurile împotriva asigurării de droguri trebuie luate 

la sursă și pe rutele de transport către Moldova, la frontieră și pe teritoriul național. 

Combaterea vânzării pe Internet a drogurilor este într-o etapă incipientă.  
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De asemenea, cadrul normativ în vigoare nu permite efectuarea percheziției 

corporale pentru descoperirea drogurilor. În cazul descoperirii de substanțe care pot 

fi droguri, costul expetizei este 240 lei, iar cuantumul contravenției aplicate este de 

160 lei.  

În prezent, coordonarea la nivel național, cooperarea și schimbul de informații între 

autoritățile cu atribuții în domeniu, precum și cu partenerii internaționali, trebuie 

dezvoltate. La fel și metodele de lucru. De asemenea, echipamentele la dispoziție nu 

sunt satisfăcătoare calitativ și cantitativ. Nu se asigură corelația corespunzătoare 

între spălarea de bani și traficul de droguri. 

Specializarea în domeniu a ofițerilor este insuficientă, iar ofițerii nu au fost implicați 

îndeajuns în activități de formare și investigații internaționale/europene (proiecte 

bilaterale, echipe comune de investigații (joint investigation teams), programe de 

schimb). Studierea problematicii specifice (cunoștințe despre droguri, trend-urile, 

comportamentul criminal) este încă inconsistentă.  

Nu există, încă, procurori specializați în domeniul drogurilor, ceea ce afectează 

negativ investigarea cazurilor.  

- Centrul pentru combaterea crimelor informatice. Reținem atenția asupra faptului 

că  infracțiunile informatice au luat o amploare deosebită. Astfel, în 2011 au fost 119 

cazuri, iar în 2014 s-au înregistrat 1400. Majoritatea cazurilor au privit criminalitatea 

economică. Centrul are deficit de specialiști în domeniul informatic și de echipament 

modern. 

- Centrul de Analiză a Informațiilor necesită dezvoltarea rapidă, având în vedere 

că deservește întregul IGP. Sunt deficite de realizare a produselor de analiză a 

surselor deschise și a riscurilor.  

- Activitatea de asigurare și supraveghere specială este afectată negativ de 

lacunele cadrului legislativ și divergențele de reglementare între Codul de Procedură 

Penală și Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Legea nr. 

59/2012).  

Din analiza cadrului normativ, au rezultat deficiențe legislative care afectează 

negativ activitatea de informații. Exemplificăm, cu scopul de a le ridica în 

atenția decidenților spre a iniția măsurile necesare de corectare:  

 Privind situaţiile când poate fi efectuată activitatea specială de investigaţii. 

Conform legislației în vigoare, măsurile speciale de investigații pot fi folosite doar în 

cadrul urmăririi penale pentru investigarea infracțiunilor grave. Ca urmare, acestea 

nu pot fi folosite în cazul tuturor infracțiunilor, pentru prevenirea infracțiunilor grave și 

pentru constatarea infracțiunilor latente, astfel încât pot rămâne nedescoperite. 
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Codul de procedură penală stabileşte expres că activitatea specială de investigaţii 

poate fi efectuată numai în cadrul urmăririi penale şi doar în condiţiile şi modul 

prevăzut de Cod. Legea nr. 59/2012 permite, însă, desfăşurarea acestei activităţi şi 

în scopul prevenirii criminalităţii (art. 1321 alin.(1). 

Ofiţerii de investigaţii lucrează pe baza prevederilor Legii nr. 59/2012, iar procurorii 

conform Codului de procedură penală şi practic sistează activitatea specială în cadrul 

dosarelor de urmărire informativă, dosarelor analitice privind persoanele care 

intenţionează să se reunească în grupuri sau organizaţii criminale în scopul săvârşirii 

infracţiunilor.  

Se produce, astfel, un cerc vicios – nu se poate declanşa procesul penal până nu 

sunt descoperiţi indicii infracţiunii şi nu se sesizează în ordinea prevăzută de lege. 

Dar pentru a descoperi indicii infracţiunii, până la pornirea procesului penal, formal nu 

se pot efectua măsuri speciale de investigaţii.  

Această dilemă poate fi rezolvată dacă măsurile speciale de investigaţii ar fi 

efectuate şi în faza premergătoare procesului penal sau ca parte începătoare a 

procesului penal, aspecte clar reglementate şi delimitate atât în Codul de procedură 

penală, cât şi în Legea nr. 59/2012.  

 Privind procedura de autorizare a măsurilor speciale de investigaţii. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 59/2012, cu autorizarea judecătorului de instrucţie pot fi 

efectuate 8 măsuri speciale de investigaţii, cu autorizarea procurorului 9, iar cu 

autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate doar 3. Însă în cadrul dosarelor 

speciale, atunci când măsurile au caracter pur informativ, ar fi justificat ca măsurile 

speciale să fie autorizate/dispuse de către conducătorul subdiviziunii. 

- Direcţia nr. 6 a INI gestionează activitatea de protecţie a martorilor şi altor 

participanţi la procesul penal. Aceasta a fost inclusă organizatoric în INI, deși, prin 

natura atribuțiilor nu desfășoară activități de investigații. Direcția întâmpină dificultăți 

de desfășurare a activităților deoarece cadrul normativ existent nu permite aplicarea 

întregului spectru de măsuri de protecţie şi asistenţă prevăzute de legislația specifică 

și nu este conform practicii europene în materie.   

Considerăm că Direcția de Protecție a Martorilor trebuie pusă în subordinea șefului 

IGP, ca subdiviziune specializată, pentru respectarea principiului confidențialității 

(minimizarea numărului de persoane ce dețin informații) și al independenţei 

decizionale. 

- Prevenirea şi investigarea infracţiunilor informatice. Conform legislației în vigoare, 

măsurile speciale de investigare pot fi folosite doar în cazul infracțiunilor grave. Ca 

urmare, nu pot fi folosite în cazul tuturor infracțiunilor informatice, deși la începutul 

investigației nu se poate aprecia gravitatea faptelor ilicite. Aceasta înseamnă că nu 

pot fi realizate identificarea utilizatorilor adreselor IP, interceptările comunicațiilor prin 

canale informatice (incluzând telefonie, internet etc.). 
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Pentru constatarea infracțiunilor informatice este necesară stabilirea prejudiciului de 

cel puțin 50 mii lei, altfel nu se permite efectuarea măsurilor speciale de investigații, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea specială de 

investigații. Anumite infracțiuni informatice nu au, însă, obiect patrimonial 

(pornografia infantilă pe internet). Legislația domeniului prevede prea general 

responsabilitățile instituțiilor implicate, colaborarea dintre acestea și nu are norme de 

aplicare. Procedurile privind colectarea și analizarea probelor digitale nu sunt clar 

definite. 

Dificultăți creează, de asemenea: lipsa de reglementare a cooperării internaționale; 

termenul lung de efectuare a examinărilor sistemelor informatice de către CTCEJ; 

tehnica învechită și necorespunzătoare cerințelor de lucru; neraportarea cazurilor de 

către subdiviziunile teritoriale ale IGP/MAI; absența regulilor de securizare a datelor 

prezentate prestatorilor de servicii de telecomunicaţii; lipsa surselor financiare pentru 

activităţile de prevenire; riscurile create prin intrarea în vigoare şi aplicarea legislației 

cu privire la sistemele de plată şi moneda electronică; lacunele legislative nu permit 

punerea în aplicare a prevederilor europene privind criminalitatea informatică.  

- În cadrul secţiilor investigaţii infracţiuni ale IP, conform Ordinului interdepartamental 

nr. 04/2012, calitatea de agent constatator (pentru faptele contravenționale din 

competență) o are numai şeful structurii. Acesta trebuie să întocmească procesele-

verbale de constatare, deși contravențiile au fost constate de fapt de către poliţiştii 

din subordine. Adică: „unul constată și altul semnează”. (IP Bălți, IP Soroca, IP 

Cantemir). Ca urmare, persoanele sunt invitate ulterior la sediul IP pentru a li se 

întocmi procesele verbale de constatare a contravenției.  

Această situație anormală este posibilă deoarece în conținutul art. 400 alin. (2) din 

Codul Contravențional al RM, între persoanele abilitate să constate și să aplice 

sancțiuni nu au fost incluși angajații secțiilor investigații infracțiuni. Menționăm, 

totodată, că potrivit art. 442 alin. (1) din Codul contravențional „procesul-verbal cu 

privire la contravenție se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor 

personale și a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.”  

Ca urmare, conform dispozițiilor legale în vigoare, procesele verbale semnate 

de șefii secțiilor investigații infracțiuni sunt lovite de nulitate. 

Precizăm, totodată, că percepția la nivelul IP este că INI nu asigură sprijinul de 

specialitate necesar structurilor de investigații („se văd, dar nu se simt”).  

La nivelul INI se apreciază necesară transferarea Direcţiei Exercitare a Urmăririi 

Penale pe Cazuri Excepţionale din cadrul DGUP în structura INI, în scopul integrării  

tuturor activităţilor de investigaţii şi procesual penale din domeniul crimei organizate. 

Apreciem că acest spect trebuie să facă obiectul analizei de oportunitate din partea 

IGP. 
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Din punctul nostru de vedere, activitățile Direcțiilor 5 (operațiuni speciale) și 7 

(operativă) nu aparțin exclusiv domeniului investigațiilor. Deși desfășoară și activități 

investigative, rolul acestora trebuie să fie de suport operațional pentru structurile IGP 

de toate categoriile, pentru Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) și alte 

subdiviziuni ale MAI. În aceeași măsură, Centrul de analiza informațiilor operează cu 

informații, dintre care o parte provine de la structurile INI, dar nu desfășoară activități 

de investigații, rolul său fiind, de asemenea, de suport operațional. Chiar și în 

prezent, Centrul furnizează produse analitice structurilor IGP de diferite categorii. 

Ca urmare, considerăm că Direcțiile 5, 7 și Centrul de analiza informațiilor trebuie 

grupate în Direcția Generală Suport Operațional inclusă în aparatul de administrare 

al IGP. 

După scoaterea din componență a structurilor menționate, la care se adaugă, așa 

cum am menționat, Direcția Protecția Martorilor, INI trebuie reorganizat și redenumit 

ca Inspectoratul Național al Poliției Criminale (INPC).   

În scopul acoperirii nevoilor proprii de investigații în domeniul criminalității 

transfrontaliere și migrației ilegale, DPF a constituit structuri proprii de profil. Fiind un 

domeniu nou în PF, a fost necesară realizarea unei subdiviziuni centrale puternice, 

care să asigure preluarea noilor competențe, formarea personalul și dezvoltarea 

activității la nivel regional și local. Dezvoltarea teritorială este necesară deoarece 

majoritatea investigațiilor trebuie să se desfășoare, de fapt, la frontieră. Ca urmare, 

apreciem că este necesar ca la nivelul DPF să fie păstrate numai atribuții de 

coordonare, îndrumare metodologică și investigație a cazurilor deosebite și să fie 

dezvoltate componentele regionale și la SPF.  

Din cauza specificului activității, există tentația ca structurile de investigații să nu fie 

supuse controlului ierarhic. Considerăm că activitatea de investigații trebuie să fie 

evaluată periodic de șefii IGP, DPF pentru a cunoaște care sunt eficacitatea, 

eficiența și rezultatele concrete ale activității.  

În situația în care acest control nu se efectuează există posibilitatea utilizării 

necorespunzătoare a forțelor și mijloacelor, deturnării acestora de la destinația 

instituțională, exploatării neadecvate a informațiilor obținute sau chiar al folosirii în 

interes personal, precum și a apariției problemelor de integritate.    

În domeniul la care ne-am referit, totul este special: „investigații speciale”, „informații 

speciale”, „activități speciale”, „măsuri speciale”, „mijloace speciale”, „proceduri 

speciale”. Acest fapt exprimă, printre altele, intenția de a conferi activității caracterul 

excepțional, iar personalului statutul deosebit, singular și superior în raport cu alți 

polițiști.  

Considerăm că este cazul ca situația să se normalizeze, iar investigațiile speciale să 

ocupe rolul firesc între celelalte structuri ale IGP, deopotrivă de importante în 

ansamblul instituției.  
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CONCLUZII 

1) Există dificultăți de aducere în INI a personalului ce deține experiența și pregătirea 

necesare îndeplinirii de sarcini investigative. Motivarea personalului nu este 

satisfăcătoare, îndeosebi pentru funcțiile ce presupun specializarea foarte înaltă. Ca 

urmare, calitatea personalului nu este pe deplin satisfăcătoare, ceea ce afectează 

îndeplinirea atribuțiilor. 

2) Majoritatea ofițerilor INI nu deține certificate de acces la informații clasificate, fapt 

care creează riscuri deosebite de securitate și integritate. 

3) Capacitatea DMO a INI este foarte scăzută față de amploarea sarcinilor și volumul 

fluxului informațional. DMO trebuie să deservească subdiviziunile INI fără structuri 

analitice proprii. Din aceste motive, unele sarcini nu se execută la nivelul de calitate 

necesar, altele nu pot fi îndeplinite, iar sprijinul structurilor INI fără componente 

analitice proprii nu este corespunzător. 

4) Lacunele legislative, dispozițiile contradictorii și interpretarea dată legislației 

specifice de către procurori, nu permit desfășurarea investigațiilor în cazul tuturor 

infracțiunilor, pentru prevenirea celor grave, constatarea infracțiunilor latente și nu se 

poate acționa proactiv, astfel încât faptele pot rămâne nedescoperite. Există, de 

asemenea, deficite de reglementare internă a activităților de investigații, privind 

bazele de date, standardizarea activităților, ceea ce diminuează funcționalitatea 

sistemului.  

5) În cadrul INI funcționează structuri ale căror atribuții nu sunt tipice domeniului 

investigațiilor, ori au rol preponderent de suport operațional, astfel încât trebuie 

resubordonate, respectiv constituite într-o subdiviziune distinctă a IGP. Ca urmare, 

se impune reorganizarea INI, astfel încât să păstreze numai competențe specifice. 

6) Structurile centrale de investigații speciale ale DPF sunt funcționale, însă este 

necesară dezvoltarea celor de profil la nivel regional și local.     

7) În prezent nu există sistemul de control ierarhic dedicat al structurilor de 

investigații speciale. Absența acestuia poate genera deficiențe funcționale și riscuri 

de integritate. 

6.4.4.2. Urmărire penală 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Urmărirea penală este, în opinia noastră, una dintre cele mai discutabile activități din 

sistemul MAI. Avem în vedere faptul că se pun întrebări justificate privind 

apartenența acesteia la categoria activităților polițienești și, totodată, asupra utilității 

sale instituționale. Analiza sistemului urmăririi penale al MAI nu poate fi scoasă din 

contextul justiției, în general, și al activității procuraturii, în special.  
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Precizăm, însă, că problema nu este a personalului care lucrează în domeniu și care 

își face onest datoria în condițiile create de legislația în vigoare. Deficitul este al 

sistemului justiției care nu se poate reforma și obligă MAI să desfășoare activități cu 

relevanță polițienească scăzută, antrenând în acestea efectivele numeroase.  

Pentru înțelegerea particularităților sistemului de urmărire penală practicat în MAI, 

vom menționa diferite modele de jurisdicții preluate din „Raportul de evaluare 

privind Consiliul Superior al Procurorilor din RM, efectuat de către Oficiul 

Pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru 

Cooperare și Securitate în Europa” (2010).  

Astfel, în Raport sunt enunțate următoarele modele de jurisdicții: 

- jurisdicţii care îşi trag rădăcinile din sistemul de drept englez și care, de obicei, 

plasează procurorul în cadrul puterii executive (ex. Canada, SUA, Republica Irlanda); 

- jurisdicţii care aplică modelul continental introdus de Louis al XIV-lea al Franţei, 

care consideră procurorul ca parte a puterii judecătoreşti (ex. Franţa, Italia, 

România); 

- Uniunea Sovietică a adoptat un al treilea model, împuternicind Procurorul General 

cu sarcina cea mai importantă a statului – supravegherea tuturor sferelor vieţii 

publice şi sociale. Acest fapt a făcut procuratura cea mai puternică instituţie în 

sistemul de drept sovietic. 

„Mandatul generos oferit în prezent procurorilor moldoveni este o moştenire a 

rolului de supraveghere a procurorului general sovietic.”, se statuează în 

Raportul menționat. 

În prezent, numărul procurorilor din RM este în jur de 750, iar al ofițerilor din organele 

de urmărire penală ale MAI de 784, deci sensibil egal. Prin urmare, raportat la 

populaţia RM, rezultă un procuror la 4800 locuitori, iar dacă adăugăm şi ofiţerii de 

urmărire penală din MAI (care exercită atribuții foarte asemănătoare procurorilor) 

cifra este 2400. Care număr scade și mai mult dacă luăm în calcul ofițerii din celelalte 

autorități abilitate să efectueze urmărire penală.  

Numărul atât de mare de personal din structurile de urmărire penală se explică prin 

volumul exagerat de documente ce trebuie întocmite și de activități desfășurare. 

În Legea nr. 320/2012, la art. 20, Investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, 

urmărirea penală, se prevede: 

„În domeniul investigării infracţiunilor şi contravenţiilor şi al urmăririi penale, Poliţia 

are următoarele atribuţii: 

b) desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi de constatare a infracţiunilor şi 

efectuează urmărirea penală în legătură cu acestea; 



127 

c) îndeplineşte însărcinările şi dispoziţiile în formă scrisă ale procurorului, ofiţerului de 

urmărire penală privind înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală, precum şi hotărîrile 

judecătoreşti.” 

Din textul de la lit. c) rezultă că Poliția îndeplinește „însărcinările și dispozițiile în 

formă scrisă ale (...) ofițerului de urmărire penală privind înfăptuirea acțiunilor 

de urmărire penală )...)”. Trecând peste formularea impersonală „Poliția”, înseamnă 

că ofițerul de urmărire penală, plasat oarecum în afara instituției, exercită în cadrul 

acesteia competențe similare procurorului. Este abilitat, cel puțin teoretic, să dea 

oricui dispoziții pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. 

Extrapolând, sistemul de urmărire penală din MAI este o Procuratură paralelă celei 

Generale și funcționează „după chipul și asemănarea” acesteia. Situația este 

convenabilă Procuraturii pentru care în MAI lucrează 784 de ofițeri de urmărire 

penală. Ofițerii îndeplinesc dispozițiile procurorilor, dar realizează și sarcini ce le 

revin acestora. Una dintre cauze este că actualul cadru normativ nu delimitează clar 

atribuțiile procurorilor de cele ale ofițerilor de urmărire penală.  

În acest context, ofițerii de urmărire penală exercită nemijlocit atribuții din sfera 

administrării justiției, care, în opinia noastră, dar și conform practicii europene, nu fac 

parte din categoria activităților polițienește. Astfel, așa cum procurorii le transmit lor 

dispoziții scrise, și ofițerii de urmărire penală din MAI dau dispoziții colegilor lor. 

Există, astfel, un sistem de de autoritate suprapus peste managementul instituțional 

asigurat de IGP/IP.  

Prin modelul actual, Poliției i-au fost stabilite prin lege responsabilități care, în mod 

normal, nu ar trebui să-i revină. Ca urmare, în loc ca societatea să solicite 

Procuraturii explicații privitoare la mersul proceselor penale, publicul se îndreaptă 

frecvent către Poliție. Aceasta preia inclusiv eșecurile, deficitul de încredere și 

imagine aferent domeniului. Personalul intervievat a relevat riscurile de integritate 

multiple pe care le presupune existența în MAI a actualului sistem de urmărire 

penală. 

DGUP a fost constituită în scopul asigurării realizării funcţiilor procesului penal, 

dirijării unice şi reglementării metodice în cadrul Poliţiei, prin prisma respectării 

principiilor procesului penal, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

DGUP reprezintă organul de urmărire penală instituit în IGP şi coordonează întregul 

proces de urmărire penală la subdiviziunile specializate şi cele repartizate conform 

principiului administrativ-teritorial. Activitatea de urmărire penală în MAI se 

desfășoară conform legislației naționale în domeniu. Situația profesională a ofițerilor 

de urmărire penală este reglementată de Legea nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului 

de urmărire penală, care instituie, astfel, poziția unicat a acestora în cadrul instituției.  

În Formularul de autoevaluare completat de DGUP, s-a menționat ca efect negativ al 

reformei faptul că: „Departamentul de urmărire penală al MAI, contrar legislaţiei 
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procesuale penale, Legii nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de urmărire 

penală, Legii privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016 şi Concepţiei de reformare a MAI şi a structurilor subordonate şi 

desconcentrate ale acestuia, aprobată prin HG nr.1109 din 06.12.2010, a fost lichidat 

şi reorganizat în Direcţie generală urmărire penală în cadrul IGP al MAI.” 

Urmărirea penală este, astfel, încă o activitate din MAI care se dorește total 

independentă și necontrolabilă prin invocarea necesității de a evita ingerința din 

partea altor structuri/persoane. Din punctul nostru de vedere, acceptarea sau nu a 

ingerințelor este un aspect de comportament individual al profesioniștilor domeniului 

și nu necesită realizarea unui statut privilegiat.     

Contrar părerii exprimate de către DGUP, considerăm că măsura respectivă a 

reprezentat un prim pas către normalizarea activității de urmărire penală în MAI și 

plasarea acesteia la nivelul optim de funcționalitate. Varianta anterioară de 

funcționare în care Departamentul de Urmărire Penală era direct subordonat MAI 

genera cu adevărat riscul de politizare a activității și intruziune de la nivelul cel mai 

înalt în sarcinile specifice.      

DGUP are următoare atribuţii principale: 

- examinează sesizările cu privire la infracţiuni şi efectuează nemijlocit urmărirea 

penală în cauzele pornite pe crimele deosebit şi excepţional de grave şi cu o 

rezonanţă socială sporită; 

- efectuează controlul procesual, acordă în permanenţă ajutor practic şi metodic pe 

toate categoriile de cauze penale, aflate în procedura subdiviziunilor de urmărire 

penală teritoriale şi specializate, examinează petiţiile cetăţenilor, sesizările 

procurorilor şi încheierile instanţelor de judecată privind încălcarea drepturilor 

participanţilor la proces, asigură respectarea de către ofiţerii de urmărire penală şi 

conducătorii lor a drepturilor, libertăţilor şi demnităţii persoanelor; 

- elaborează concepte şi politici de îmbunătăţire a activităţii procesuale, analizează 

practica de urmărire penală, înaintează şi implementează măsurile necesare în 

vederea îmbunătăţirii calităţii urmăririi penale, elaborează instrucţiuni, recomandări 

metodice şi alte dispoziţii privind efectuarea corectă a acţiunilor de urmărire penală, 

iniţiază şi participă la elaborarea proiectelor de legi, actelor interdepartamentale, 

precum şi a altor acte normative care se referă la activitatea de urmărire penală, 

organizează şi realizează procesul de perfecţionare permanentă a ofiţerilor de 

urmărire penală şi a conducătorilor acestora, studiază bunele practici din alte state în 

scopul implementării acestora în activitatea procesuală. 

Structura DGUP este următoarea: 

a) Conducerea; 
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b) Direcţia Exercitarea Urmăririi Penale pe Cazuri Excepţionale, cu următoarele 

secții: 

- Secţia Urmărire Penală a Infracţiunilor Patrimoniale; 

- Secţia Urmărire Penală pe Linia Criminalităţii Organizate; 

c) Direcţia Dirijare şi Control a Urmăririi Penale; 

d) Direcţia Analiză, Planificare şi Instruire; 

e) Secretariat. 

Din analizarea activității specifice a DGUP și din discuțiile purtate au rezultat 

următoarele probleme: 

 Gradul de înzestrare cu mijloace tehnice este de 50% la DGUP, 40% la 

serviciile urmărire penală ale DP a municipiului Chișinău și de 50% la subdiviziunile 

teritoriale şi specializate ale IGP. 

 Subdiviziunile de urmărire penală ale IGP îşi execută atribuţiile la capacitatea 

de 65%, din următoarele motive:  

- dificultăţile de aplicare a legislaţiei procesuale penale care este excesiv de 

birocratizată şi complicată, fapt care pune în dificultate procesul de descoperire şi 

cercetare a infracţiunilor;  

- neclarităţile privind delimitarea atribuţiilor procurorului şi ofiţerului de urmărire 

penală, volumul mare de lucru al reprezentanţilor organului de urmărire penală; 

- lipsa mecanismelor necesare organului de urmărire penală pentru dirijarea efectivă 

a activității speciale de investigaţii, din momentul înregistrării sesizărilor cu privire la 

infracţiuni; 

- includerea ilegală a ofiţerilor de urmărire penală în grupuri de urmărire penală pe 

cauzele din gestiunea procurorilor; 

- lipsa pârghiilor de control din partea conducătorului organului de urmărire penală 

asupra procesului de evidenţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni şi a cauzelor 

penale; 

- imixtiunea în activitatea ofiţerilor de urmărire penală, inclusiv din partea 

conducătorilor instituţiilor în care activează organul de urmărire penală. Implicarea 

ilegală a ofiţerilor de urmărire penală în activităţi extraprocesuale; 

- deficitul de personal; 

- nivelul scăzut de pregătire profesională a conducătorilor şi ofiţerilor subdiviziunilor 

de urmărire penală; 
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- dotarea tehnico-materială insuficientă a subdiviziunilor de urmărire penală. 

Salarizarea mai mică a ofiţerilor de urmărire penală decât a altor categorii similare de 

personal, fapt care generează fluctuaţia de efective şi poate favoriza actele de 

corupție. 

În urma discuțiilor cu ofițerii de urmărire penală de la IP au rezultat următoarele 

probleme: 

- Secţiile de urmărire penală din structura inspectoratelor teritoriale de poliţie se află 

în deficit de capacitate (resurse umane şi dotare materială) faţă de problematica din 

responsabilitate (IP Căușeni). 

- Activitatea de descoperire şi documentare a infracţiunilor revine aproape în 

totalitate Poliţiei, procurorii asumându-și responsabilități reduse în domeniu (toate 

IP). 

- În prezent, relaţia funcţională dintre ofiţerul de urmărire penală din MAI şi procuror 

poate fi catalogată ca fiind de subordonare totală („suntem secretarii procurorilor”). 

Ofiţerul se află în serviciul exclusiv al procurorului și nu de puţine ori efectuează 

lucrări şi sarcini ce revin de jure acestuia (IP Comrat, IP Taraclia, IP Căușeni). 

- Lipsa resurselor financiare determină funcţionarea necorespunzătoare a arestului  

preventiv (izolator) de la IP, inclusiv în ceea ce priveşte starea tehnică a mijloacelor 

auto destinate transportului arestaţilor. Sunt situații în care polițiștii apelează la 

prieteni civili cu autovehicule pentru a transporta arestații!!! (IP Taraclia, IP Soroca, 

IP Căușeni, IP Edineț, IP Hâncești, IP Cantemir).  

- Procurorii din raioanele aflate în zonele de responsabilitate ale DRPF au acces la 

toate informaţiile pe cauze penale din Registrul 2 luate în evidență de respectivele 

structuri. Aceasta cu toate că procurorul are competenţă doar la nivel raional şi nu 

asupra tuturor raioanelor de pe raza DRPF, fapt ce poate genera scurgeri de 

informaţii (DPF, DRPF Edineț). 

- Cursul de formare de 3 luni la Academia MAI a ofiţerilor de urmărire penală 

încadraţi din sursă externă nu este suficient pentru specializarea în domeniu (IP 

Bălți). 

- Dotarea IP cu mijloace şi tehnică criminalistice este deficitară, fapt ce afectează 

calitatea cercetării la faţa locului a faptelor (toate IP). 

- Cadrul normativ lacunar referitor la corpurile delicte şi nealocarea funcției distincte 

pentru acest domeniu generează dificultăţi de gestionare a activităţii (IP Bălți).  

- Nivelul actual al prejudiciului patrimonial pentru care se dispune începerea urmăririi 

penale este de 500 lei, prea mic raportat la costurile aferente activităţilor de urmărire 

penală (IP Bălți). 
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- Nivelul funcţiilor şi salarizării posturilor din structura seţiei urmărire penală sunt mai 

mici raportate la celelate secţii din IP (toate IP). 

- Activitatea procesual penală este mult îngreunată de faptul că în multe raioane nu 

există medic legist. Ca urmare, ofiţerii de urmărire penală sunt nevoiţi să apeleze la 

medicii legişti din raioanele limitrofe, ceea ce influențează costurile şi celeritatea 

acţiunilor (IP Căușeni).  

- Sunt infracțiuni, chiar și cazuri de omor, la care procurorii nu vin la locul faptei în 

vederea efectuării constatărilor (IP Căușeni). 

La fel ca și în cazul investigațiilor speciale, DPF, în baza noilor competențe alocate în 

domeniu, a constituit o direcție de profil. Structura centrală înființată a asigurat 

organizarea activității la nivelul DPF, fiind necesară continuarea dezvoltării activității 

în plan teritorial, la DRPF. 

Problemele existente în ceea ce privește administrarea procesului penal au fost 

conștientizate la nivel statal, soluționarea acestora fiind una dintre solicitările exprese 

ale UE și partenerilor de dezvoltare ai RM.  

Astfel, Concepţia de reformare a Procuraturii RM, aprobată prin Legea nr. 122/2014 

prevede la pct. 57: „Schimbările în domeniu trebuie realizate în mod sistemic, 

împreună cu schimbări structurale în organele de urmărire penală ale MAI, Serviciului 

Vamal şi Centrului Naţional Anticorupţie.”   

În Programul de Activitate al Guvernului RM 2015-2018, la capitolul Reforma 

organelor procuraturii, excluderea influenței politice și creșterea transparenței 

activităților acesteia, se stabilește: „concretizarea competențelor Procuraturii în 

domeniul penal și a raporturilor cu alte entități de stat abilitate cu competențe în 

domeniul anchetei penale”. De asemenea, s-a prevăzut: „Implementarea reformelor 

în domeniul penal, cu asigurarea abordării complexe și coordonate a acestei 

probleme (coordonarea și sincronizarea schimbărilor structurale și de competență în 

Procuratură, MAI, CNA, Serviciul Vamal). Iar în capitolul Afaceri Interne și siguranța 

cetățeanului se menționează ca obiectiv: „Delimitarea clară a atribuțiilor de 

supraveghere și exercitare a acțiunilor de urmărire penală”. 

Din punctul nostru de vedere, orice evoluție în ceea ce privește problematica urmăririi 

penale trebuie abordată în contextul mai larg al reformei domeniului justiției, aflată în 

desfășurare. De aceea, MAI trebuie să folosească acest prilejul pentru a impune 

schimbările cele mai benefice instituțional. Considerăm, astfel, că în domeniul 

urmăririi penale trebuie făcute modificări radicale.  

Soluția pe care o recomandăm este a înființării în cadrul IGP a Poliției judiciare. 

Aceasta nu va fi o structură organizatorică, ci va fi constituită din polițiști desemnați 

care vor efectua din dispoziția procurorilor investigații pe cazuri concrete. Procuratura 

va purta întreaga răspundere pentru procesul penal, iar Poliția o va sprijini 

operațional, fără a avea responsabilități directe în domeniu. 
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Sunt valabile și în ceea ce privește activitatea de urmărire penală observațiile privind 

necesitatea exercitării controlului ierarhic, respectându-se, desigur, prevederile 

actelor normative privind domeniul respectiv.  

Până la eventuala reformare a domeniului justiției (proces incert și de durată), este 

necesară sprijinirea activității structurilor de urmărire penală pentru a-și îndeplini 

atribuțiile în condiții cât mai bune.     

CONCLUZII 

1) Cadrul normativ incident urmăririi penale face ca activitatea să se desfășoare cu 

dificultate; competențele în domeniu nu sunt delimitate precis; procedurile de lucru 

sunt excesiv de birocratice. Ofițerii de urmărire penală sunt implicați în activități 

extraprocesuale și se produc imixtiuni în activitatea acestora. Există deficite de 

personal, de pregătire a efectivelor și de dotare.  

Din aceste motive, se produc disfuncționalități care pot compromite participarea 

organelor de urmărire penală la procesul penal. 

2) În contextul modelului de realizare a procesului penal din RM, sistemul de urmărire 

penală al MAI este depășit. De asemenea, activitatea respectivă nu este tipic 

polițienească.  

Ca urmare, se consumă resurse umane, de timp, financiare și materiale, este 

afectată credibilitatea instituției și există riscuri de integritate. 

6.5. PROTECŢIE CIVILĂ, SITUAŢII EXCEPŢIONALE ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR 

SPCSE a înregistrat, în pofida condițiilor financiare neprielnice, evoluții semnificative. 

La nivelul instituției se cunoaște ce trebuie făcut și numai deficitul de resurse nu 

permite îndeplinirea tuturor obiectivelor. Chiar și în situația actuală, prestația SPCSE 

este apreciată de către populație. Nivelul de încredere de care se bucură SPCSE 

este cel mai înalt dintre instituțiile MAI. 

Pe parcursul ultimilor ani, spectrul intervenţiilor a crescut de la cele 4 tipuri standard 

anterioare, până la 25 în prezent. Unitățile de pompieri și salvatori intervin la 

descarcerări, salvare pe apă, la înălțime/adâncime, acordarea primului ajutor medical 

calificat (SMURD), evacuarea populației din zonele afectate de situații excepționale 

etc. Înființarea SMURD este printre cele mai importante realizări ale SPCSE și MAI. 

Ca urmare a implementării proiectelor de care a beneficiat SPCSE și a existenței 

rețelei de subunități teritoriale, distanța de deplasare la intervenție în mediul urban 

este de circa 10-15 km, iar în cel rural 40-50 km. 

În prezent, la cele 43 de secții și servicii teritoriale au fost create și funcționează 

ghişeele unice pentru eliberarea actelor privind apărarea împotriva incendiilor. 
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6.5.1. Competențe, atribuții și îndeplinirea acestora de către SPCSE 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Protecţia civilă a RM reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse la nivel 

naţional şi local în vederea asigurării protecţiei populaţiei şi proprietăţii în condiţiile 

situaţiilor excepţionale. 

Protecţia civilă este organizată conform principiului administrativ-teritorial şi cuprinde 

organele de conducere; de administrare; Reţeaua Naţională de Observare şi Control 

de Laborator asupra stării mediului înconjurător şi obiectivelor potenţial periculoase; 

forţele şi mijloacele de lichidare a efectelor situaţiilor excepţionale; sistemul de 

instruire pentru protecţia civilă. 

Pregătirea organelor Protecţiei Civile pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor 

excepţionale revine în responsabilitatea Guvernului, conducătorilor ministerelor, altor 

autorităţi administrative centrale, administraţiei publice locale şi unităţilor economice. 

Activitatea acestora în domeniul protecţiei civile este coordonată de SPCSE. 

SPCSE, potrivit prevederilor legii proprii de funcţionare (Legea Serviciului Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93/2007), constituie sistemul unic şi centralizat, 

care efectuează conducerea nemijlocită a protecţiei civile, organizarea şi executarea 

lucrărilor de salvare, a altor lucrări de urgenţă, în cazul declanşării situaţiilor 

excepţionale şi a incendiilor, precum şi lichidarea consecinţelor acestora. 

Funcţiile de bază ale SPCSE sunt următoarele: 

- conducerea nemijlocită a sistemului protecţiei civile; 

- organizarea şi executarea lucrărilor de salvare, a altor lucrări de urgenţă, în cazul 

declanşării situaţiilor excepţionale şi a incendiilor, precum şi lichidarea consecinţelor 

lor; 

- organizarea pregătirii prealabile şi multilaterale a populaţiei, a obiectivelor 

economiei naţionale şi a forţelor Protecţiei Civile, care includ: formaţiunile Protecţiei 

Civile; Direcţia serviciului de salvatori şi pompieri; formaţiunile specializate ale 

organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice; instituţiile şi organizaţiile 

speciale pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale şi a 

incendiilor; 

- exercitarea supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile şi al asigurării apărării 

împotriva incendiilor pe întreg teritoriul ţării; 

- efectuarea măsurilor în regimul stării de urgenţă, de asediu sau de război. 

Structura organizatorică a SPCSE este următoarea: 

- Conducerea; 
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- Aparatul serviciului (structuri specializate de: salvatori şi pompieri; protecţie civilă; 

resurse umane ; planificare, coordonare şi operaţii; cooperare internaţională şi relaţii 

cu publicul; economie şi finanţe; juridic şi protecţie social; securitate internă). 

- Subdiviziuni subordonate şi desconcentrate (10 DSE zonale cu 61 subdiviziuni de 

intervenţie din cadrul SPCSE şi anume: 2 Detaşamente de căutare-salvare, 7 

Detaşamente, 38 Unităţi şi 14 Posturi de salvatori; centre de dirijare operaţională; 

unităţi şi obiective speciale; structuri de formare şi instruire, de logistică şi laboratoare 

specializate).  

Considerăm că din punct de vedere organizatoric SPCSE corespunde nevoilor de 

executare a misiunilor. Probleme sunt din cauza capacității unora dintre structuri, așa 

cum vom prezenta în continuare.  

Efectivul prevăzut în statele de organizare este de 2474 funcții, iar cel încadrat de 

2383.  

Precizăm faptul că efectivul prevăzut în statele de organizare reprezintă aproximativ 

50% din minimul real de personal necesar conform normativelor în vigoare. Drept 

urmare, în 39 subdiviziuni de salvatori şi pompieri, echipajele de intervenţie sunt 

asigurate doar cu 2-3 salvatori-pompieri, faţă de 5 cât prevede normativul de 

specialitate.  

Astfel încât, în situația în care din echipajele de intervenție lipsește personal (din 

diferite motive) sunt chemate de acasă efectivele aflate la odihnă, fapt ce este, de 

asemenea, foarte periculos. Situația este și mai complicată când sunt necesare 

intervenții simultane. 

Ca urmare, este urgentă completarea statelor de personal cu aproximativ 700 de 

funcții. 

Atragem atenția, în mod deosebit, asupra faptului că situaţia prezentată face ca 

în timpul intervenţiei la incendii sau alte situaţii excepţionale structurile de 

salvatori şi pompieri să nu-şi poată îndeplini operativ şi în volum complet 

sarcinile, crescând, totodată, riscul producerii accidentelor de muncă.  

Sub aspectul gradului de înzestrare cu mijloace tehnice, raportat la prevederile 

actelor normative în vigoare (Normele privind dotarea cu forţe şi mijloace tehnice 

speciale a subdiviziunilor SPCSE, aprobate prin HG nr. 908/2014 etc.), situația este 

următoarea: autocisterne de intervenţie la incendii – 56%; autoscări de intervenţie – 

42%; automobile speciale – 33%; automobile de telecomunicaţii şi iluminare – 66%; 

automobile de cercetare radioactivă, chimică şi biologică – 33%; autospeciale de 

decontaminare a personalului şi populaţiei – 50%; autospeciale de decontaminare a 

teritoriului, tehnicii şi construcţiilor – 0%; autovehicule pentru transportarea efectivului 

– 73%; buldozere – 75%; escavatoare – 25%; autovehicule cu sarcina utilă 1,0-3,0 t 

– 68%. De asemenea: mijloace de telecomunicaţie – 30%; mijloace IT – 25%; sedii, 
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încăperi de serviciu reparate/renovate – 50%; echipamente speciale de protecţie– 

80%. 

Din numărul total de autospeciale de intervenţie la incendii 2% sunt fabricate în anii 

1960-1970; 10% între 1971-1980; 56% între 1981-1990 şi 25% între 1991-2000. 

Numai 7% din numărul total al autospecialelor corespunde termenilor de exploatare 

conform prevederilor HG nr. 338 din 21.03.2003. 

Rezultă, astfel, că tehnica de intervenţie aflată în dotarea structurilor SPCSE 

reprezintă sub 50% din necesarul scriptic de mijloace tehnice, raportat la numărul 

populaţiei, suprafaţa teritoriului naţional şi la diversitatea situaţiilor excepţionale care 

se pot produce în RM. 

Am prezentat aceste cifre pentru a scoate în relief deficitul major de dotare al 

SPCSE, fapt ce constituie un risc major pentru instituție și personalul acesteia care 

trebuie să acționezeze cu mijloace insuficiente. Pericolul major este însă pentru 

pentru comunitate, care nu poate fi protejată corespunzător, îndeosebi în situații 

excepționale. 

Analizând situația efectivului și a dotării tehnico-materiale, a rezultat 

capacitatea actuală de circa 50% a SPCSE, deosebit de scăzută față de 

amploarea misiunilor ce revin instituției, ceea ce, repetăm, reprezintă o 

amenințare serioasă pentru comunitate. 

În plus față de deficitele prezentate, analiza a mai relevat următoarele 

probleme:  

- lipsa Strategiei de dezvoltare a SPCSE; 

- lacunele legislative privind: protecția civilă; crearea şi dezvoltarea proiectului 

SMURD; asistenţa medicală, îndemnizaţiile de maternitate, asigurarea obligatorie de 

stat, călătoria fără plată în transportul public, spaţiul locativ de serviciu; organizarea 

şi funcţionarea serviciilor teritoriale de salvatori şi pompieri din subordinea 

autorităţilor administraţiei publice locale; participarea personalului echipei 

internaţionale de salvare a SPCSE la misiunile internaţionale de salvare (INSARAG); 

- ineficacitatea, sau chiar lipsa prevederilor legale pentru aplicarea metodelor de 

constrângere administrativă (prevazute de Codul contravenţional) în privința 

persoanelor/autorităților responsabile de organizarea și implementarea măsurilor în 

domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile; 

- deficitul funcţiilor de inspectori în domeniul apărarea împotriva incendiilor și pentru 

funcționarea „Ghișeului unic”; 

- insuficienţa echipamentului, tehnicii de intervenţie moderne, compresoarelor la 

subdiviziunile teritoriale, precum și pentru investigarea incendiilor şi certificarea 

materialelor;  



136 

- deficitul de proiecte de asistenţă în raport cu necesităţile de intervenţie şi 

neîndeplinirea standardelor şi celor mai bune practici UE în domeniu. 

- răspunsul la intervenţii depăşeşte uneori timpul optim de 15 min pentru mediu urban 

şi de 30 min în mediu rural; 

- capacitatea Centrului Republican de Instruire este redusă; nivelul de pregătire a 

efectivelor este insuficient; este deficit de personal cu studii de specialitate; 

pregătirea personalului administrației publice nu se poate realiza corespunzător în 

nactualele condiții; 

- nivelul redus de utilizare a tehnologiilor moderne în activitate; 

- activitatea de prevenire nu este corelată suficient cu alte domenii și/sau politici; 

Din interviurile desfășurate au rezultat următoarele probleme: 

- personalul alocat subunităţilor de intervenţie este insuficient (3-4 pompieri în gărzile 

de intervenție) şi face dificilă/imposibilă intervenţia la evenimentele simultane (DSE 

Edineț, DSE Bălți, DSE Soroca, DSE Căușeni, DSE Comrat); 

- autospecialele de intervenţie sunt insuficiente, cele aflate în dotare au durata de 

utilizare depăşită, iar menţinerea lor în funcţiune generează costuri mari și riscuri de 

accidentare (DSE Edineț, DSE Soroca, DSE Căușeni, DSE Comrat);  

- pentru înfiinţarea Dispeceratului centralizat şi a SMURD au fost redistribuite posturi 

şi personal de la DSE, care au rămas cu deficite ce le afectează capacitatea de 

intervenţie (DSE Bălți, DSE Soroca);  

- cu resursele umane alocate în prezent şi mijloacele tehnice din dotare, structurile 

DSE nu au capacitatea de reacţie în timp util la evenimentele ce se produc în mediul 

rural, situaţie ce ar putea fi ameliorată substanţial prin înfiinţarea şi operţionalizarea 

structurilor de pompieri voluntari în mediul rural (DSE Bălți, DSE Soroca, DSE 

Căușeni);  

- la nivelul DSE nu există posturi alocate pentru suport logistic, activităţile spacifice 

fiind executate de seful direcţiei şi alte persoane desemnate de acesta (DSE 

Hâncești); 

- resursele umane şi financiare alocate structurilor teritoriale pentru situaţii 

excepţionale nu permit respectarea Normativului aprobat prin HG nr. 908/2014, 

existând riscuri pentru personal și comunitate (DSE Căușeni, DSE Hâncești - la 

postul Bobeica este alocată doar o funcție de şofer!); 

- activitatea de prevenire se desfăşoară cu dificultate deoarece la autorităţile publice 

locale nu mai este prevăzut postul de responsabil cu protecţia civilă, iar structurile 

teritoriale ale SPCSE nu dispun de instrumente adecvate pentru a determina 

respectivele autorităţi să-şi îndeplinească atribuţiile în domeniu (DSE Căușeni). 



137 

6.5.2. Sistemul Național de Management al Situațiilor Excepționale 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Conducerea generală a Protecţiei Civile este exercitată de Guvern, care determină 

caracterul, volumul şi termenele desfăşurării activităţilor ce asigură îndeplinirea 

sarcinilor în domeniu. 

În scopul îndeplinirii de către autorităţile publice a funcţiilor executive şi de dispoziţie 

în vederea prevenirii şi acţiunii în situaţii excepţionale, generate de calamităţi 

naturale, avarii de mari proporţii, catastrofe, incendii, epidemii, epizootii, epifitotii şi 

alte fenomene periculoase, a fost  instituită şi funcţionează Comisia pentru Situaţii 

Excepţionale a RM, al cărei preşedinte este primul-ministru, iar ministrul afacerilor 

interne are calitatea de vicepreşedinte. 

Componenţa nominală a comisiei şi Regulamentul de activitate al acesteia au fost 

aprobate prin HG nr.1340/2001. Deciziile şi dispoziţiile comisiei sunt executorii pentru 

persoanele fizice şi juridice. 

Conducerea nemijlocită a Protecţiei Civile este exercitată de SPCSE al MAI, conform 

responsabilităţilor stabilte prin lege, iar şeful SPCSE este vicepreşedinte al Comisiei 

pentru Situaţii Excepţionale a RM, şi îndeplineşte, totodată, şi funcţia de Inspector 

principal de stat al Protecţiei Civile. 

Conducerea Protecţiei Civile în raioane, oraşe (sectoarele lor) şi în comune/sate este 

exercitată de conducătorii administraţiei publice locale. În ministere, alte autorităţi 

administrative centrale, la unităţile economice se realizează de către miniştri, şefii 

autorităţilor respective şi ai unităţilor economice. Conducătorii menţionaţi, conform 

funcţiilor, sunt preşedinţi ai comisiilor pentru situaţii excepţionale. Structura 

organizatorică şi componenţa numerică a comisiilor se stabilesc de către autorităţile 

publice respective. La raioane nu sunt funcții cu atribuții privind protecția civilă. 

Nici la nivel național, nici în MAI, nu este dezvoltat conceptul privind protecția 

infrastructurii critice. 

Centrul Republican de Instruire al SPCSE asigură pregătirea în domeniu a 

conducătorilor administrației publice locale (primari), conducătorilor de întreprinderi, 

conducătorilor instituțiilor de învățământ, în baza planurilor aprobate anual prin HG. 

Capacitatea unității de învățământ este limitată. 

CONCLUZII 

1) Lipsește strategia de dezvoltare a SPCSE, iar legislația în vigoare este lacunară, 

ceea ce determină deficite organizatorice și funcționale. 

2) Asigurarea cu personal, în raport cu necesitățile reale, îndeosebi ale subunităților 

teritoriale este necorespunzătoare. Nu este încadrat personal de specialitate conform 
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necesarului, iar capacitățile de formare sunt insuficiente. Ca urmare, capacitatea de 

intervenție este diminuată și există riscuri pentru personal și comunitate. 

3) Gradul de dotare cu echipamente și materiale este de circa 50%, iar sediile 

SPCSE sunt nesatisfăcătoare în același procent. Ca urmare, capacitatea de 

intervenție este serios afectată, iar condițiile de muncă ale personalului sunt majoritar 

improprii. 

4) La autoritățile publice locale nu există posturi cu atribuții de protecție civilă. Nu 

este dezvoltat conceptul de protecție a infrastructurii critice. Din motivele menționate, 

există deficite de capacitate privind protecția civilă. 

6.6. RESURSE UMANE, POLITICI SALARIALE ȘI SOCIALE 

 

6.6.1. Aspecte generale 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Domeniul resurselor umane este printre cele mai importante și, totodată, mai 

sensibile din cadrul MAI. Avem în vedere faptul că, într-o măsură covârșitoare, 

instituția influențează personalul și, corelativ, acesta condiționează în modul cel mai 

direct profilul organizațional, calitatea activității curente, succesul/insuccesul 

reformelor.  

Pentru MAI, situația resurselor umane este relativ complicată, având în vedere 

eterogenitatea deosebită a personalului sub aspectul: categoriilor (funcționari 

publici/personal tehnic/polițiști/militari; ofițeri/subofițeri/militari în termen); provenienței 

(sursă internă/externă/ transfer de la alte autorități; intrați în sistem înainte/după 

Independență); studiilor (polițienești/militare/civile, absolvite în țară/străinătate) și 

chiar al orginii etnice.  

Toate acestea compun tabloul foarte divers al domeniului și necesită, ca urmare, 

eforturi de armonizare, unificare conceptuală și execuție care fac dificil 

managementul resurselor umane. 

Paradoxal, dezvoltarea resurselor umane nu a ținut pasul cu evoluțiile preconizate, 

respectiv produse în diferitele domenii ale MAI, aceasta părând a fi plasată în planul 

secund al interesului instituțional. De aceea, personalul nu a fost pregătit și atras la 

susținerea adecvată a procesului de schimbare.  

Din motive diferite, modelul moștenit de administrare a resurselor umane nu a suferit 

modificări substanțiale. S-au păstrat aproape nealterate o serie de reglementări și 

sistemul de carieră. Proiectarea organizațională și sistemul posturilor sunt deficitare. 

Demilitarizarea nu s-a încheiat, deși se consideră finalizată. Nu s-au întreprins 

măsuri ferme de schimbare a mentalităților, iar formarea personalului este ineficace. 
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Printre cele mai serioase probleme este că ministerul a pierdut controlul asupra 

reglementării statutelor de personal. Astfel, în prezent există 5 statute de personal, 

fapt ce face excesiv de dificilă gestiunea efectivelor. Considerăm că acest fapt este 

neadecvat pentru MAI și structurile subordonate, care trebuie să funcționeze ca 

instituție unitară și coerentă, iar nu cu tendințe centrifuge ca în prezent. 

Sistemul de management resurse umane din MAI se compune din DGRU a MAI; 

direcții generale/direcții resurse umane la departamente; secții/servicii resurse umane 

la nivelul unităților de diferite categorii. Structurile menționate dețin competențe atât 

privind activitățile de personal, cât și de pregătire la locul de muncă.  

MAI are în structură 4 instituții de pregătire la care ne vom referi în secțiunea privind 

formarea profesională.  

Misiunea DGRU a MAI, ca subdiviziune centrală de specialitate, este de a contribui la 

realizarea obiectivelor strategice ale instituției prin promovarea şi implementarea 

managementului eficace și eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice. 

DGRU a MAI are următoarele funcții principale: 

- concepţie şi reglementare generală - elaborarea documentelor de politici 

ministeriale/alte politici publice sectoriale, proiecte de acte normative, precum şi 

reglementări/proceduri generale pentru domeniul managementului resurselor umane; 

- administrarea personalului - planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, 

monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de 

personal privind: a) proiectarea şi organizarea structurilor/funcţiilor/posturilor; b) 

asigurarea necesarului de personal; c) formarea şi dezvoltarea profesională a 

personalului; d) evaluarea performanţelor profesionale; e) motivarea şi menţinerea 

personalului; f) activitatea de psihologie; g) protecţia socială. 

- îndrumare de specialitate, sprijin metodologic şi evaluarea modului de organizare şi 

desfăşurare a activităţii de management resurse umane de către subdiviziunile MAI 

de toate categoriile; 

- evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice; 

- control – realizarea activităţii de control în conformitate cu prevederile actelor 

normative şi legislative.    

Structura organizatorică a DGRU a MAI este următoarea: 

a) Conducerea; 

b) Direcţia administrare personal: 

- Secţia politici administrare personal; 

- Serviciul evidenţă.  
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c) Direcţia formare profesională şi politici sociale: 

- Secţia formare profesională; 

- Serviciul politici sociale şi asistenţă psihologică. 

d) Serviciul proiectare organizatorică, analiză şi planificare.  

Sub aspect organizatoric și al personalului, DGRU a MAI nu are caracteristicile unei 

structuri ministeriale, nefiind cu mult mai dezvoltată sub aspectul capacității decât 

omoloagele de la nivel departamental. Din analiza DGRU a MAI a rezultat că, 

asemenea celorlalte unități centrale, nu are capacitatea de a îndeplini complet 

funcțiile menționate. Astfel, cele mai dificil de îndeplinit sunt: concepţia şi 

reglementarea generală; îndrumarea de specialitate, sprijinul metodologic şi 

evaluarea; controlul.  

În structura DGRU nu există entitatea/personalul specializat în politici de resurse 

umane și metodologie, aceste sarcini fiind îndeplinite de funcționari printre alte 

atribuții curente. Din cauza reglementărilor defectuoase și a numărului redus de 

personal, dar și a lipsei de experiență a majorității funcționarilor publici, îndrumarea 

de specialitate și sprijinul metodologic nu au fost posibile. DGRU nu a efectuat de 

peste 3 ani nici asemenea activități și nici controale. 

Deficitară este, de asemenea, îndeplinirea funcției de evidență a personalului. Astfel, 

din cauza scăderii autorității sale în raport cu departamentele și a lacunelor de 

reglementare, DGRU nu posedă baze de date complete și reale privind situația 

resurselor umane ale MAI. Astfel, la solicitarea în cadrul analizei funcționale a unor 

informații, acestea nu au putut fi puse la dispoziție în totalitate deoarece 

„departamentele operează în bazele de date atunci când vor”.  

Sistemul informatizat de evidență al MAI – „Colaborator”, intrat în vigoare în 2003 – 

este adaptat specificului foarte complex al instituției și poate genera situații statistice 

dintre cele mai diverse în cazul că este alimentat corespunzător cu date. Spre a 

reliefa, încă o dată, neînțelegerea faptului că ministerul trebuie să funcționeze ca 

organizație unitară, menționăm faptul că IGP prezintă ca problemă în domeniul 

resurselor umane „Dependența de baza informațională automatizată ‘Colaborator’ ”, 

și avansează ca soluție „Crearea bazei automatizate de evidență a personalului în 

gestiunea DRU a IGP”.  

După modificarea statutului personalului aparatului central al MAI, Cancelaria de Stat 

a solicitat aplicarea în întreaga instituție a Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici”, aprobat prin HG 106/2014. Introducerea în MAI a respectivului 

sistem poate produce disfuncții serioase ale sistemului actual de evidență, deoarece 

a fost realizat numai ca platformă pentru funcții publice. Ori în MAI, din totalul de 

16145 posturi numai 229 sunt de funcționari publici (1,41%), majoritatea în aparatul 

central (121). 
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Ca urmare, la MAI, instituție cu profil deosebit în comparaţie cu alte autorități publice, 

sistemul proiectat la Guvern (care nu conține câmpurile necesare MAI) nu va mai 

face posibilă stocarea informațiilor proprii statutului polițienesc și militar. Nu va 

permite nici evidența datelor aferente specificului instituțional al IGP, DPF, SPIA, 

BMA, STI, SPCSE, DTC ş.a. în care numărul total al funcționarilor publici este 

insignifiant (108).  

Rezultatul imediat ar putea fi perturbarea gravă a administrării resurselor 

umane în cadrul MAI, a evidenței efectivelor, crearea impedimentelor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, calcularea vechimii în muncă, precum 

şi denaturarea statisticilor. Adică, numai probleme inutile, declinul sistemului 

și nici un avantaj instituțional. 

O problemă comună sistemului resurselor umane al MAI este lipsa PSO aplicabile 

întregului domeniu, ceea ce face ca activități similare să se desfășoare în mod diferit 

la departamente. De asemenea, nu se practică sondarea periodică a opiniei 

personalului privind percepția asupra problemelor din sfera resurselor umane. 

Unul dintre deficitele principale ale sistemului de resurse umane constă în deficitul de 

pregătire a personalului.  

Figura nr. 5. Situația numerică privind proveniența personalului din structurile 

cu atribuții de resurse umane  

Structura Proveniența personalului 

Absolvenți de 
școli/academii 

militare/ordine publică 

Încadrare din 
sursă externă 

Transfer 
de la alte 
autorități 

Total 

În RM 
 

În 
străinătate 

 

DGRU/MAI 4 - 13 - 17 
IGP 50 2 107 6 165 
DPF 3 1 25 7 36 
DTC 9 - 16 3 28 

STI 1 - 1 2 4 
BMA 1 - -  1 

Academia MAI 11 - 6 - 17 
 

SM - - 2 - 2 
CSC 

„DINAMO” 
- - 3 - 3 

TOTAL 79 3 173 18 273 
 

Astfel, din cele 273 de persoane din structurile de resurse umane ale MAI (Figura nr. 

5), numai 8 au absolvit în mod cert cursuri de specialitate. Din datele colectate 

rezultă că mai sunt încă 23 de ofițeri la SPCSE, dar nu a fost precizată denumirea 
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cursurilor, așa încât situația nu este sigură. Chiar și așa, numai cel mult 11,3% dețin 

specializări în resurse umane (la care se adaugă psihologii).  

În general, personalul din sistemul resurselor umane este foarte eterogen și deține 

formări dintre cele mai diverse, de la Institutul de Arte și până la Academia de 

Teologie Ortodoxă. Sunt excepții cei care au absolvit studii legate nemijlocit de 

domeniul resurselor umane, majoritatea făcând ucenicie la locul de muncă. Numitorul 

comun al marii părți a personalului este slaba preocupare pentru propria pregătire 

profesională. 

Acestea considerăm că sunt principalele motive care, alături de interesul instituțional 

redus, nu au permis dezvoltarea domeniului resurselor umane, ceea ce afectează 

ansamblul sistemului MAI.   

CONCLUZII 

1) Dezvoltarea domeniului resurselor umane a fost neglijată. Formarea profesională 

a personalului din sistemul resurselor umane este deficitară. De aceea, capacitatea 

funcțională a sistemului resurselor umane este scăzută și acesta nu a putut asigura 

susținerea adecvată a celorlalte procese instituționale. 

2) Există 5 statute diferite de personal, fapt ce afectează unitatea organizațională a 

MAI, produce dificultăți majore privind managementul carierei și gestiunea 

efectivelor. 

3) DGRU a MAI nu are structura organizatorică adecvată și personalul necesar 

îndeplinirii funcțiilor stabilite în regulamentul de organizare și funcționare. Din acest 

motiv, capacitatea funcțională este redusă, iar atribuțiile ce îi revin nu pot fi realizate 

în mod corespunzător. 

4) Evidența resurselor umane este dificil de realizat din cauză că departamentele nu 

operează la timp în bazele de date. De asemenea, este periclitată de intenția 

Cancelarei de Stat de a impune aplicarea în MAI a sistemului informaţional 

automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, neadecvat 

specificului instituției. Ca urmare, poate fi perturbată grav administrarea resurselor 

umane ale MAI. 

6.6.2. Proiectarea organizațională 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

După cum am precizat și la alte capitole/secțiuni, în MAI, privit ca instituție, există 

mare diversitate structurală și puțină coerență organizațională. Astfel, reglementarea 

privitoare la proiectarea organizațională este depășită. Așa încât, nu există reguli 

clare și general aplicabile la nivelul MAI, consecvență și predictibilitate cu privire la 

managementul structurilor/posturilor. 
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Situațiile legale privind proiectarea organizatorică sunt diferite pentru structuri de 

același nivel ierarhic. Astfel, ministrul afacerilor interne „aprobă statele de personal 

ale IGP, ale subdiviziunilor specializate şi teritoriale”. În cazul DPF, „efectivul-limită şi 

structura organizatorică ale PF se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului 

afacerilor interne.”, iar șeful DPF aprobă structura și efectivul unităților proprii.  

În ceea ce privește SPCSE şi DTC, statele de personal se aprobă de ministrul 

afacerilor interne. STI doar „coordonează cu ministrul afacerilor interne statul de 

personal şi schema de încadrare;”, însă „Structura Serviciului este aprobată de 

Guvern”, iar „Structura subdiviziunilor Serviciului este aprobată de directorul 

Serviciului”. Rezultă, așadar, că din punct de vedere organizatoric pentru STI 

ministerul aproape că nu există. 

Peste situațiile menționate se suprapun prevederile HG nr. 778/2009 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al MAI, structurii şi 

efectivului-limită al aparatului central al acestuia. Astfel, ministrul „aprobă sau, după 

caz, modifică statul de personal al aparatului central şi autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale 

efectivului-limită stabilit de Guvern”. De asemenea, „prezintă Guvernului spre 

examinare propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor organizaţionale în 

sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat 

pentru întreţinere, precum şi propuneri de dizolvare a acestora.” 

Situația se complică și mai mult prin intervenția Cancelariei de Stat în procesul de 

proiectare organizațională din MAI. Astfel, deoarece în cadrul MAI, al autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordine sunt și funcţii publice, prevederile legale 

impun prezentarea integrală a statelor de personal ale MAI pentru avizarea de 

către Comisia specializată a Cancelariei de Stat. Din Comisie fac parte reprezentanți 

ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi ai Ministerului Finanţelor, dar nu 

și ai MAI, ca parte interesată. 

Comisia analizează toate categoriile de structuri/posturi, inclusiv cu statut special, și 

se pronunță asupra acestora, fără argumentarea corespunzătoare a obiecțiilor. 

Pentru a evita această situație, MAI renunță la introducerea funcțiilor publice în 

statele de personal. De aceea, scade atractivitatea unor poziții și se acordă excesiv 

statutul special anumitor funcții, chiar și în situații în care nu este necesar. 

Exemplul de inconsecvență a managementului structurilor și posturilor confirmă 

constatarea că MAI nu funcționează unitar și coerent.    

Sunt probleme chiar și în ceea ce privește proiectarea structurilor de resurse umane. 

La toate nivelurile ierarhice sunt dezechilibre între numărul de funcții din segmentul 

activității de personal și cel de formare. Astfel, la IP, din cele 4-5 funcții din structurile 

de resurse umane, numai 1 are atribuții de pregătire, deși această activitate este mult 

mai dinamică și presupune deplasări frecvente la subunitățile teritoriale. De 

asemenea, nu s-a luat în calcul cine gestionează domeniul în cazul absenței, din 
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diferite motive, a titularului funcției. Rezultă, așadar, că activitatea de pregătire este 

conceptual considerată de importanță secundară în raport cu aceea de personal. 

Nu se utilizează analiza posturilor, ca mecanism de identificare a caracteristicilor 

diferitelor funcții/structuri din MAI și a utilității acestora. De asemenea, nu se practică 

proiectele pilot pentru verificarea modului în care ideile de schimbare organizațională 

produc efectele scontate, precum și în scopul realizării oportune a ajustărilor ce se 

impun. 

Așadar, s-au efectuat modificări numeroase, de foarte mare amploare și insuficient 

fundamentate instituțional prin analize extinse de necesitate. La acestea s-a revenit 

frecvent, ministerul și subdiviziunile subordonate având aspectului unui „poligon de 

încercare a structurilor organizatorice” (organizational structures testing areas).  

Practic, subdiviziunile nu sunt lăsate îndeajuns să lucreze și nu sunt evaluate 

periodic pentru a le constata eficacitatea/ineficacitatea. În aceeași măsură, structuri 

în mod evident ineficace sunt menținute irosindu-se, astfel, resurse de toate 

categoriile, fiind afectată, de asemenea, calitatea seviciului public. 

În acest context, reiterăm afirmația de la secțiunea privind Aspectele cheie, potrivit 

căreia publicul este puțin interesat de schimbările organizaționale din MAI, deoarece, 

exceptând cunoscătorii domeniului, acestea nu prezintă relevanță. Prin urmare, MAI 

trebuie să introducă schimbări organizatorice pentru a crește eficacitatea 

subdiviziunilor și personalului, spre a diminua cheltuielile bugetare și a spori gradul 

de siguranță a comunității.     

Recapitulând deficiențele organizatorice deja menționate în Raport ca fiind relevante 

contextual (pentru eliminarea cărora au fost formulate recomandările 

corespunzătoare), a rezultat că: 

- Sunt numeroase situațiile în care subdiviziunile sunt sau prea dezvoltate, ori prea 

reduse. Aceasta înseamnă sau risipă de personal, ori afectarea capacității 

funcționale.  

- Nu s-a corelat categoria de personal prevăzută în statele de organizare cu tipul 

activităților desfășurate.  

- Nu este stabilită corespondența pe verticală a structurilor de specialitate, care să 

permită conducerea, coordonarea și asigurarea/fluidizarea fluxului informațional.  

- Sunt structuri cu mulți corespondenți teritoriali, fapt ce fragmentează conducerea, 

resursele, eforturile și sporesc sarcinile administrative în detrimentul misiunii 

principale.  

- Sunt structuri cărora le sunt atașate subdiviziuni/funcții ce dețin atribuții fără 

legătură cu acelea de bază, dar care aparțin, de fapt, altor entități. În aceeași 
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măsură, anumite structuri nu dețin subdiviziunile/funcțiile strict necesare îndeplinirii 

atribuțiilor.   

Piramida posturilor este răsturnată atât pe ansamblul instituției, cât și la majoritatea 

structurilor subordonate MAI, situația cea mai evidentă fiind la BMA și IGP (Figura 

nr. 6). Dacă în ceea ce privește BMA specificul activității justifică, în parte, numărul 

mai mare de ofițeri, la celelalte structuri situația nu este normală.  

Avem în vedere faptul că sistemul actual este supraîncărcat cu ofițeri. Deși rolul 

organizațional al ofițerilor este acela de conducărori, în structurile MAI aceștia 

îndeplinesc funcții de execuție de toate categoriile, inclusiv din cele ce trebuie 

realizate de subofițeri. Dăm exemplul posturilor de poliție rurale unde sunt numai 

ofițeri și al INP, structură operativă de ordine publică având atribuții preponderente 

de execuție. Astfel, INP are în compunere 434 ofițeri și 635 subofițeri, raportul între 

aceștia fiind de 1/1,4.  

Figura nr. 6. Raportul între funcțiile de ofițeri și subofițeri 

Nr. 

crt. 

Categorii 

de 

personal 

To 

tal 

Subdiviziunea                                   

     IGP DPF       DTC 

SPCS

E   BMA 

1 Ofițeri 

     8355 

 

  5831   1031      330    727    95 

2 Subofițeri 

     6400 

 

  2416   1920      427   1604   16 

Raport Ofițeri/ 

Subofițeri       1,3 / 1    2,4 / 1     1 / 1,86    1 / 1,29   1 / 2,2  5,5 / 1 
 

Notă: Diferența de număr de funcții față de cel prevăzut în tabel provine de la Aparatul 

central, STI, SPIA, SDOI, Academia MAI și Clubul Dinamo, nerelevante contextual 

În dispozitivele de ordine publică la evenimente de masă ofițerii sunt utilizați ca 

executanți în număr mare și tot aceștia efectuează sarcini comune ca agenți de 

circulație, ori chiar activități nemijlocite de patrulare. Deci, ofițeri cu 4 ani de pregătire 

la Academia MAI/studii superioare participă la misiuni ce solicită competențe cu mult 

sub nivelul lor, ceea ce este o risipă evidentă de personal calificat. Pe lângă acest 

exemplu care privește Poliția situația este asemănătoare și la alte structuri ale MAI. 

Față de numărul foarte mare actual de ofițeri, luând în calcul faptul că Academia MAI 

formează anual circa 200 noi ofițeri, precum și încadrările directe, considerăm că, de 

fapt, la această categorie de personal nu există deficit, ci un excedent exagerat. 

Trebuie avut în vedere inclusiv aspectul cheltuielilor de personal, cu salariile a 2 

ofițeri putând fi plătiți 3 subofițeri. 

Ca urmare, este necesară revizuirea generală a structurilor/sistemului posturilor și 

începerea demersurilor de reașezare a piramidei funcțiilor. Astfel, în structurile de 
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ordine și securitate publică, raportul ofițeri/subofițeri să devină cel puțin 1/5. 

Subofițerii trebuie să fie cei mai prezenți în comunitate și să devină interfața instituției 

cu aceasta. Funcțiile de ofițeri trebuie să fie îndeosebi de conducere și de expertiză 

și nu de execuție banală sau de umplutură. 

În eventualitatea revenirii la statutul special a unor funcții din unitățile aparatului 

central al MAI se va avea în vedere ca acestea să necesite cunoștințe/deprinderi 

specifice Poliției, PF, DTC, SPCSE și să dețină atribuții directe de politici, coordonare 

și control în domeniile respective. 

Proiectarea dinamicii de personal și, corelativ, planificarea efectivelor ce trebuie 

încadrate sau școlarizate sunt deosebit de dificile din cauza fluctuației foarte mari și a 

instabilității organizatorice. 

La majoritatea reorganizărilor și înființarea de noi structuri s-au luat funcții de la 

subdiviziunile existente – constituirea INP cu posturi de la IP și a SMURD cu funcții 

de la unitățile teritoriale. În acest fel a scăzut capacitatea funcțională a subdiviziunilor 

de la care s-au transferat funcții, iar nici cele noi nu au atins nivelul operațional optim. 

Există structuri în care 1 funcție de conducere revine la 2,5-3 funcții de execuție, 

astfel încât numărul de șefi este excesiv. Se practică sistemul funcțiilor duble (șef-

adjunct și șef al ...), așa încât nu se poate îndeplini corespunzător nici una dintre 

atribuții.  

Frecvent, adjuncții îndeplinesc responsabilități numai în absența titularilor posturilor și 

nu li se deleagă sarcina coordonării/gestiunii de domenii bine definite. Ca urmare, 

rolul funcțiilor de adjuncți nu este înțeles, iar potențialul acestora nu este valorificat 

corespunzător. La un IP șeful unității a afirmat: „Nu am nevoie de adjunct, că nu face 

nimic. Mai bine încă un șef de secție.” Șeful altui IP considera util ca „toți șefii secțiilor 

principale să fie adjuncți.”      

În cadrul MAI se întocmește fișa postului pentru întregul personal. Sunt însă structuri 

la care se întocmesc fișe de post tip. Adică, personalul de același nivel are fișe de 

post identice, fără diferențierile necesare sub aspectul atribuțiilor concrete îndeplinite 

de fiecare angajat. Această modalitate prezintă riscul de a nu se stabili exact 

răspunderile individuale pentru îndeplinirea atribuțiilor (cine și ce anume efectuează). 

Este posibil, totodată, ca în anumite circumstanțe, să se invoce neexecutarea 

atribuțiilor prin aceea că nu sunt prevăzute în fișa de post. 

Legea 320/2012 prevede la art. 17 alin. (3): „Pe durata studiilor, studenţii Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI se consideră angajaţi în serviciul Poliţiei.” Formularea 

„angajaţi în serviciul Poliţiei” este vagă, astfel încât nu se poate trage concluzia fermă 

privitoare la statutul studenților pe timpul studiilor.  

Din practică, însă, precum și din datele obținute în cadrul analizei funcționale, a 

rezultat caracterul ambiguu al statutului studenților. Astfel, aceștia sunt considerați 

„angajaţi în serviciul Poliţiei” pentru a putea fi utilizați fără restricții în misiuni 
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polițienești, primesc grade speciale de subofițeri, dar nu li se aplică, integral, statutul 

de polițiști. 

Din punctul nostru de vedere, prevederea în discuție este abuzivă, deoarece pune în 

sarcina studenților responsabilități pentru a căror îndeplinire legală nu sunt pregătiți și 

abilitați, fapt ce creează riscuri atât pentru aceștia, cât și pentru public. 

Argumentele pe care le invocăm în susținerea afirmației cu privire la caracterul 

abuziv al considerării studenților Academiei MAI  ca „angajaţi în serviciul Poliţiei” sunt 

următoarele:  

- nu sunt incluși în efectivul-limită al Poliției aprobat în condițiile legii;  

- nu sunt angajați în serviciu (art. 38 alin. (6): „Angajarea în serviciu se efectuează 

în baza contractului individual de muncă, prin ordin de numire în funcţie, emis de 

şeful IGP sau, în cazurile prevăzute de prezenta lege, de ministrul afacerilor 

interne.”); 

- nu ocupă o funcție polițienească în statul de organizare al unei structuri polițienești 

(art.  25 alin. (1) „Poliţistul îşi exercită atribuţiile, dispune de drepturile şi îndeplineşte 

obligaţiile, care îi revin potrivit legii, în limitele competenţei şi conform funcţiei 

deţinute.”);  

- nu au fișă de post care să prevadă atribuțiile (art. 33 alin. (3) prevede: „Atribuţiile, 

drepturile, răspunderea şi raporturile de subordonare ale poliţistului sunt descrise în 

fişa postului, aprobată de către şeful IGP sau de către persoana împuternicită de 

acesta.”);  

- nu se află în raporturi de serviciu cu IGP, nefiind încheiat un contract de muncă și 

emis actul administrativ aferent (art. 34 alin. (2) dispune: „Raporturile de serviciu 

apar odată cu încheierea contractului individual de muncă, confirmat prin actul 

administrativ de numire în funcţie.”; art .17 alin. (5) prevede că studentul „semnează 

un angajament”); 

- nu posedă studiile necesare angajării în Poliție, deoarece frecventează formarea 

inițială, dar nu au finalizat-o (art. 38. alin. (1) prevede: „Pentru ocuparea funcţiilor în 

cadrul Poliţiei pot fi angajate persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor 

specificate în fişa postului, care întrunesc cerinţele legale de angajare.”); 

- comparația cu situația studenților militari nu se susține, deoarece situațiile juridice 

sunt diferite. 

Pe baza argumentației prezentate, considerăm că este nelegală utilizarea studenților 

Academiei MAI, considerându-se că sunt polițiști, la alte activități decât cele 

prevăzute în programele de studii.  

De fapt, în nici o altă profesie, studenții nu sunt, concomitent, și funcționari publici.    
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CONCLUZII  

1) În MAI nu există reguli unitare de proiectare organizațională, nu se utilizează 

analiza postului, nu se practică proiecte pilot pentru testarea structurilor și nici 

evaluarea periodică a eficacității acestora. Ca urmare, este diversitate inutilă și 

dezordine structurală, indecizie, numeroase deficiențe organizatorice și funcționale, 

iar coordonarea domeniului de către DGRU a MAI este scăzută. 

2) Efectivele-limită ale MAI nu corespund nevoilor reale de personal. De aceea, 

funcționalitatea este afectată, iar calitatea serviciului public diminuată. 

3) Piramida posturilor este răsturnată. Din acest motiv, raportul între funcțiile de 

ofițeri/subofițeri este inadecvat, categoriile de personal nu sunt utilizate conform 

destinației organizaționale, iar dinamica de efective și stabilirea corectă a cifrelor de 

școlarizare sunt dificil de realizat. 

4) La unele structuri există fișe de post tip pentru personalul de aceeași categorie. Ca 

urmare, nu se asigură particularizarea precisă responsabilităților și este posibilă 

confuzia de atribuții. 

5) Studenții Academiei MAI sunt considerați de Legea nr. 320/2012 ca „angajaţi în 

serviciul Poliţiei”, fără a se preciza limitele statutului ce li se aplică și fără a avea 

finalizată formarea necesară. Ca urmare, survin riscuri atât pentru aceștia, cât și 

pentru public.            

6.6.3. Recrutare, selecție, încadrare 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Recrutarea și selecția sunt activități complementare. De calitatea recrutărilor depinde 

cea a selecțiilor și, implicit, a resurselor umane ale MAI.   

În MAI nu există sistemul unitar și eficace de recrutare a numărului necesar de 

candidați din care, folosind proceduri real concurențiale de selecție, să se ocupe 

funcțiile vacante cu personalul cel mai adecvat. Nu există structuri/personal 

specializate, reglementări general aplicabile și nici PSO prin care să se asigure 

unitatea, constanța și calitatea activității.  

Fiecare subdiviziune a MAI care efectuează încadrări desfășoară recrutările potrivit 

modalităților proprii. Ca efect, recrutările inadecvate se înscriu între cauzele 

fluctuației de personal, deoarece nu permit descoperirea persoanelor cu motivația 

cea mai puternică pentru cariera în MAI. 

Recrutarea se realizează în scopul identificării:  

a) candidaților pentru concursurile de admitere la Academia MAI și la Colegiul 

Național al Poliției de Frontieră (CNPF); 

b) candidaților pentru încadrarea din sursă externă a funcțiilor vacante; 
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c) personalului pentru ocuparea din sursă internă a funcțiilor vacante de conducere/ 

execuție.  

În ceea ce privește recrutarea candidaților pentru instituțiile de învățământ, 

implicarea DGRU a MAI este redusă. De aceea, activitățile nu au caracter de 

campanii naționale coordonate prin care să se asigure penetrarea mediilor de 

interes. Promovarea profesiilor din MAI este lăsată mai ales pe seama instituțiilor de 

învățământ. Acestea nu pot gestiona corespunzător activitățile din cauza faptului că 

nu sunt specializate în recrutări, precum și a deficitului de resurse. 

Sarcini de recrutare dețin și unitățile teritoriale, însă acestea sunt îndeplinite de 

personal de asemenea nespecializat. În aceeași măsură, recrutarea constituie 

activitate suplimentară pentru structurile teritoriale de resurse umane care au ca 

sarcină principală administrarea curentă a personalului. 

De aceea, concurența la Academia MAI și CNPF este redusă Figura nr. 7. Cu alte 

cuvinte, deși atractivitatea profesiilor din MAI este în general scăzută, nici procesul 

de recrutare nu este îndeajuns de eficace pentru a o contrabalansa.  

Figura nr. 7. Concurența la concursul de admitere la studii, cu finanțare 

bugetară 

Detalii Academia MAI CNPF 

Număr Concurența 

 

Număr Concurența 

 Candidați Locuri Candidați Locuri 

2013 480 200 2,4/loc 96 50 1,92/loc 

2014 200 200 1/loc 88 50 1,76/loc 

2015 270 200 1,35/loc 225 75 3/loc 
 

Recrutările se desfășoară într-o perioadă scurtă de timp, ceea ce aglomerează foarte 

mult unitățile ce au asemenea sarcini. În procesul de recrutare se realizează 

verificările speciale ale tuturor candidaților, fapt ce presupune efortul deosebit al 

structurilor de profil.      

Pentru încadrările din sursă externă sarcinile de recrutare revin structurilor de 

resurse umane ale subdiviziunilor cu posturi vacante. Deși s-au realizat progrese, 

publicitatea posturilor nu este regula fermă, astfel încât sunt posturi pentru care nu se 

fac anunțuri. În procesul de recrutare, ponderea principală o deține încă informarea 

prin cunoștințe a potențialilor candidați. 

Recrutarea personalului pentru ocuparea din sursă internă a funcțiilor vacante de 

conducere/execuție din MAI este activitatea structurilor de resurse umane care 

constă în identificarea personalului adecvat și formularea de propuneri către 

decidenți.  
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Selecția se realizează în scopul de a: 

a) tria prin concursul de admitere candidații la instituțiile de formare ale MAI; 

b) alege dintre candidații la încadrarea din sursă externă pe cei care îndeplinesc cel 

mai bine cerințele din fișele posturilor; 

c) opta pentru cele mai adecvate persoane dintre cele recrutate din sursă internă 

pentru ocuparea posturilor vacante. 

Selecția din cadrul concursului de admitere constă în probe eliminatorii și concursul 

propriu-zis. Dintre probele eliminatorii, evaluarea psihologică și cea medicală se 

gestionează de către structurile de specialitate ale MAI sau DPF, după caz.  

Concursul de admitere în Academia MAI se desfășoară potrivit Regulamentului de 

organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență. Acesta a fost 

elaborat de către Academia MAI în conformitate cu Ordinul ministrului educației nr. 

307/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea 

admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016.    

La pct. 21 al Ordinului ministrului educației se prevede imperativ că „Instituțiile de 

învățământ vor organiza probe de aptitudini pentru candidații care optează pentru 

specialități din domeniile generale de studiu (...) 38 Drept (în cadrul Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI) (...), conform regulamentelor proprii de concurs.” Cu toate 

acestea, la pct. 37 din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii 

superioare de licență al Academiei MAI s-a stabilit: „Concursul de admitere se va 

desfășura fără desfășurarea unor probe de aptitudini.”  

Decizia Academiei MAI de a nu desfășura probe de aptitudini încalcă, de asemenea, 

dispozițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 320/2012: „Înainte de a fi angajat în Poliţie, 

precum şi ulterior la promovarea în funcţii superioare, candidatul este supus unui 

control special în modul stabilit de ministrul afacerilor interne, precum şi testării la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf), testului psihologic şi testului de 

aptitudini profesionale.”   

Prin renunțarea la probele de aptitudini, practic se elimină singura modalitate ca MAI 

să impună interesul instituțional în procesul de selecție, care, de altfel, se desfășoară 

integral conform prevederilor Ordinului ministerului educației. În acest fel, nu se 

efectuează nici măcar minima evaluare a aptitudinilor fizice ale candidaților, 

deschizându-se calea angajării persoanelor fără calitățile necesare profesiilor MAI ce 

presupun solicitări fizice și psihice intense.  

Rezultă, așadar, că premisele părăsirii sistemului de către absolvenții Academiei MAI 

sau ale transferului rapid a acestora din unitățile operative se realizează încă din faza 

concursului de admitere. Astfel, la un IP, din 4 absolvenți ai unei promoții repartizați 

în unitate, în mai puțin de 1 an de la numirea în funcție au plecat 3, din motive de 

„inadaptare și lipsa rezistenței la solicitările muncii operative”. 
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Concursul de admitere la CNPF se desfășoară pe baza metodologiei care este 

lacunară sub aspectul proiectării, deoarece nu instituie întregul proces de organizare 

și desfășurare a concursului și lasă la latitudinea comisiei stabilirea de elemente 

esențiale, cum sunt probele de concurs. Nu s-au stabilit răspunderea privind modul 

de elaborare a testelor, secretizarea, corectarea/evaluarea, ponderea eventuală la 

admitere, procedura completă de contestație, precum și alte detalii organizatorice 

care să evite disfuncționalitățile/abuzurile posibile. Ca urmare, cadrul organizatoric al 

admiterii nu asigură selecționarea celor mai buni candidați.  

Deși prin Ordinul nr. 48/20.06.2014 al directorului CNPF s-au stabilit ca probe de 

aptitudini „Pregătirea fizică” și „Testul de inteligență” (denumit incorect în acest fel), 

conținutul acestuia din urmă la concursul din 2014 nu a fost adecvat. 

Art. 38. alin. (2) din Legea nr. 320/2012 dispune: „Admiterea în instituţiile de 

învăţământ ale MAI, precum şi angajarea se realizează prin concurs, care se 

efectuează conform unei proceduri stabilite de către ministrul afacerilor interne. 

Procedura concursului nu se efectuează pentru persoanele angajate prin transfer.”  

Prevederea privind angajarea prin concurs se aplică aleatoriu. La data de 

16.08.2015, la secțiunea Funcții vacante de pe pagina web a IGP 

(http://www.igp.gov.md/ro/functiipolitienesti?field_structura_tid=All&field_categorie_fu

nctie_tid=All&page=4) erau listate 45 funcții vacante, deși numărul acestora în 

instituție este mult mai mare. Dintre acestea (șef de post; polițist management 

operațional; formare profesională; ofițer de investigații; ofițer criminalist; resurse 

umane; ofițer de presă), considerăm că o parte nu este adecvat să fie ocupate din 

sursă externă. Nici la încadrarea din sursă externă nu există probe de aptitudini. 

Legea nu prevede modalitatea ocupării funcțiilor superioare de execuție, deși este 

sigur că în cele mai multe situații există mai mulți doritori dacă salarizarea este 

atractivă.  

Considerăm că dispoziția privitoare la faptul că: „Procedura concursului nu se 

efectuează pentru persoanele angajate prin transfer.” este incorectă, deoarece 

permite aducerea de personal în MAI fără testarea capacităților profesionale. 

Această modalitate poate, de asemenea, să favorizeze angajări subiective și să 

producă, astfel, riscuri de integritate.  

Atractivitatea relativ scăzută a profesiilor din MAI obligă atât instituțiile de formare, 

cât și departamentele care angajează personal să folosească modalități 

necompetitive pentru a asigura ocuparea locurilor scoase la concurs.  

Din punctul nostru de vedere, această soluție produce prejudicii instituționale 

deosebite pe termen lung, deoarece facilitează angajarea de personal fără 

motivația și calitățile profesionale necesare. În esență, este afectat serviciul 

public.  

http://www.igp.gov.md/ro/functiipolitienesti?field_structura_tid=All&field_categorie_functie_tid=All&page=4
http://www.igp.gov.md/ro/functiipolitienesti?field_structura_tid=All&field_categorie_functie_tid=All&page=4
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Cum se observă din Figura nr. 8, raportul între angajări și pierderi de personal este 

foarte fragil. Astfel, în numai 3 ani și 8 luni, un număr echivalent cu 87% dintre cei 

încadrați în perioada respectivă (nu neapărat din aceștia) a părăsit instituția, 

majoritatea din propria voință (4128 în anii 2013, 2014, adică 74,56% din totalul 

pierderilor din aceeași perioadă). Având în vedere faptul că efectivul MAI este de 

circa 16000, rezultă că 71% din personalul instituției a fost angajat în perioada de 

referință, iar aproximativ 62% a plecat. Este, deci, vorba despre fluctuația deosebit 

de îngrijorătoare a personalului, fapt ce determină efecte multiple.  

Figura nr. 8. Raportul între angajări și pierderile de personal 

   Detalii     2012     2013      2014 2015 (August)    Total 

  Angajări     4566     3187      2518       1189    11460 

  Pierderi     3164     3185      2351       1271      9971 

Plus/minus    +1404       +2      +167         -82    +1489 

 

Considerăm, așadar, că situația este foarte serioasă, deoarece în 5-6 ani majoritatea 

efectivului se înnoiește, rezultatul fiind irosirea experienței valoroase, pierderea de 

competență profesională și, implicit, scăderea calității serviciilor asigurate de MAI. 

Avem, totodată, în vedere aspectul costurilor cu formarea, salarizarea etc. ce nu pot 

fi recuperate, tipul de contractele utilizate în prezent fiind inadecvat. 

În aceași măsură, însă, nu putem trece cu vederea faptul că aceeași fluctuație 

masivă de personal poate genera avantajul realizării în timp foarte scurt de 

schimbări cruciale în MAI prin reformarea decisivă a resurselor umane. 

Părăsirea cu ușurință a MAI este în primul rând determinată de sistemul motivațional 

neadecvat, aspect asupra căruia vom reveni. 

În Figura nr. 9. este prezentată situația personalului din punctul de vedere al 

genului. 

Figura nr. 9. Situația personalului din punctul de vedere al genului la nivelul 

MAI 

Gen Personal de 
conducere 

Personal de execuție Total 

Feminin 193 2933 3126 

Masculin 1116 12234 13350 

Total 1309 15167 16476    

Din analiza datelor rezultă că personalul feminin reprezintă circa 19% din totalul 

efectivelor și 14,7% dintre conducători.  
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Date relevante în ceea ce privește situația personalului MAI pe vârste oferă Figura 

nr. 10. 

Figura nr. 10. Situația personalului pe vârste 

 

Datele relevă faptul că 14,7% dintre angajați sunt foarte tineri (sub 25 ani) și numai 

5,5% au peste 50 ani. Majoritatea personalului, adică 64,5%, are vârsta între 25-40 

ani, ceea ce apreciem că este o medie foarte bună și asigură un potențial foarte bun 

de tinerețe. 

CONCLUZII   

1) Recrutarea se desfășoară de către structuri/personal nespecializate, folosind 

reglementări inadecvate și este insuficient coordonată. Ca urmare, calitatea acesteia 

nu este suficient de ridicată, fapt ce influențează negativ dezvoltarea profesională 

ulterioară a personalului. 

2) Sistemul probelor de concurs nu permite selectarea personalului cu potențial 

profesional cert și care este cel mai motivat pentru cariera în MAI. Inexistența 

probelor aptitudinale sau adecvarea insuficientă a acestora determină calitatea 

redusă a selecțiilor. Nu este prevăzută modalitatea de selecție pentru funcțiile 

superioare de execuție și pentru personalul angajat prin transfer. Din motivele 

prezentate, calitatea selecțiilor este deficitară.         

6.6.4. Evaluare 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Evaluarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului MAI 

nr. 138/18.04.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea 

performanțelor profesionale ale angajaților cu statut special din cadrul subdiviziunilor 

MAI și ale Ghidului metodologic realizat de DGRU a MAI. Regulamentul stabilește 

structurile și persoanele implicate în procesul de evaluare; criteriile de evaluare; 

calificativele acordate; obiectivele individuale de activitate; formatul fișei de evaluare; 

procedura de evaluare. 

Vârsta Personal de 

conducere 

Personal de execuție Total 

< 25 7 2414 2421  

25 – 40 813 10077 10890 

41 – 50 421 1833 2254 

> 50 68 843 911 
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Constatările din secțiunea de față au rezultat pe baza analizei funcționale și a 

prelucrării constatărilor (care își păstrează valabilitatea) privind evaluarea 

performanțelor profesionale din „Raportulul de evaluare a sistemului de resurse 

umane al PF a RM”, 2015. 

Din analiza mai multor fișe de evaluarea performanțelor profesionale a rezultat că 

acestea sunt completate superficial și nu conțin comentarii privitoare la activitatea 

persoanelor evaluate. Dacă mai mulți angajați obțin punctaje egale, nu poate fi 

particularizată calitatea activității acestora și efectuată ierarhizarea lor valorică. De 

aceea, relevanța evaluărilor este redusă, sistemul actual având caracter formal 

evident.  

În opinia noastră, principalele neajunsuri ale modelului actual sunt următoarele: 

- Nu este corelație între fișele posturilor și evaluarea performanțelor profesionale, în 

special în cazul fișelor de post identice.   

- Fișele de evaluare au indicatori tip, indiferent de categoria de personal și postul de 

execuție ocupat în mod concret. Ca urmare, nu este posibilă evaluarea personalului 

pentru atribuțiile pe care le îndeplinește nemijlocit, ci se operează generalizări.  

- Între fișa pentru personalul de conducere și cea pentru cel de execuție diferă numai 

3 itemi. Itemii specifici posturilor de conducere nu surprind suficient caracteristicile 

acestora din perspectiva funcțiilor managementului. Astfel, evaluarea nu poate pune 

exact în evidență prestația șefilor. De asemenea, nu se poate face evaluarea 

nivelului de pregătire a șefilor, lipsind item-ul specific.  

- Trăsăturile de personalitate, morale și comportamentale, precum și calitățile 

personale, nu pot fi decât vag evaluate atât la personalul de conducere, cât și la cel 

de execuție. 

- Structura fișei nu permite justificarea în scris a motivelor pentru care s-a făcut un 

anume fel de evaluare și s-a acordat calificativul. Spațiul destinat comentariilor 

evaluatorului, rubrică la care se precizează „după caz” – ceea ce „invită” la 

necompletare – este excesiv de restrâns.  

- Nu există spațiul pentru evidențierea recompenselor și sancțiunilor. Menționăm că 

în fișă nu există date privitoare la starea de sănătate a personalului.    

- Practic, dintr-o fișă completată nu se pot extrage concluzii concrete în ceea ce 

privește calitatea profesională a persoanei evaluate, potențialul de dezvoltare, 

direcțiile în care excelează sau este deficitară. Din acest motiv, dacă în viitor vor fi 

necesare informații pentru cunoașterea exactă, în diferite scopuri, a profilului 

profesional/moral/comportamental al unei persoane, actuala fișă de evaluare nu 

prezintă relevanță practică.  

- Fișa nu are spațiu alocat contestației și modului de soluționare a acesteia. De fapt, 

nici Regulamentul nu precizează în mod corespunzător procedura contestației în 

sensul că nu instituie comisia distinctă de contestație. De aceea, contestațiile se 

examinează/soluționează de către conducătorul subdiviziunii (termen foarte vag, 
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deoarece în practica MAI subdiviziuni sunt toate tipurile de structuri), evaluatorul 

inițial, contrasemnatarul și serviciul de resurse umane (nu se precizează de la care 

eșalon). Tot în ceea ce privește contestația, nu se prevede calea de urmat în cazul în 

care persoana evaluată nu este de acord cu modul de soluționare a contestației. 

- Deși în Regulament se prevede desfășurarea interviului de evaluare, considerăm că 

acesta trebuie realizat înaintea începerii procesului de evaluare pentru a produce 

clarificări oportune și a se evita situațiile conflictuale ulterioare.  

CONCLUZII  

1) Fișa de evaluare a performanțelor profesionale este deficitară sub aspectul 

proiectării. Majoritatea șefilor cu atribuții de evaluare completează superficial fișele 

de evaluare. Din aceste motive, calitatea evaluărilor este redusă, iar relevanța 

practică este necorespunzătoare.           

6.5.5. Promovare 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Calitatea promovărilor determină direct numirea personalului competent în funcții de 

conducere. Personal competent în funcții de conducere înseamnă calitate a 

îndeplinirii atribuțiilor. Promovările corecte asigură mediul pentru creșterea integrității. 

De aceea, promovarea personalului este printre activitățile de resurse umane cele 

mai importante din MAI. Cu toate acestea, nu este realizată corespunzător. 

În cadrul analizei funcționale, promovarea a fost privită din 2 perspective: 

a) promovare în funcții de conducere; 

b) acordarea gradelor speciale/militare.  

Art. 38. alin. (2) din Legea nr. 320/2012 dispune: „Admiterea în instituţiile de 

învăţământ ale MAI, precum şi angajarea se realizează prin concurs, care se 

efectuează conform unei proceduri stabilite de către ministrul afacerilor interne. 

Rezultă, deci, că pentru ocuparea funcțiilor de conducere din structurile cărora li se 

aplică Legea nr. 320/2012 nu este necesară parcurgerea procedurilor de concurs 

decât dacă eșuează toate celelalte modalități.  

Chiar dacă nu este prevăzut concursul, art. 39 alin. (2) din Legea nr. 320/2012 

creează un instrument obiectiv de filtrare a candidaților: „ (...) la promovarea în 

funcţii superioare, candidatul este supus unui control special în modul stabilit de 

ministrul afacerilor interne, precum şi testării la detectorul comportamentului simulat 

(poligraf), testului psihologic şi testului de aptitudini profesionale.” Prevederea 

menționată nu se aplică, deși are utilitate practică evidentă. 

Singurele prevederi din MAI ce stabilesc ocuparea prin concurs a funcțiilor de 

conducere sunt la art. 18 alin. (8) din Legea nr. 283/2011 cu privire la PF. 
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Situația cu personalul promovat în funcții de conducere în anii 2013, 2014 și 

modalitățile utilizate sunt prevăzute în Figura nr. 11 

Figura nr. 11. Numărul de personal promovat în funcții de conducere în 2013-

2014 și modalitățile utilizate 

Structura  

 

Total Modalitatea de promovare 

Concurs  Altele 
(propunerile şefilor 

superiori) 

Aparat central 22 - 22 

IGP 226 - 226 

DPF  134 - 134 

SPCSE 116 - 116 

DTC 68 - 68 

Academia MAI 12 1 11 

BMA 7 - 7 

Serviciul 
Medical 

68 - 68 

STI 14 - 14 

Clubul Dinamo 3 - 3 

Total General 670 1 669 

 

Din analiza datelor din Figura nr. 11 rezultă că numai 1 persoană din 670 a fost 

numită într-o funcție de conducere în urma unui concurs. 

Ca urmare, ocuparea funcțiilor de conducere are un pronunțat caracter subiectiv, 

fiind la latitudinea persoanelor ce dețin competența de numire. Neexistând competiția 

pentru ocuparea funcțiilor de conducere interesul personalului pentru a-și dezvolta 

cunoștințele și abilitățile manageriale este foarte scăzut. 

Precizăm, totodată, că nu există reguli distincte de carieră pentru personalul cu 

funcții de conducere, care să promoveze meritele: experiența, competența, 

pregătirea, rezultatele, calitățile umane și integritatea. Nu există nici sistemul MAI de 

pregătire managerială a personalului, astfel încât în funcții de conducere sunt numiți 

ofițeri fără pregătirea necesară în domeniu.   

Datele din Figura nr. 12. exprimă foarte elocvent afirmația anterioară. 

Dacă dintre cele 65 de persoane care au absolvit diferite programe de pregătire 

managerială scădem 36 ofițeri raportați de SPCSE, rezultă că, în MAI, numărul celor 

cu asemenea formare este îngrijorător de redus.  
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Figura nr. 12. Situația numerică privind proveniența personalului MAI ce deține 

funcții de conducere și privind pregătirea managerială a acestuia 

Structura Proveniența personalului 

Absolvenți de 
școli/academii 

militare/ordine publică 

Încadrare din 
sursă externă 

Transfer 
de la alte 
autorități 

Total / 
formare 

managerială 

În RM 
 

În străinătate  

Aparat central 9 - 17 - 26 / 8 
IGP  

(numai 
conducerea IGP 
și DP Chișinău) 

62 9 42 - 113 / 0 
(total Poliție 776) 

DPF 13 11 18 16 58 / 0 
SPCSE 2 31 70 53 156 / 36 

DTC  
(numai 

conducerea DTC) 

3 1 1 2 7 / 3 

SPIA 7 2 5 5 19 / 6 

BMA 1 - 1 - 2 / 1 
Academia 

MAI 
2 1 - - 3 / 3 

Serviciul 
Medical 

- - 8 - 8 / 8 

CSC 
„DINAMO” 

2 - 8 - 10 / 0 

Total 101 55 170 76 402 / 65 

Notă: Datele pentru IGP și DTC sunt parțiale    

Corelativ celor 5 statute de personal din MAI există, de asemenea, sisteme diferite 

de carieră între care nu există deosebiri majore. Comun sistemelor de carieră le este 

faptul că nu există reguli unitare de evoluție profesională, de trecere de la o 

specialitate la alta, sistemul punctelor obligatorii de trecere de la un nivel ierarhic la 

altul, examene și concursuri de ocupare a posturilor/acordare a gradelor 

speciale/militare.  

Ca urmare, evoluția în carieră a personalului este aleatorie și ține mai mult de șansă 

decât de criterii obiective.  

Menționăm, totuși, existența în Legea nr. 320/2012 și Legea nr. 283/2011 a 

prevederilor conform cărora încetarea activității se face în cazul obținerii calificativului 

„nesatisfăcător” de 2 ori consecutiv la evaluarea performanțelor profesionale. 

Conform prevederilor legale actuale, o persoană numită într-o funcție de conducere 

nu poate fi schimbată decât pe motive disciplinare. Așa încât, performanța 

managerială necorespunzătoare, chiar evidentă, nu poate fi motiv de schimbare. 

Deși este dezirabil să se asigure stabilitatea pe post și evitarea abuzurilor, absența 
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mecanismelor de reglare a situațiilor de incompetență poate crea deficite funcționale 

grave.  

Din datele de la Figura nr. 13. nu rezultă că între motivele de eliberare din funcții în 

anii 2013, 2014 a celor 387 de persoane este și performanța managerială 

necorespunzătoare. 

Figura nr. 13. Numărul de personal eliberat din funcții de conducere în 2013-

2014 și motivele   

 

În ceea ce privește gradele speciale, Legea 320/2012 prevede la art. 49 alin. (4): 

„Gradele speciale se acordă poliţiştilor, ţinându-se cont de calificare, studii, funcţia 

deţinută şi de alte condiţii prevăzute de prezenta lege...”. La alin. (7) de la art. 49 se 

dispune: „Gradul special următor poate fi acordat poliţistului la expirarea termenului 

de aflare în gradul anterior, dacă poliţistul ocupă funcţia care permite acordarea 

gradului special următor, conform Nomenclatorului funcţiilor aprobat de ministrul 

afacerilor interne, luându-se în considerare nivelul de pregătire profesională.”   

Deși se face enumerarea respectivă, nu se precizează cum anume se ține cont de 

condiția privitoare la pregătirea profesională.  

Rezultă, așadar, că, de fapt, criteriile unice sunt deținerea funcției corespunzătoare și 

îndeplinirea vechimii în gradul anterior (și ca polițiștii să nu se afle sub incidența 

prevederilor alin. (8) al art. 49). Prevederi asemănătoare există și în ceea ce privește 

personalul cu statut special din celelalte subdivizuni ale MAI. 

 

Subdiviziunea 

Motive de eliberare din funcția de conducere 
 

Drept la 

pensie 

Transfer 

în altă 

autoritate 

publică 

La 

cerere 

Starea de 
sănătate 

Altele  Total 

IGP 47 21 22 2 11 103 

DPF - 3 54 4 14 75 

DTC - 10 7 7 11 35 

SPCSE 20 4 17 3 17 61 

Academia 

MAI 
3 1 - - 1 5 

BMA - 3 - - 3 6 

SM - - 4 1 - 5 

MAI 24 15 14 1 43 97 

Total 94 57 118 18 100 387 



159 

Deși la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 320/2012 se prevede că: „Gradele speciale ale 

Poliţiei nu constituie echivalentul gradelor militare.”, acestea poartă denumiri similare 

și au însemne identice gradelor militare, precum și ale personalului cu statut special 

din alte instituții. Ca urmare, se menține confuzia cu personalul Forțelor Armate și se 

întărește percepția publică asupra faptului că, în realitate, demilitarizarea nu s-a 

produs, ori că este doar simulată. 

Acordarea gradelor speciale se face pe parcursul întregului an, ceea ce suprasolicită 

structurile de resurse umane. Pentru fiecare persoană căreia i se acordă gradul 

special/militar se realizează „prezentări”, documente moștenite ca practică, inutile, 

repetitive, consumatoare de timp și cu relevanță scăzută. În esență, acordarea 

gradelor, având în vedere absența criteriilor (examene, concursuri, cursuri), umple 

timpul structurilor de resurse umane, având relevanță profesională redusă. 

Operațiunile ar putea fi foarte bine realizate de computere. 

Pe parcursul documentării am constatat că, deși dețin experiențe profesionale 

relevante, formări solide și au absolvit programe de pregătire, inclusiv în străinătate, 

anumiți ofițeri nu sunt utilizați corespunzător. Alții sunt marginalizați fiindcă au avut 

neșansa să fie asociați diferitelor conjuncturi politice. 

În general, preocuparea pentru constituirea corpului de comandă valoros este 

redusă. Nu există evidența ofițerilor cu potențial profesional ce pot face obiectul 

promovărilor – rezerva de personal pentru poziții manageriale. Structurile de resurse 

umane nu pot să propună operativ ofițeri propozabili pentru diferite funcții de 

conducere. Sistemul informatic nu generează fișe de cunoaștere care să conțină 

date sistetice relevante pentru prezentarea candidaților. 

Analizând la modul general sistemul de carieră specific funcțiilor cu statut special din 

MAI am constatat că acesta are încă numeroase puncte de contact cu sistemul 

militar:  

- intrarea în sistem se face de la 2 niveluri ierarhice (ofițeri și subofițeri) și nu de la 

baza carierei urmată de promovarea din treaptă în treaptă în funcție de capacitatea 

profesională;  

- sistemul gradelor speciale este similar celor militare (cum am precizat), inclusiv 

aceleași termene minime de stagiu în grad;  

- sistemul de carieră este neconcurențial, promovările se fac la vechime și nu pe 

bază de merite, prin examene și concursuri; 

- mentalitatea apartenenței la o „forță” și nu la un „serviciu public”. 

Considerăm, de aceea, că este util ca la nivelul conducerii MAI să se analizeze 

soluția ca în viitor să se modifice radical sistemul de carieră, modelul pe care îl 

sugerăm fiind cel anglo-saxon, german, austriac etc. Din punctul nostru de vedere, 

acesta asigură șanse egale de carieră și promovarea celor mai valoroși. 
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Anchetele de serviciu privind poliţiştii sunt supercentralizate, fiind plasate în 

competenţa exclusivă a IGP, indiferent de tipul abaterilor disciplinare. Nu există, deci, 

sistemul de cercetare a acestora pe niveluri de gravitate şi structuri ierarhice (IP 

Căușeni, IP Hâncești, IP Soroca). Șefii IP nu au dreptul de sancționare a 

subordonaților, această prerogativă aflându-se tot în sarcina șefului IGP, în calitatea 

sa de unic angajator (toate IP).  

În MAI nu există posibilitatea contestării inițiale a sancțiunilor disciplinare în interiorul 

instituției. De aceea, toate contestațiile ajung în instanță, ceea ce contribuie la 

aglomerarea acestora cu acțiuni ce ar putea fi stinse în interiorul MAI. 

Din analiza proiectului Legii privind funcționarul public cu statut special din 

MAI, pus în dezbatere publică (http://www.mai.gov.md/ro/advanced-page-

type/consultari-publice), a rezultat că aspectul drepturilor a fost tratat foarte 

temeinic. În schimb, o serie de elemente principale privind cariera nu a fost 

soluționată corespunzător. Ca urmare, nici noua Lege nu va permite 

modernizarea sistemului de carieră. Este vorba despre aceleași vechi prevederi 

într-o nouă redactare.  

Facem prezentarea acestora, atașând comentariile corespunzătoare: 

a) Privind art. 14. Modalităţi de ocupare a funcţiilor publice cu statut special.  

„(1) Ocuparea funcţiilor publice cu statut special vacante sau temporar vacante din 

cadrul MAI realizează prin: 

(a) promovare; 

(b) transfer; 

(c) detaşare; 

(d) asigurarea interimatului funcţiei; 

(e) permutare; 

(f) concurs.” 

Comentariu la alin. (1). Deși ar trebui să fie modalitatea principală de ocupare a 

funcțiilor publice în MAI pentru a reabilita sistemul de carieră și a-i da consistență, 

concursul rămâne tot ultima soluție.  

Se preiau, astfel, prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 158/2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public: „Concursul se organizează, de regulă, 

după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante specificate la alin. 

(1) lit. b) (promovare) şi c) (transfer)”. Probabil că prevederile din Legea nr. 

158/2008 sunt suficiente pentru sectorul civil, dar nu ajută evoluția sistemului 

funcției publice speciale din MAI.    

http://www.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/consultari-publice
http://www.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/consultari-publice
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b) Privind art. 15. Angajarea în funcţiile publice cu statut special. 

„(2) Ofiţerii pot fi recrutați și din sursă internă, dintre subofiţerii care dețin studii la 

specialităţi corespunzătoare cerinţelor din fişa postului. 

Comentariu la alin. (2). Trebuie inclusă și varianta recrutării de la celelalte structuri 

ale MAI, fără încetarea raporturilor de serviciu și cu păstrarea drepturilor obținute.  

(3) Acoperirea deficitului de funcţionari publici cu statut special se poate realiza prin 

angajarea de personal din sursă externă, în numărul şi pentru specialităţile aprobate 

de către angajatori. La această măsură se recurge atunci cînd nu există posibilitatea 

formării de personal în instituţiile de învăţămînt ale MAI.”  

Comentariu la alin. (3). Această prevedere va perpetua soluția încadrării din sursă 

externă, deoarece MAI nu are deocamdată capacitatea de formare a personalului în 

instituții proprii. Corelând cu faptul că formarea inițială a personalului încadrat din 

sursă externă este insuficientă (3/6 luni), rezultă că, pe termen lung, se alterează 

profesionalismul la nivel de instituție. 

În mod normal, angajarea din sursă externă trebuie să se facă numai prin excepție 

(regula fiind absolvenții instituțiilor MAI) și să vizeze numai specialiști (financiar, 

economic, TIC etc.). Adică persoane ce nu pot fi formate de către MAI din cauză că 

instituțiile sale nu școlarizează specialitățile respective, nu fiindcă nu are pentru 

moment capacitatea de pregătire a efectivelor operative. 

Lăsând la latitudinea angajatorilor „numărul și specialitățile”, în mod cert va fi încadrat 

personal pentru toate categoriile de funcții, ceea ce va altera în continuare 

profesionalismul în cadrul MAI.  

„(4) Angajarea în funcțiile publice cu statut special în condiţiile alin. (2) şi (3) se face 

prin concurs, cu excepția cazurilor angajării prin transfer din alte autorități publice.”  

Comentariu la alin. (4). Angajarea prin transfer de la alte autorități publice fără 

concurs, deci fără cunoașterea capacității profesionale a persoanei respective este 

neadecvată. Nu se prevede dacă persoana transferată trebuie să dețină la momentul 

transferului calitatea de funcționar public. Deoarece nu se prevăd nici un fel de 

condiții, ipotetic, un primar (primăria este autoritate publică) poate fi transferat ca șef 

al IGP. Menționăm, de asemenea, riscurile de integritate pe care le conține 

prevederea în discuție. 

„(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru unele posturi, angajarea se 

efectuează conform nomenclatorului și procedurii stabilite de MAI.” 

Comentariu la alin. (5). Instituția „derogării” este total contraindicată, deoarece 

derogarea va deveni regula și nu excepția. Prevederile alin. (5) anulează, practic, 

concursul prevăzut la alin. (4) și deschid calea abuzurilor. Dacă derogarea vizează 
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numai anumite posturi „speciale”, problema se poate rezolva prin procedura de 

concurs, nefiind necesară instituirea prin lege a soluției derogărilor.  

c) Privind art. 16. Perioada de probă.  

„(4) Durata perioadei de probă este de până la 12 luni și se stabilește conform 

postului la care a acces candidatul.”  

Comentariu la alin. (4).  

Trebuie precizat că în perioada de probă nu se va include durata cursului pentru 

formarea inițială a personalului angajat din sursă externă.  

d) Privind art. 19. Limita de vârstă în funcţia publică cu statut special. 

Comentariu la art. 19. Pentru a nu se produce discriminări, limita de vârstă trebuie 

să fie aceeași pentru toți funcționarii publici cu statut special, indiferent de corp și 

gradele speciale. Care este explicația plauzibilă pentru care subofițerii trebuie să 

plece cu 5 ani mai devreme din serviciu și generalii cu 5 ani mai târziu decât vârsta 

de 55 de ani? 

e) Privind art. 20. Acordarea gradului special primar. 

„(2) În cazul angajării directe sau transferării specialiştilor din serviciul organelor 

apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, sau altor organe de ocrotire a 

normelor de drept şi care deţin grade militare sau speciale, acestora li se pot acorda 

gradul special egal cu cel militar sau special, în modul stabilit de MAI.”  

Comentariu la alin. (2). Dacă un polițist se transferă la Ministerul Apărării nu i se 

echivalează gradul special. La MAI, indiferent ce specialitate militară a avut 

transferatul, acesta primește gradul echivalent la, să spunem, poliție!!! Deci, polițist 

poate fi oricine! Această prevedere scade, practic, statutul profesional al personalului 

MAI.  

„(3) În cazul angajării pentru prima dată în funcție publică cu statut special de 

conducere, persoanei i se acordă gradul special cu un nivel inferior gradului maxim 

stabilit pentru funcția respectivă, dar nu mai mare decât căpitan.” 

Comentariu la alin. (3). Din conținutul alin. (3) rezultă că în MAI pot fi angajate 

persoane direct în funcții de conducere. Deci, fără îndeplinirea criteriilor de carieră 

din MAI. 

f) Privind art. 21. Acordarea gradului special următor 

Comentariu la art. 21. În prezent, gradele speciale se acordă la îndeplinirea 

termenului, indiferent de dată, adică în tot cursul anului. Considerăm că pentru 

simplificarea evidenței și procedurilor, acordarea gradelor speciale următoare se 

poate face o dată pe an, de ziua MAI/departamentelor. Astfel, o singură dată, la 

acordarea gradului special superior celui inițial, personalul va câștiga/pierde, după 
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caz, din temen. După aceasta, se produce egalizarea termenelor și a datei acordării 

gradelor speciale. 

„(3) Pentru acordarea gradului special următor, funcţionarul public cu statut special 

trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

a) să împlinească termenul de aflare în gradul special deţinut; 

b) să ocupe o funcţie care permite acordarea gradului special următor; 

c) să obţină calificativul de cel puțin bine la ultima evaluare anuală a performanțelor 

profesionale; 

d) să îndeplinească alte condiţii stabilite de prezenta lege. ” 

Comentariu la alin. (3). La fel ca în variantele în vigoare ale statutelor, nici acest 

proiect nu instituie alte criterii de acordare a gradelor profesionale decât vechimea, 

funcția, calificativul (preluat de la DPF).  

g) Privind art. 23. Competența privind acordarea gradelor speciale, alin. (1). 

„b) gradul special de maior, locotenent-colonel și colonel se acordă de către ministrul 

afacerilor interne, la propunerea conducătorilor autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea MAI;” 

Comentariu la lit. b). Ministrul afacerilor interne nu are calitatea de angajator pentru 

IGP, DPF, SPCSE/alte structuri. Ca urmare, nu se recomandă să dețină competența 

de acordare a gradelor speciale decât pentru personalul pentru care este angajator. 

Angajatorii trebuie să gestioneze cariera personalului din subordine. Stabilirea în 

sarcina ministrului afacerilor interne a limitei de acordare a gradelor speciale – de la 

maior la colonel – este arbitrară. Spre exemplu, de ce să nu le acorde pe toate?  

Este evident faptul că se intenționează centralizarea acordării gradelor speciale 

ca instrument de putere și influență. În loc să realizeze strategii, politici, 

coordonare etc. DGRU a MAI va efectua în continuare activități de execuție, iar 

ministrul afacerilor interne va fi lunar încărcat cu sarcini nespecifice. 

h) Privind art. 24. Retragerea, retrogradarea şi restabilirea gradului special. 

„(2) Retrogradarea din gradul special cu o treaptă se poate decide de către angajator 

sau persoana împuternicită de acesta, ca sancţiune pentru abateri disciplinare grave, 

în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.  

(3) Funcţionarului public cu statut special retrogradat i se restabileşte gradul special, 

indiferent de funcţia ocupată, la expirarea unui an din momentul retrogradării prin 

ordinul angajatorului care a luat hotărîrea privind retrogradarea sau persoana 

împuternicită de acesta.” 
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Comentariu la alin. (2) și (3). Dispozițiile alin. (2) și (3) nu sunt corelate cu 

prevederile art. 23 alin. (1) Competențele de acordare a gradelor speciale. Astfel, 

gradele  speciale de la maior în sus se acordă de ministrul afacerilor interne, dar 

retrogradarea, respectiv restabilirea acestora se face de către angajatori. 

i) Privind art. 25. Formarea profesională iniţială. 

„(4) Funcţionarul publici cu statut special care a absolvit instituţia de învăţămînt a MAI 

din contul bugetului de stat şi a încetat raporturile de serviciu în primii 5 ani de 

activitate din motive specificate la art. 37 alin. (1) lit. a), h), k)–m) restituie cheltuielile 

pentru studii proporţional cu perioada rămasă până la 5 ani, în modul stabilit de MAI.” 

Comentariu la alin. (4). Nu există precizarea că la începerea formării studenții 

încheie contracte cu MAI/angajatorii. O prevedere similară trebuie introdusă și pentru 

personalul provenit din sursă externă format prin cursuri în MAI, deoarece și această 

pregătire costă. Perioada de 5 ani trebuie mărită, eventual la 10 ani pentru loializarea 

mai bună a personalului. 

j) Privind art. 27. Condiţii generale privind ocuparea unei funcții ierarhic 

superioare. 

Comentariu la art. 27. Dacă există condiții generale, înseamnă că sunt și speciale, 

dar nu sunt precizate. 

„(1) Funcţiile superioare de execuţie, respectiv de conducere, în cadrul MAI, sunt 

ocupate în modul stabilit de prezenta lege. În situaţia în care doi sau mai mulţi 

candidaţi îndeplinesc în aceeaşi măsură condiţiile pentru ocuparea funcţiei 

superioare, selecţia se face pe bază de concurs.” 

Comentariu la alin. (1). Organizarea concursului numai ca variantă „de avarie” va 

menține sistemul subiectiv de numire în funcții de conducere. Modelul de promovare 

rămâne și în viitor cum a fost – adică foarte slab și necompetitiv. Șefii vor fi numiți pe 

mai departe în mod preferențial. Deci, nu vor conta nici în continuare meritele și 

valoarea. Așadar, în varianta actuală a proiectului de Lege, nu există șansa formării 

corpului de comandă competent, performant și integru care ar putea schimba în mod 

real instituția. Cu alte cuvinte, totul rămâne neschimbat. 

Comentariu final. Proiectul legii ar trebui să prevadă elaborarea legilor speciale 

privind salarizarea și pensionarea funcționarilor publici cu statut special din MAI. 

CONCLUZII 

1) Există deficiențe privind promovarea conducătorilor, iar absența sistemului distinct 

de carieră și formare managerială determină calitatea scăzută a personalului/actului 

de conducere, ceea ce afectează funcționalitatea instituțională. 

2) Criteriile pentru acordarea gradului special/militar următor nu stimulează 

competiția și nu includ nivelul de profesionalism și de pregătire. Ca urmare, gradele 
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speciale/militare se acordă aproape automat la vechime. Gradele speciale au 

denumiri identice gradelor militare, ceea ce creează confuzii și percepția că 

demilitarizarea nu s-a realizat. 

3) Sistemul actual de carieră a personalului cu statut special este foarte asemănător 

cu sistemul militar și nu asigură evoluția pe bază de merite a angajaților. Ca urmare, 

există riscul de a-și epuiza potențialul de dezvoltare a personalului potrivit nevoilor 

MAI. 

4) Sistemul disciplinar este excesiv de centralizat. Ca urmare, abaterile disciplinare, 

indiferent de tipul și gravitatea acestora, se cercetează numai la departamente. Șefii 

unităților sunt lipsiți de drepturile disciplinare, care trebuie să fie instrumentul 

managerial la dispoziția acestora. În MAI nu există posibilitatea contestării inițiale a 

sancțiunilor disciplinare în interiorul instituției. De aceea, toate contestațiile ajung în 

instanță.  

5) Analiza proiectului Legii privind funcționarul public cu statut special din MAI a 

relevat deficite de proiectare. Ca urmare, poate fi afectat sistemul de carieră. 

6.6.6. Motivare, politici sociale și salariale 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

În cuprinsul Raportului am precizat, în repetate rânduri, că una dintre cauzele 

atractivității scăzute a carierei în MAI, a deficiențelor activității și chiar pentru 

comportamentul corupțional se leagă de motivarea redusă a personalului. Avem în 

vedere în primul rând aspectele salariale, precum și alte drepturi (chiar dacă sistemul 

acestora este relativ bine dezvoltat). Așa cum am prezentat în Figura nr. 10 

majoritatea personalului MAI este tânăr. Ca urmare, este în primul rând interesat de 

salarizare și mai puțin de alte drepturi.  

Chiar dacă sistemul salarial pentru funcționarii publici cu statut special din MAI pare 

mai avantajos decât al altor categorii de bugetari trebuie făcute câteva precizări. 

Astfel, profesiile din MAI impun privațiuni deosebite, timp lucrat în mod constant 

peste program (serviciul polițienesc are caracter de continuitate), renunțări 

individuale multiple, riscuri specifice, solicitări fizice și psihice intense de-a lungul 

întregii cariere.  

Toate acestea duc la uzura prematură a personalului, astfel încât speranța de viață a 

personalului MAI este de circa 57 ani (calculată pe un procent de 10% din pensionarii 

decedați recent, fapt ce necesită continuarea cercetării pentru clarificarea situației). 

Aceasta este cu mult mai mică decât media națională care este 71 ½ ani.  

Apreciem, de aceea, că este necesară realizarea sistemului de compensare a 

regimului de activitate din MAI, care să răsplătească efortul profesional, să crească 

motivația personalului și să-l loializeze față de instituție. 
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Sistemul actual de salarizare generează disparități între categoriile diferite de 

personal din MAI și nu asigură plata echitabilă a competenței și răspunderii. Astfel, 

privind categoriile de personal care îndeplinesc, principial, același tip de atribuții 

există diferențe salariale semnificative între departamente. La fel, există personal cu 

funcții de execuție remunerat la niveluri sensibil egale cu ale șefilor de unități. Sau 

funcții de conducere situate la nivelul imediat inferior șefilor de unități, remunerate 

numai cu puțin sub salariul acestora (șeful IP are salariul de circa 6200 lei/lună, iar 

șeful de sector 5900 lei/lună). 

Reiterăm constatările privitoare la salarizarea foarte redusă a funcționarilor publici și 

a personalului tehnic, fapt ce nu permite ocuparea posturilor cu specialiști 

experimentați.  

Din discuțiile purtate cu personalul din teritoriu au rezultat următoarele 

probleme: 

- poliţiştii nu sunt motivaţi să lucreze în IP din cauza salariilor mici şi a lipsei de 

apreciere pentru serviciul prestat în folosul comunităţii (IP Dubăsari, I Hâncești, IP 

Briceni, IP Edineț); 

- deși au salarii mici, polițiștii trebuie să plătească din venitul propriu telefonul și 

internetul utilizate la serviciu, carburanții pentru autovehiculele unității și reparațiile la 

acestea; 

- sistemul de salarizare a poliţiştilor nu este corelat cu nivelul ierarhic al funcţiilor, 

responsabilităţile şi volumul activităţilor (IP Căușeni, IP Soroca, IP Cantemir, IP 

Hânceşti);   

- foarte mulţi poliţişti au plecat la alte structuri ale MAI (DPF, BMA ş.a.) unde 

beneficiază de condiţii mai bune de lucru şi de nivelul mai ridicat al salariului (IP 

Căușeni, IP Edideț); 

- funcţiile de economist, finanţist, inginer IT, asistent medical, traducător/translator şi 

administrator sunt neatractive, deoarece sunt de salariat civil şi foarte slab 

remunerate (1200-2000 lei/lună); neîncadrarea posturilor respective se răsfrânge 

negativ în activitatea curentă a structurilor teritoriale de poliţie (ex. IP Căușeni nu are 

angajat felcer/asistent medical, unitatea fiind astfel obligată ca pentru confirmarea 

stării de sănatate a persoanelor arestate să le deplaseze la medicii penitenciarelor, 

cu asumarea riscurilor pe timpul transportului); 

- la IP sunt probleme legate de drepturile statutare ale poliţiştilor, astfel: nu se asigură 

corespunzător serviciile medicale şi biletele la tratament, orele suplimentare nu se 

plătesc, iar compensarea cu timp liber a acestora se realizează doar parţial (toate 

IP); 
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- obligaţiile, interdicţiile şi responsabilităţile ce revin personalului MAI sunt multiple şi 

clar definite, dar drepturile nu sunt pe măsura acestora şi de cele mai multe ori se 

acordă ciuntit (IP Cantemir, IP Edineţ, IP Hânceşti, IP Soroca).  

Menționăm faptul că, în timp, personalul a pierdut câteva drepturi foarte importante și 

foarte motivante, cum sunt: 

- compensația pentru închirierea spațiului locativ; 

- obligativitatea asigurării spațiului locativ; 

- asigurarea balneo-sanatorială; 

- compensațiile pentru serviciile comunale; 

- alte drepturi. 

Deși justificarea nivelului salarial scăzut și a reducerii drepturilor este bugetul 

insuficient, MAI trebuie să ia în calcul faptul că fluctuația masivă de personal pe care 

am menționat-o generează, la rândul său, pierderea irecuperabilă de resurse umane 

și financiare importante. 

CONCLUZII  

1) Motivarea salarială a personalului este redusă, ceea ce scade eficacitatea 

activității, implicarea și asumarea răspunderii, menține ridicată fluctuația de efective, 

produce insatisfacții profesionale și neîmpliniri individuale.  

Activitatea din sfera politicilor sociale este în stare incipientă, astfel încât nu există 

abordarea coerentă a problematicii în întreaga instituție.            

6.6.7. Formarea profesională 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Referiri asupra deficitelor privind formarea profesională au fost făcute frecvent în 

Raport. Considerăm, astfel, că multe dintre neajunsurile relevate au cauze și în sfera 

formării personalului. În aceeași măsură, însă, nu toate problemele au la origine 

pregătirea necorespunzătoare. Aceasta deși există tentația de a pune pe seama 

deficitului de pregătire majoritatea aspectelor negative. 

De aceea, trebuie identificate precis și eliminate deficiențele care, în mod real, 

influențează negativ funcționalitatea atât a sistemului de formare profesională, cât și 

a MAI, în ansamblu. 

Precizăm faptul că formarea profesională este una dintre activitățile care trebuie să 

asigure suportul nemijlocit al îndeplinirii atribuțiilor și misiunilor, motiv pentru care 

prezintă importanță deosebită în cadrul MAI. 

În cadrul analizei funcționale am evaluat formarea inițială și continuă a personalului 

MAI.  
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6.6.7.1. Aspecte generale 

În urma observațiilor echipei de analiză, a desfășurării interviurilor și din 

analiza formularelor de autoevaluare au rezultat următoarele probleme 

generale:  

- În primul semestru al anului 2015 au fost înregistrate 142 de cazuri de ultraj asupra 

personalului MAI. Majoritatea au vizat ofițerii (73%), dintre care 70% dețineau grade 

de locotenent și locotenent-major, aceștia fiind considerați cei mai vulnerabili.  

Peste 50% dintre cei ultragiați au vârste cuprinse între 20-29 ani şi circa 33% posedă 

experienţa de activitate sub 5 ani.  

Potrivit unui raport în domeniu al DGAMEP, printre cauzele acestui „fenomen 

alarmant” se numără „pregătirea fizică nesatisfăcătoare, necunoașterea sau 

cunoașterea parțială a procedeelor de imobilizare a agresorului, lipsa capacităților de 

a adapta conduita profesională circumstanțelor create cazului etc.” 

 În raport se mai menționează „nivelul modest al profesionalismului angajaților MAI, 

inclusiv al angajaților care dețin grade speciale de locotenenți și locotenenți–major”. 

- La nivelul şefilor IP se resimte acut lipsa de pregătire în domeniul managementului 

general, financiar şi logistic (toate IP). 

- Nu există standarde ocupaționale aprobate pe baza cărora să se realizeze 

formarea inițială și continuă a personalului, iar reglementarea domeniului a fost 

tergiversată sub diferite pretexte de Direcția Generală Juridică a MAI. Astfel, nu 

există sistemul de raportare obiectivă a învățământului la competențele profesionale 

solicitate de practicarea ocupației (DGRU a MAI). 

- Nu există practica evaluării calității programelor de pregătire și a nivelului de 

satisfacție a beneficiarilor față de calitatea formării absolvenților. Evaluarea opiniei 

studenților/elevilor/cursanților față de calitatea formării și a cadrelor 

didactice/formatorilor nu se desfășoară ritmic. 

- Așa cum s-a precizat în secțiunea privind Promovarea, nivelul cunoștințelor 

profesionale nu este un indicator cu impact asupra dezvoltării carierei. 

6.6.7.2. Formarea inițială 

Formarea inițială privește pregătirea ofițerilor și a subofițerilor prin programe cu 

durată completă sau prin cursuri organizate pentru personalul încadrat din sursă 

externă. 

Un aspect comun instituțiilor de învățământ este că personalul acestora nu are 

vechime relevantă în structurile operative, așa cum rezultă din datele din Figurile nr. 

14 și 15..    
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Figura nr. 14. Vechimea în activitatea operativă/didactică a personalului 

didactic din Academia MAI 

1 an 2-3 ani 4-5 ani Peste 5 ani 

ACTIVITATE OPERATIVĂ/DIDACTICĂ / NUMĂR DE PERSOANE 
Operativ Didactic Operativ didactic operativ didactic operativ Didactic 

5 17 1 24 1 4 6 79 
 

În cazul Academiei MAI, vechimea în activitatea operativă este în general redusă. 

Astfel, numai 6 cadre didactice au vechimea de peste 5 ani în domeniul operativ și 

câte 1 între 2-3 ani și 4-5 ani. Spre deosebire de 79 de profesori cu peste 5 ani de 

experiență la catedră. Acest fapt înseamnă că majoritatea personalului didactic a 

întrerupt de mult timp legătura cu realitatea din unitățile MAI și, probabil, că 

perspectiva practică a acestora este perimată.  

Figura nr. 15. Vechimea în activitatea operativă/didactică a personalului 

didactic din CNPF  

1 an 2-3 ani 4-5 ani Peste 5 ani 

ACTIVITATE OPERATIVĂ/DIDACTICĂ / NUMĂR DE PERSOANE 
Operativ Didactic Operativ didactic operativ didactic operativ Didactic 

1 6 4 6 7 7 10 5 
 

În ceea ce privește CNPF, situația privind personalul cu experiență operativă 

relevantă este mai bună decât la Academia MAI.  

Formarea inițială a ofițerilor 

Formarea ofițerilor se realizează prin programul de studii universitare, precum și prin 

cursuri pentru personalul încadrat din sursă externă. 

a) Formarea inițială a ofițerilor prin programul de studii universitare  

Se realizază la Academia MAI, la 2 specialități, prin învățământ de zi:  

- în Domeniul general de studiu – 38. Drept; Domeniul de formare profesională la 

ciclul I – 381. Drept; Specialitatea – 381.1 Drept; durata studiilor – 4 ani; 

- în Domeniul general de studiu – 86. Protecție, pază și securitate; Domeniul de 

formare profesională la ciclul I – 861. Protecție, pază și securitate; durata studiilor – 4 

ani.  

Din punctul nostru de vedere, ținând cont de faptul că în RM există mai multe 

facultăți de drept, nu este cazul ca în MAI să existe încă una. Considerăm, de 

asemenea, că MAI are deficit de „profesionști în domeniile specifice instituției și nu 

de juriști” (cum s-a afirmat la IP). În general, cum am precizat, în MAI este un mare 

surplus de ofițeri, mulți dintre aceștia cu studii juridice. Aceștia pot asigura pentru 

mult timp de acum înainte necesarul de juriști. 
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De fapt, Academia MAI deși este instituție de învățământ dedicată, cu misiunea de a 

pregăti personal pentru sistemul MAI, funcționează și pe piața liberă a studiilor 

superioare. Astfel, instituția școlarizează, anual, cu taxă, câte 50 de studenți la 

specialitatea Drept.  

Considerăm că MAI trebuie să determine din ce timp, cu anume care personal 

didactic și ce resurse se realizează respectivele activități de învățământ și dacă nu 

este afectată formarea studenților MAI/alte activități de pregătire.  

Comparând planul de învățământ pentru Drept cu acela pentru Protecție, pază și 

securitate, tragem concluzia că acesta din urmă corespunde mai bine nevoilor de 

profesionalizare.  

Planul de învățământ pentru Drept conține un număr mare de discipline nespecifice 

domeniului polițienesc, introducerea acestora fiind necesară pentru respectarea 

normelor naționale în domeniu. Aceste discipline reduc, însă, din timpul care ar trebui 

alocat disciplinelor de specialitate.  

Din analiza planului de învățământ pus la dispoziție de Academia MAI, întocmit 

pentru PF, a rezultat că pregătirii de specialitate (poliție de frontieră) îi sunt alocate 

scriptic „1440 ore, adică 21,05% din total (7200 ore, din care se scad 360 ore de 

stagiu, rezultând ca bază de calcul 6840 ore). Luând în considerare și orele de stagiu 

(360 de ore efective), procentul urcă la 25%. Dacă din numărul de ore prevăzute în 

planul de învățământ pentru disciplinele de specialitate se scad cele de studiu 

individual (cel puțin 50% la fiecare disciplină), care, în mod evident nu au caracter 

practic, timpul alocat formării de specialitate se înjumătățește.” („Raportul de 

evaluare a sistemului de resurse umane al PF a RM” – documentul include 

evaluarea detaliată a planului de învățământ menționat).  

Pentru asigurarea formării profesionale pronunțat practice a studenților Academiei, 

adaptată nevoilor activității MAI, există soluția renunțării la studiile în specialitatea 

Drept și desfășurarea pregătirii universitare cu durata de 3 ani în specialitatea 

Securitate și Ordine Publică. Pentru această specialitate pot fi asigurate creditele de 

studii transferabile necesare continuării studiilor la facultățile de drept. 

Este posibilă, de asemenea, formarea de personal (selecționat prin concurs dintre 

absolvenții de studii juridice) prin studii de master cu durata de 4 semestre (ce 

urmează să fie autorizate/acreditate) în specializările necesare MAI (prin menținerea 

acreditării la studiile universitare de licență). 

Pentru moment, din cauza problemelor de capacitate, Academia MAI școlarizează 

circa 200 de studenți pentru MAI. Ca urmare, nu poate să asigure prin cursuri la zi 

întregul necesar de ofițeri.  

Discrepanța între numărul absolvenților de academii de poliție/militare (inclusiv 

Academia MAI) și personalul provenit din alte surse este reflectată în Figura nr. 16 
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Figura nr. 16. Proveniența personalului MAI  

 

Categorii de 

personal 

Proveniența personalului 

Absolvenți de 

școli/academii de 

poliție/militare 

Încadrare din 

sursă externă 

Transfer de la 

alte autorități 

Total 

Ofițeri 3238 5053 313 8604 

Subofițeri 778 5818 199 6795 

Funcționari 

publici 25 168 3 196 

Salariați 

civili 50 825 6 881 

Total 4091 11864 521 16476 

 

Astfel, din totalul personalului MAI, numai 24,83% reprezintă absolvenți de 

școli/academii de poliție/militare, care includ și Academia MAI. Aceasta înseamnă, 

printre altele, și deficite de formare profesională ale MAI într-o proporție 

considerabilă. 

Academia MAI nu formează ofițeri pentru SPCSE. 

Unitățile teritoriale consideră că: 

- nivelul de pregătire al absolvenţilor Academiei MAI nu corespune nevoilor Poliţiei în 

domeniul practicii poliţieneşti, pregătirii fizice şi comunicării. Absolvenţii nu reuşesc 

să se integreze rapid în activitatea structurilor teritoriale unde sunt repartizaţi şi, 

frecvent, pleacă din sistem sau la alte structuri ale MAI (toate IP, șefi de structuri din 

IGP); 

- studenţii Academiei MAI nu sunt evaluaţi corespunzător după efectuarea stagiului 

de practică în unităţile de poliţie. Programul de învăţământ şi corpul didactic ale 

Academiei MAI nu corespund cerinţelor actuale ale structurilor poliţieneşti. Practic, 

pentru profesionalizare, ar fi necesar ca imediat după absolvirea Academiei MAI 

personalul să parcurgă un stagiu de cel puţin 6-9 luni. (IP Hâncești, IP Căușeni, IP 

Dubăsari, IP Botanica). 

- absolvenții au carențe serioase de comunicare scrisă și verbală (toate IP). 

Din cauză că Academia MAI nu a executat dispoziția ministrului afacerilor 

interne și a refuzat, fără explicații, să completeze Formularul de autoevaluare, 

nu a fost posibilă cunoașterea deficitelor de capacitate și a necesarului de 

dezvoltare instituțională. Ca urmare, nu am putut formula concluzii și 

recomandări asupra respectivelor probleme. 
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Corelând atitudinea menționată cu anumite situații produse în instituție la 

începutul acestui an, opinăm că, probabil, la Academia MAI nu se înțelege 

corect sensul „autonomiei universitare”. Avem în vedere faptul că Academia 

este subordonată MAI, îl are ca emitent al comenzii sociale, beneficiar al 

produselor instituției și este finanțată de către acesta.     

b) Formarea inițială a ofițerilor prin cursuri pentru personalul încadrat din 

sursă externă 

În acest sistem sunt formați ofițeri de poliție, prin cursuri de 3 luni la Academia MAI; 

ofițeri de poliție de frontieră, prin cursuri de 6 luni la CNPF; ofițerii pentru SCPSE, 

prin cursuri de 3 luni la Centrul Republican de Instruire al SPCSE. 

Conform Planului de studii pentru formarea inițială a efectivului de ofițeri, cursul 

desfășurat la Academia MAI totalizează 480 ore, din care 328 cursuri, 32 ore de 

sinteză și 120 stagiul de practică. Este evident efortul de a include în Planul de studii 

discipline/teme cât mai variate. Cu toate acestea, nu se poate asigura decât 

informarea generală a cursanților asupra tematicii parcurse, fiind exclusă 

transmiterea de cunoștințe și formarea de deprinderi practice solide. 

Având în vedere că în procesul de recrutare nu se stabilește întotdeauna ce studii 

trebuie să posede candidații, grupele de pregătire sunt eterogene, ceea ce pune 

probleme din punctul de vedere al nivelului la care trebuie realizată formarea.  

În principiu, modalitatea de pregătire a ofițerilor prin cursurile de scurtă durată 

asigură completarea funcțiilor vacante, dar nu și formarea de profesioniști. Astfel 

încât, absolvenții acestui sistem de formare se vor specializa, practic, la locul de 

muncă.  

Adică, în principiu, vor fi tot atât de competenți cât sunt șefii/colegii de la care vor 

învăța. Menționăm că absolvenții cursurilor nu mai sunt supuși, ulterior, altor 

intervenții formative, așa încât nivelul lor de profesionalism va fi incert.  

Deoarece nu am obținut documente complete privind organizarea și desfășurarea 

cursurilor pentru formarea inițială a ofițerilor încadrați din sursă externă, nu 

cunoaștem care sunt competențele profesionale ce trebuie asigurate (dacă sunt 

stabilite, deoarece în MAI nu există standarde ocupaționale aprobate) și obiectivele 

de învățământ corelative. 

Indiferent de argumentele ce pot fi aduse cu privire la utilitatea formării ofițerilor prin 

cursuri de scurtă durată, 3/6 luni nu vor fi niciodată egale, sub aspectul volumului și 

calității pregătirii, cu 4 ani de studii în Academia MAI.  

Per a contrario, dacă pot fi formați ofițeri în 3/6 luni și fac față din punct de vedere 

profesional, instituția fiind satisfăcută – iar soluția este considerată corectă – de ce 

mai este nevoie de studiile de 4/3 ani la Academia MAI?  
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Considerăm că aceasta este una dintre întrebările importante asupra căreia 

conducerea MAI trebuie să se pronunțe. 

Un alt aspect important privește faptul că personalul cu formare incompletă poate fi 

numit pe aceleași funcții cu absolvenții Academiei MAI, deține aceleași competențe, 

poate îndeplini atribuții similare și va parcurge traseul identic de carieră. Această 

situație este demotivantă pentru absolvenții Academiei MAI care constată, astfel, că 

există și variante mai facile de carieră. 

Produce probleme, de asemenea probleme faptul că personalul este mai întâi 

angajat, iar apoi format, cursanții având calitatea de ofițeri în activitate. Potrivit 

cadrului normativ actual, cursanții nu pot fi exmatriculați de la studii pe motive de 

incompetență. Ca urmare, instituțiile de învățământ sunt practic obligate să-i 

„împingă” pe cursanți să absolvească programele de pregătire.  

Formarea inițială a subofițerilor 

Formarea subofițerilor se realizează prin programul de studii cu durata normală (2 ani 

pentru PF), precum și prin cursuri pentru personalul încadrat din sursă externă (PF și 

celelalte specialități). 

a) Formarea inițială a subofițerilor prin programul de studii cu durata de 2 ani. 

Se realizază numai pentru polițiștii de frontieră, la CNPF, învățământ de zi. Acesta 

este singurul program complet din MAI pentru formarea subofițerilor. 

În MAI nu există instituții dedicate pentru formarea subofițerilor, cu excepția CNPF, 

care nu a fost desființată fiindcă a venit în MAI odată cu Serviciul Grăniceri.   

b) Formarea inițială a subofițerilor prin cursuri pentru personalul încadrat din 

sursă externă 

Aceasta se realizează prin cursuri cu durata de 6 luni, la CNPF (pentru polițiștii de 

frontieră) și la Academia MAI, pentru Poliție; la Centrul Republican de Instruire, 

pentru SPCSE; la Centrul de Instruire al Carabinierilor, pentru DTC. Formarea inițială 

a subofițerilor salvatori și carabinieri este mai scurtă. 

Considerăm că situația trebuie să se normalizeze, astfel încât formarea inițială a 

subofițerilor să se realizeze în școli specializate, prin studii de cel puțin 1 an, în 

funcție de dificultatea specializării respective. 

Apreciem că prin înființarea cu sprijinul Ambasadei SUA a Centrului integrat de  

pregătire pentru aplicarea legii se pot asigura condiții adecvate pentru formarea 

subofițerilor necesari MAI. 

Sunt valabile, în egală măsură, și în cazul formării inițiale a subofițerilor constatările 

privind formarea ofițerilor care privesc existența paralelă a două programe diferite de 

pregătire.     
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6.6.7.3. Formarea continuă 

Formarea continuă vizează pregătirea personalului în unități – internă (la locul de 

muncă) și în instituții de învățământ specializate (externă). 

Formarea continuă la locul de muncă (internă) 

Cadrul organizatoric al formării continue în unități este asigurat de Ordinul MAI nr. 

440/31/12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea profesională 

continuă în cadrul subdiviziunilor MAI. Pentru anul 2015 a fost emis Ordinul MAI nr. 

368/24.12.2014 cu privire la organizarea procesului de formare profesională la locul 

de serviciu în anul 2015. 

Prin Ordinul MAI nr. 368/24.12.2014 cu privire la organizarea procesului de formare 

profesională la locul de serviciu în anul 2015 (ordinul se emite anual, prin grija DGRU 

a MAI) se transmit unităților de toate categoriile: Planul de studii; Planul tematic la 

pregătirea generală; Tabelul de repartizare a orelor la pregătirea generală și 

pregătirea de specialitate pentru anul de studii 2015; Domeniile de instruire obligatorii 

la pregătirea de specialitate.  

Astfel, sunt stabilite pentru întregul minister, pentru structurile de toate categoriile, în 

egală măsură pentru ofițeri și subofițeri, categorii comune de pregătire, teme identice 

și în mod similar numărul de ore alocate și repartizarea acestora pe luni. Sistemul 

este, deci, foarte centralizat și anulează răspunderea șefilor unităților teritoriale 

pentru pregătirea subordonaților.  

Adică, de la Chișinău, se stabilește în întregime tematica de pregătire, iar la 

dispoziția departamentelor rămâne un număr limitat de ore. Elaborarea acestui ordin 

are la bază doar într-o mică măsură identificarea necesarului de instruire (activitate 

reglementată prin Ordinul MAI nr. 135/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

identificarea necesarului de instruire în cadrul MAI). 

Ca rezultat, relevanța temelor este scăzută, iar multe dintre acestea nu se pot 

desfășura la unitățile teritoriale din cauza absenței materialor necesare, a pregătirii și 

a abilităților psiho-pedagogice ale ofițerilor cu pregătirea. Temele au în majoritate 

caracter teoretic. Nu se practică aplicațiile, exercițiile tactice, instruirea pe locul de 

serviciu. 

Tragerile se efectuează nediferențiat pe categorii de personal (adică în funcție de 

nevoile de utilizare a armamentului în misiuni). De asemenea, regulamentul actual 

privind tragerile „cu armamentul de infanterie” nu este particularizat pentru tragerile 

polițienești. Educația fizică nu se poate realiza ritmic în teritoriu, iar personalul nu 

este organizat pe categorii de solicitare fizică. La unitățile teritoriale sunt puțini 

instructori pentru intervenția profesională, fapt ce explică în mare parte rata mare a 

ultrajelor.  
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Există lipsuri în ceea ce privește poligoanele de tragere și bazele sportive, îndeosebi 

în teritoriu. Multe unități și subunități efectuează trageri în poligoane neomologate 

sau stabilite ad-hoc, ceea ce creează riscuri pentru personal și populație. Este deficit 

de muniție pentru antrenamente și de materiale pentru protecția fonică. 

În întreaga Poliție există numai 17 poligoane de tragere, din care 5 în Chișinău. De 

asemenea, există numai 13 săli de sport, din care 3 la Chișinău. Unitățile teritoriale 

ale MAI sunt obligate, de aceea, să solicite spații sportive școlilor/instituțiilor locale, 

care nu sunt întotdeauna dispuse să le asigure.   

Menționăm, de asemenea, înțelegerea incorectă a rolului ofițerului cu pregătirea de 

la structurile teritoriale. Astfel, acesta „citește” (literalmente), toate temele, indiferent 

de categoria de pregătire. Reiterăm faptul că pe timpul convocării săptămânale a 

polițiștilor la sediul IP se desfășoară și pregătirea profesională. Deci, în loc să fie 

gestionarul domeniului și organizatorul activităților, săptămânal, aceași persoană 

(ofițerul cu pregătirea) prezintă/citește lecții. Așa încât, „toți sunt sătui de pregătire” 

(IP Comrat).  

IGP a mai menționat ca deficit: „Pregătirea insuficientă și/sau lipsa de experiență în 

domeniul de activitate a inspectorilor pentru formare profesională din cadrul Secțiilor 

resurse umane ale IP, cauzată de numirile în funcțiile sus-menționate a angajaților 

fără experiență în activitatea polițienească sau a angajaților a căror activitate 

anterioară nu a avut tangență cu domeniul formării profesionale.” S-a mai precizat, 

de asemenea: „Plafonul scăzut al funcției de inspector pentru formare profesională 

din subdiviziunile IGP (locotenent-major de poliție), ceea ce diminuează concurența 

pentru ocuparea funcției respective.” „Nivelul de pregătire profesională și tendința de 

autoperfecționare/autoinstruire ale specialiștilor sunt de asemenea scăzute.” 

Stabilind un nivel atât de scăzut al funcției nu se asigură stabilitatea pe post a 

ofițerilor cu pregătirea, fiind astfel numiți ofițeri foarte tineri și neexperimentați, pentru 

care activitatea este de tranziție către alte poziții și grade.  

Ineficacitatea formării continue în unități este accentuată de absența minimului de 

dotări cu mijloace de învățământ, a Internetului și a accesului limitat la platformele de 

învățământ la distanță. 

Din datele puse la dispoziție de către Academia MAI rezultă că personalul didactic al 

acesteia a desfășurat activități de pregătire la unitățile teritoriale. Dat fiind numărul 

relativ redus de profesori cu experiență operativă, nu ne putem pronunța asupra 

relevanței temelor prezentate practicienilor din unități.  

Formarea continuă în unități de învățământ specializate (externă) 

Din punctul de vedere al capacităților MAI, formarea continuă în instituții de 

învățământ specializate se desfășoară la Academia MAI, CNPF, Centrul Republican 

de Instruire, Centrul de Instruire al Carabinierilor.  
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Poliția nu posedă instituția necesară formării continue prin cursuri a personalului, 

necesarul fiind acoperit de către Academia MAI. 

În formularul de autoevaluare transmis de IGP, se afirmă: „În ce privește formarea 

profesională a polițiștilor, problema nr. 1 în domeniul instruirii la ora actuală fiind lipsa 

unui Centru de antrenament și pregătire al Poliției dotat cu mijloace și echipament 

modern care ar permite perfecționarea anuală a cel puțin 1/3 din efectivul Poliției, 

astfel încât o dată la cel mult 3 ani fiecare polițist să participe la un curs de instruire 

pe domeniul de specialitate (aspect menționat și de IP Briceni, IP Taraclia, IP Edineț, 

IP Hâncești). Cursurile organizate și desfășurate de către Academia „Ștefan cel 

Mare” a MAI fiind depășite și insuficiente pentru formarea profesională 

calitativă a angajaților IGP.” 

Ca și în cazul formării la locul de muncă, nici cursurile nu sunt stabilite pe baza 

determinării riguroase a necesarului de instruire. 

Unitățile de formare menționate nu dețin dotarea adecvată formării continue a 

adulților, activitate diferită de învățământul clasic. De asemenea, abordarea didactică 

a pregătirii trebuie să fie distinctă, fapt ce necesită cunoștințe și abilități speciale, 

precum și experiență practică solidă și actuală. Sub aspectele menționate, 

capacitatea unităților de formare ale MAI este încă limitată. 

La activitățile de formare continuă nu sunt utilizați decât în mică măsură specialiștii 

din structuri operative/din domeniile de interes pentru formare.  

În MAI nu este instituit sistemul pregătirii periodice a personalului prin cursuri, astfel 

încât trimiterea la aceste activități nu este sistematică. 

Formarea continuă în unități specializate trebuie să substituie treptat, ca pondere, 

pregătirea la locul de muncă, aceasta din urmă urmând să asigure instruirea practică 

în vederea îndeplinirea atribuțiilor funcționale. 

Valorificarea formărilor efectuate nu este corespunzătoare, în sensul că nu există 

reglementări de carieră care să oblige personalul să își desfășoare o perioadă de 

timp definită activitatea în funcția pentru care a fost pregătit. Nu se încheie contracte 

care să asigure recuperarea cheltuielilor efectuate pentru formarea personalului prin 

cursuri, în situația plecării din MAI.    

CONCLUZII 

Aspecte generale 

1) S-a înregistrat un număr mare de ultraje, îndeosebi asupra ofițerilor cu vechime 

mai mică de 5 ani. Rezultă, așadar, că pregătirea fizică și cunoașterea procedeelor 

specifice intervenției profesionale sunt necorespunzătoare, ceea ce pune în pericol 

integritatea fizică a personalului și capacitatea de îndeplinirii a misiunilor. 
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2) Nu există standarde ocupaționale aprobate. Ca urmare, nu este posibilă 

raportarea obiectivă a învățământului la competențele profesionale solicitate de 

practicarea ocupației. 

3) Nu se evaluează calitatea programelor de pregătire, satisfacția beneficiarilor și a 

studenților/cursanților. Ca urmare, nu există mecanismele eficace de reglare a 

învățământului.  

Privind formarea inițială 

1) Experiența operativă a cadrelor didactice, îndeosebi din Academia MAI, este în 

general redusă. Ca urmare, legătura învățământului cu practica poate fi compromisă, 

rezultând diminuarea calității acestuia, relevanța insuficientă și insatisfacția 

beneficiarilor. 

2) Formarea ofițerilor la specialitatea Drept nu permite stabilirea în planul de 

învățământ a raportului favorabil disciplinelor de specialitate. Ca efect, formarea 

profesională, îndeosebi practică, este necorespunzătoare, fapt reliefat unanim de 

beneficiari.  

3) Formarea de scurtă durată a personalului încadrat din sursă externă prezintă riscul 

deprofesionalizării sistemului. Așadar, poate fi compromisă pe termen lung calitatea 

îndeplinirii misiunilor/atribuțiilor și a serviciului public.  

Privind formarea continuă 

1) În varianta actuală de desfășurare, pregătirea continuă în unități este centralizată, 

ineficace, consumatoare inutilă de timp și resurse. De aceea, nu acoperă necesarul 

real de instruire, nu susține adecvat îndeplinirea misiunilor/atribuțiilor, creșterea 

competenței și performanței profesionale. 

2) Tragerile și pregătirea fizică sunt deficitare din cauza concepției depășite, a lipsei 

instructorilor de specialitate și a dotărilor. Prin urmare, dezvoltarea abilităților 

necesare este dificilă, ceea ce pune în pericol misiunile și personalul, inclusiv starea 

de sănătate a acestuia. 

3) Ofițerii cu pregătirea sunt frecvent numiți în funcții deși nu posedă experiența și 

cunoștințele/deprinderile metodice necesare. Deși se afirmă că pregătirea 

personalului este prioritară, ofițerii care lucrează în domeniu au printre cele mai mici 

funcții. Ca rezultat, profesionalismul și motivarea specialiștilor sunt reduse, iar 

calitatea activității este deficitară.  

4) Unitățile teritoriale nu dețin dotarea minimă necesară pregătirii personalului. Ca 

urmare, nu se pot desfășura activități practice de formare, iar metodele de pregătire 

nu pot fi modernizate. 
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5) Formarea continuă a personalului în unitățile de învățământ ale MAI este deficitară 

din cauza absenței sistemului clar de cursuri, identificării necorespunzătoare a 

necesarului de instruire, calității slabe a cursurilor/formatorilor și a dotării insuficiente.          

6.6.8. Activitatea de psihologie 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Preocuparea majoră a structurilor de management resurse umane din MAI trebuie să 

fie folosirea potenţialului uman la întreaga sa valoare. Personalul este principala 

resursă strategică a organizației. În organizațiile moderne, menţinerea şi 

consolidarea acestui statut este de neconceput fără susţinerea adecvată din partea 

psihologiei. Avem în vedere faptul că exigenţele psihice şi profesionale faţă de 

angajați (poliţişti, carabinieri, pompieri etc.) sunt din ce în ce mai complexe.  

Păstrarea şi promovarea sănătăţii mintale reprezintă, în fapt, responsabilitatea 

întregii societăţi. Prevederile Directivei Cadru 89/391 a Consiliului Europei afirmă 

obligaţia angajatorilor de a asigura securitatea şi sănătatea la locurile de muncă, 

inclusiv cu referire la efectele stresului în muncă. Stresul în muncă poate fi cauzat de 

riscuri psihosociale, cum sunt proiectarea activităţilor, organizarea muncii şi 

managementul.  

Principalul factor de risc pentru starea de sănătate a personalului MAI îl reprezintă 

efortul profesional. Acesta presupune costuri biologice crescute, în condiţiile 

profesionale specifice MAI sau extraprofesionale, precum şi pe baza vulnerabilităţilor 

individuale.  

Este posibilă, de aceea, cumularea în timp a efectelor de uzură prematură, 

reducerea competenţelor, apariția bolilor legate de profesie şi chiar a afecţiunilor 

generale. Complexul de factori menționați afectează nivelul şi calitatea funcţionării 

psihice a personalului MAI. 

Ca urmare, accesibilitatea şi adresabilitatea serviciilor de asistenţă psihologică 

trebuie să facă obiectul unor politici clare – care nu există în prezent – deoarece rata 

de prevalenţă a problemelor de ordin psihologic creşte proporţional cu densitatea 

factorilor de stres. Din datele culese rezultă că există ameninţări semnificative: 

suprasaturarea cu factori de stres profesional, sporirea frecvenței comportamentelor 

indezirabile (agresive, violente etc. atât în mediul profesional, cât și în cel familial) 

etc. 

Activitatea de psihologie în MAI se desfășoară în conformitate cu prevederile 

Ordinului MAI nr. 178/2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

de psihologie. Actul normativ reglementează în general activitatea din domeniu, însă 

nu soluționează metodologic asistența psihologică; evaluarea psihologică și 

diagnoza organizațională. 
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De la nivelul MAI, domeniul este coordonat (de fapt ar trebui coordonat) de către 

Serviciul Politici Sociale și Asistență Psihologică, printr-un psiholog, funcționar public. 

Punerea în sarcina unei singure funcții a atribuțiilor de coordonare a activității de 

psihologie în MAI, pe lângă faptul că face imposibilă gestiunea domeniului, exprimă, 

credem, deficitul de înțelegere a importanței acestuia. 

În cadrul structurilor MAI funcţionează 63 de psihologi. În structurile IGP, psihologii 

au reprezentarea cea mai mare (37), în timp ce SPCSE, DTC și DPF, una mai 

redusă (SPCSE – 5; DPF – 7: DTC – 10). La aceștia se adaugă 1 psiholog la 

Academia MAI și 3 la Serviciul Medical. Imposibilitatea desfășurării coordonate a 

activității scade mult din potențialul pe care îl reprezintă psihologii și nu permite 

funcționarea acestora ca sistem. 

Deși existența celor 37 de funcții de psihologi la IGP este pozitivă, considerăm că 

este discutabilă eficacitatea acestora la nivelul IP care, în general, au efective mici 

Mai mult, în formularul de autoevaluare întocmit de IGP se menționează ca deficit: 

„Atitudinea șefilor Secțiilor resurse umane ai subdiviziunilor IGP, neconștientizarea 

importanței activității serviciului psihologic, ceea ce propagă o superficialitate a 

îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către specialistul psiholog.” 

Structurile/funcțiile de psihologi sunt incluse în direcțiile/secțiile de resurse umane, 

deși la pct. 32 din Regulamentul cu privire la activitatea de psihologie se dispune că: 

„Activitatea de psihologie în subdiviziunile MAI este realizată de către psihologii cu 

studii superioare în psihologie sau psihopedagogie, din cadrul serviciului/secției de 

psihologie instituite ca structuri autonome în subordinea conducătorului 

subdiviziunii MAI”. 

Accentuarea rolului ofiţerului-psiholog în unităţile MAI ar trebui să se reflecte, în 

primul rând, prin conferirea statutului de consilier pe probleme de psihologie al 

șefilor/comandanților. Astfel se asigură respectarea prevederilor menționate şi 

minimizarea eventualelor ingerinţe ce decurg din subordonarea ierarhică (pe care 

psihologii le-au evocat).  

Cele 2 domenii majore de acţiune ale psihologilor trebuie să fie evaluarea şi 

intervenţia, desfășurate la 2 niveluri – individual şi organizaţional, care, însă, în 

MAI nu sunt acoperite corespunzător. 

Având în vedere deficitele de capacitate în domeniul psihologic, prioritatea pe termen 

scurt constă în dezvoltarea structurilor specializate, definirea funcţiilor acestora în 

conformitate cu rolul de gestionare optimă a aspectelor circumscrise psihologiei în 

domeniul specific de activitate al structurilor MAI. 

Reiterăm punctele slabe ale activității de psihologie din PF identificate în cadrul 

analizei SWOT din 2013, deoarece își păstrază valabilitatea și pot fi extrapolate la 

nivelul MAI:  
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- lipsa standardizării documentelor întocmite cu ocazia evaluărilor psihologice la 

nivelul întregii reţele de psihologie a MAI; 

- utilizarea de instrumente de evaluare perimate; evaluarea se realizează numai prin 

chestionare scrisă; 

- lipsa spaţiilor destinate în mod special pentru desfăşurarea evaluărilor psihologice 

individuale şi colective;    

- dotare materială şi tehnică precară (resurse insuficiente); 

- inexistenţa delimitării intervalelor de timp pentru evaluările psihologice periodice şi a 

standardizării necesare;  

- inexistența delimitării categoriilor de personal în raport cu solicitările psihice 

asociate posturilor;  

- reticenţa/neînţelegerea adecvată a activităţii de psihologie/rolului psihologului de 

către beneficiarii serviciilor de psihologie; feedback negativ/lipsa acestuia din partea 

beneficiarilor; lipsa de deschidere şi de înţelegere adecvată a specificului serviciilor 

de psihologie din partea beneficiarilor acestora;  

- cadrul de reglementare incomplet în domeniul îndrumării/coordonării/controlului de  

specialitate;  

- inexistenţa programului de prelucrare a datelor (ex. SPSS);  

- inexistenţa bazei informatice de date nominale a subiecţilor evaluaţi, a sistemul de 

gestiune a datelor (tipărit sau informatic); 

- lipsa studiilor de strictă specialitate a personalului de profil (specializarea psihologie 

sau asimilată) și a pregătirii continue de specialitate, care, în absența resurselor 

financiare nu se poate desfășura; 

- lipsa fondului documentar (literatură de specialitate)/bibliotecă virtuală; 

- absența capacităților pentru asistența psihologică a personalului; 

- inexistența capacității de realizare a diagnozelor organizaționale. 

DGRU a MAI nu deține structura de specialitate necesară evaluării psihologice 

pentru diferite scopuri a personalului, aceasta fiind în subordinea Serviciului Medical.  

CONCLUZII 

1) Reglementarea și coordonarea activității psihologice sunt necorespunzătoare, iar 

structurile/personalul de specialitate nu funcționează ca sistem. Rolul psihologului nu 

este valorificat îndeajuns.  

Evaluarea se face cu instrumente depășite și nu cuprinde întregul personal. 

Informatizarea, asigurarea materială și financiară sunt insuficiente. Profilaxia, 

intervenția/consilierea psihologică și diagnoza organizațională sunt la nivel incipient. 

Din motivele prezentate, capacitatea domeniului este limitată, iar actul psihologic 

este deficitar.   
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6.7. SANATATE  

În cadrul MAI, activitatea medicală este coordonată de către Serviciul Medical. Pe 

lângă acesta, mai există structuri medicale și la alte subdiviziuni ale MAI (DPF, DTC, 

IGP, SPCSE şi Academia MAI).  

Una dintre problemele semnalate unanim ca deficitară de către personalul din 

structurile teritoriale vizează serviciile medicale. Astfel, pentru a beneficia de 

asistenţă medicală, personalul unităților teritoriale din raioanele în care nu se află 

centre curativ-profilactice trebuie să se deplaseze la distanțe mari şi, după caz, la 

medicul de familie din Policlinica MAI și la Spitalul din Chişinău („unde poţi beneficia 

de oarece atenţie dacă găseşti un medic milos” !!!).  

Semnalăm, totodată, situațiile juridice diferite ale personalului din departamentele 

MAI – unii angajați beneficiază de asigurări de sănătate, alții nu. De aceea, unii pot 

apela la servicii medicale pe plan local, iar alții întâmpină greutăți (câteodată chiar și 

cei cu polițe de asigurare). 

Există, de asemenea, situația colectării lunare de către Serviciul Medical de sume 

bănești de la personal pentru servicii medicale, aspect ce trebuie reglementat legal la 

nivelul MAI.   

Chiar dacă Serviciul Medical al MAI nu va fi de acord cu aprecierile personalului din 

unitățile teritoriale, considerăm că trebuie „tratate” foarte serios din cauza caracterului 

generalizat al acestora. 

Menționăm, totodată, și faptul că deși deficitele de personal, dotare și financiare sunt 

evidente, Serviciul Medical face eforturi deosebite pentru a-și îndeplini misiunea în 

condiții cât mai bune.   

Misiunea Serviciului Medical constă în „păstrarea, monitorizarea şi fortificarea 

sănătăţii angajaţilor MAI, personalului pensionat şi a altor categorii de personal, prin 

organizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale prin intermediul instituţiilor medico-

sanitare din subordine, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea 

serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative.” 

Funcțiile de bază ale Serviciului medical sunt următoarele: 

- sporirea accesibilităţii contingentului deservit la servicii de asistenţă medicală de 

performanţă;  

- organizarea şi asigurarea asistenţei medicale primare, specializate de ambulator, 

spitaliceşti şi a serviciilor medicale de înaltă performanţă pentru angajaţii MAI, 

personalul pensionat şi alte categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 
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- îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea nivelului 

profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi 

respectarea drepturilor acestuia; 

- asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu toate 

instituţiile medico-sanitare publice în vederea asigurării spectrului integral de servicii 

medicale necesare pacientului; 

- organizarea şi asigurarea expertizei medicale în cadrul MAI; 

- organizarea şi asigurarea regimului sanitar-igienic şi antiepidemic în cadrul 

aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.  

Structura Serviciului Medical este următoarea: 

a) Conducerea; 

b) Aparatul propriu (resurse umane; economie şi planificare; finanţe şi contabilitate; 

management operaţional, informatică şi statistică medicală; administrare şi logistică; 

farmacia); 

c) Spitalul MAI; 

d) Policlinica MAI; 

e) Comisia Medicală Centrală a MAI; 

f) Centrul de Sănătate Publică a MAI; 

g) Centrele Curativ-Profilactice „Sud” (Cahul) şi „Nord” (Edineţ). 

Cu prilejul interviului desfășurat la Serviciul Medical al MAI și din analiza 

formularului de autoevaluare a rezultat următorul punct de vedere al acestei 

structuri: 

 În regulamentul Serviciului Medical nu este prevăzută competenţa acestuia de 

a coordona structurile medicale ale departamentelor (Secţiile medicale ale DPF, 

DTC, Academiei MAI, BPDS „Fulger”, Serviciul medical al Detaşamentului de 

Căutare şi Salvare nr. 1 al SPCSE, Punctele medicale ale Brigăzii de patrulare a INP 

şi Serviciului transporturi al IGP, felcerii de la izolatoarele de detenţie preventivă ale 

IP). 

 Există următoarele suprapuneri, duplicări, paralelisme de competenţe/ 

atribuţii cu alte structuri: 

- expertiza medicală a personalului, candidaţilor la studii şi angajare în MAI este 

efectuată de comisiile subdiviziunilor MAI care funcționează fără coordonarea 

Serviciului Medical al MAI. 
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- contractarea în paralel de servicii medicale la aceleași instituţii medicale din afara 

MAI atât de către serviciul medical al MAI, cât şi de DPF; 

- dublarea cheltuielilor pentru evaluare şi acreditare; 

- tarifele percepute de către diversele structuri ale MAI pentru aceleași servicii 

medicale sunt diferite.   

 Competențe/atribuții care exced cadrului normativ aplicabil și efectele 

acestora 

- Cadru normativ al MAI prevede numai Comisia Medicală Centrală a MAI, nu și pe 

cele ale DPF și DTC. 

 Competențe / atribuţii prevăzute de cadrul normativ aplicabil ce nu pot fi 

îndeplinite și efectele acestor situații 

- Deciziile medicale privind concedierea angajaţilor MAI, adoptate la DPF și DTC, 

trebuie dublate de către Comisia Medicală Centrală a MAI, dar cele privind angajarea 

se adoptă independent la departamente. 

 Serviciul Medical al MAI își apreciază capacitatea la nivelul de 95-98%, deși 

menționează: lipsa managementului financiar eficient, a resurselor umane, aparaturii 

medicale, a fondului de paturi; reducerea finanțării; lipsa motivației personalului 

medical de a lucra în MAI; cadrul normativ curent care nu permite îndeplinirea 

competenţelor; ineficienţa managerială; nu s-au desfășurat proiecte; lipsa de funcţii 

necesare; lipsa tehnologiei informaţiei adecvate şi eficiente. 

În concepția Serviciului Medical al MAI, soluția pentru completarea deficitelor de 

capacitate funcțională identificate este unificarea serviciilor medicale din cadrul MAI 

cu ajustarea cadrului normativ; unificarea managerială financiară, a resurselor 

umane, tehnico-medicală a tuturor serviciilor medicale ale subdiviziunilor MAI. 

Cu prilejul interviurilor desfășurate la departamente au rezultat următoarele 

probleme: 

- Serviciul Medical al MAI nu are altă strategie de dezvoltare instituțională decât 

centralizarea activității; 

- Serviciul Medical al MAI consideră celelalte structuri medicale ca fiind concurente și 

de aceea forțează cu fiecare prilej decizia ministerială privind desființarea acestora, 

chiar dacă funcționează legal și au eficacitate; 

- Serviciul Medical al MAI nu este cooperant, se situează pe poziții de forță în raport 

cu structurile departamentale și nu le sprijină în nici o împrejurare; 
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- Serviciul Medical al MAI urmărește să concentreze toate competențele în domeniul 

medical pentru a-și impune „monopolul și interesele” (personalul unităților teritoriale a 

evocat și aspecte de integritate); 

- personalul departamentelor este nemulțumit de serviciile medicale oferite de 

structurile subordonate Serviciului Medical al MAI, îndeosebi de cele teritoriale; 

- structurile medicale teritoriale ale MAI sunt insuficient dezvoltate și, de aceea, 

angajații trebuie să se deplaseze la Chișinău, unde sunt medicii de familie pentru 

întregul personal (!!!); 

- activitatea Comisiei Medicale Centrale provoacă întârzieri în procesul de evaluare 

medicală, acesta fiind motivul principal pentru care departamentele doresc să-și 

rezolve independent problemele.     

Din pozițiile contradictorii ale Serviciului Medical al MAI și ale departamentelor,  

rezultă că este vorba, ca și în cazul altor activități analizate, de orgolii 

instituționale/personale, despre tendința structurilor MAI de a funcționa 

autarhic, de a nu fi conduse/coordonate și de a nu coopera pentru binele 

instituțional comun și în interesul cel mai înalt al personalului. 

Deci, toți sunt nemulțumiți de toți, dar nu există strategia domeniului, nu se 

dezbat problemele și nu se pot lua decizii bazate pe acordul asupra situației. 

Rezultă, așadar, că, în domeniul medical, absența viziunii, consensului, comunicării 

și conlucrării sunt probleme aproape la fel de serioase ca deficitele de resurse 

umane, dotare și financiare. Cel mai grav este faptul că efectele disensiunilor se 

răsfrâng direct asupra personalului. 

Menționăm, totodată, că șeful Serviciului Medical al MAI este și directorul spitalului. 

Considerăm că atribuțiile trebuie delimitate: Serviciul Medical să se ocupe de politici, 

reglementare, îndrumare metodologică, de coordonare și control, iar spitalul, care 

trebuie condus de altă persoană, de aspectele specifice. 

În cadrul MAI, nu există structuri/funcții cu atribuții privind asigurarea respectării 

legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. 

CONCLUZII 

1) Nu există strategia de dezvoltare a domeniului medical, care să stabilească precis 

obiectivele activității, structura sistemului medical al MAI, locul și rolul componentelor 

sale centrale și teritoriale, aspectele privind resursele. Coordonarea este insuficientă 

și există divergențe între Serviciul Medical al MAI și departamente.  

Structurile teritoriale sunt dezechilibrate sub aspectul capacității. Nu este soluționată 

unitar problema asigurărilor de sănătate. Din aceste motive, asistența medicală este 

deficitară, iar personalul este nemulțumit de calitatea acesteia. 
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6.8. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Activitatea de relații internaționale a MAI este gestionată de DGRIIE. 

Atribuțiile principale ale DGRIIE sunt următoarele: 

- promovarea vectorului de integrare europeană pe domeniul afacerilor interne, 

precum şi coordonarea şi monitorizarea elaborării şi realizării activităţilor practice ce 

ţin de integrarea europeană; 

- coordonarea şi dirijarea activităţii autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea MAI în domeniul relaţiilor internaţionale, inclusiv crearea, perfecţionarea 

şi consolidarea cadrului juridic de cooperare al MAI cu organismele internaţionale 

guvernamentale, neguvernamentale şi cu alte instituţii similare din străinătate; 

- asigurarea şi organizarea participării MAI la colaborarea internaţională, precum şi 

reprezentarea intereselor MAI, ale Guvernului şi ale statului în cadrul colaborării cu 

organismele internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, instituţiilor şi 

structurilor UE şi în cadrul altor instituţii similare din străinătate. 

Structura organizatorică a DGRIIE este următoarea: 

a) Conducerea; 

b) Direcţia Relaţii Internaţionale şi Tratate, cu: 

- Secţia Relaţii Internaţionale; 

- Serviciul Protocol şi Reprezentare; 

e) Direcţia Integrare Europeană, cu: 

- Secţia Integrare Europeană; 

- Serviciul Managementul Proiectelor. 

Analiza a relevat următoarele probleme ridicate la nivelul DGRIIE: 

- Încheierea de către subdiviziunile MAI, a acordurilor internaţionale în mod 

independent, fără consultarea cu DGRIIE. Subdiviziunile MAI participă la elaborarea 

acordurilor internaţionale, însă obligaţia de promovare a acestora revine MAI 

(DGRIIE). În acest sens, subdiviziunile respective nu trebuie să înainteze în mod 

independent acordurile respective spre semnare.  

- Potrivit percepției DGRIIE, se manifestă: „Aspirația departamentelor MAI spre o 

autonomie extinsă în domeniul vizat.”, precum și: „Tendința departamentelor MAI de 

a-şi spori capacitatea de a lua decizii individuale privind necesitatea îndeplinirii 

procedurilor de inițiere a negocierilor și semnare a acordurilor internaționale.” Acestea 
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au ca efect „insubordonarea”; „apariția conflictelor de competență”; „acorduri 

internaționale încheiate fără respectarea procedurilor legale.” 

- Remiterea la DGRIIE, în mod selectiv, a proiectelor instrumentelor juridice 

internaţionale din domeniul de competenţă. 

- Fluctuația de personal, motivarea necorespunzătoare a acestuia. 

- Atribuirea de responsabilităţi ce nu ţin de competenţa funcţională a DGRIIE. 

- Planificarea neadecvată a termenului de realizare a acţiunilor/priorităţilor stabilite 

(ex. priorităţi stabilite de termen scurt, dar care necesită termene mai îndelungate de 

implementare).  

Din perspectiva departamentelor au rezultat următoarele probleme: 

- Lacune de reglementare și absența mecanismelor practice de asigurare a 

coordonării sistemului relațiilor internaționale.  

- Există încă deficiențe în ceea ce privește interoperabilitatea cu partenerii de 

cooperare internaționali (reglementări, practici, proceduri, capacități de comunicare 

etc.). 

- Cooperarea cu subdiviziunea de specialitate a MAI este „deficitară din motive de 

suprapuneri și duplicări de competenţe în efectuarea procedurilor referitoare la 

tratatele internaţionale, la asistența externă și alte domenii tehnice, specifice.” 

- „Raportările excesive şi realizarea controlui nejustificat din partea subdiviziunii de 

specialitate a MAI pe marginea activității desfășurate, suprapunerea competențelor 

ce ţin de gestionarea segmentului relații internaționale.” 

- Selecționarea și trimiterea de personal la activități internaționale fără consultarea 

departamentelor.  

- Deficiențe de instruire a personalului în domeniul limbilor străine (altele decât limba 

rusă).  

Am prezentat în paralel problemele identificate de către DGRIIE și departamente, 

deoarece modul de abordare este tipic pentru relația între structurile centrale și cele 

de la subdiviziunile subordonate. Cum am mai precizat în Raport, structurile centrale 

(DGRIIE nu face excepție) doresc să centralizeze atribuții, iar cele departamentale să 

nu fie supuse controlului. 

Nici unele, nici celelalte se pare că nu înțeleg foarte clar că fac parte dintr-un 

ansamblu ministerial, din aceeași instituție, în care trebuie să existe reguli clare și 

echilibre precis determinate între centralizarea și descentralizarea competențelor. 
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Oricum, nu este corect ca subdiviziunile MAI să încheie documente de cooperare 

internațională, care implicit angajează MAI, fără consultarea structurii ministeriale de 

specialitate. 

Analiza funcțională a scos în evidență faptul că structurile de relații 

internaționale selectează personal pentru participarea la activități 

internaționale sau trimit angajații proprii fără consultarea subdiviziunilor de 

specialitate în domeniul cărora se desfășoară evenimentele. De asemenea, 

frecvent, în deplasări internaționale sunt trimiși cunoscători de limbi străine și 

nu specialiști în domeniile activităților. 

În contextul analizei funcționale a prezentat interes analiza DGAMEP pentru primul 

semestru al anului 2015 privind deplasările în străinătate ale personalului MAI.  

Pe baza constatărilor echipei internaționale și a analizei DGAMEP au rezultat 

următoarele constatări:  

- în perioada vizată au fost desfăşurate 496 deplasări cu o durată de 3560 zile la care 

au participat 469 angajaţi ai aparatului central, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea MAI, bugetul alocat fiind de 1.089.112,30 lei; 

- activitățile au inclus vizite de lucru, seminare, şedinţe ale grupurilor de lucru, 

conferinţe regionale, vizite oficiale, foruri internaţionale etc. (migrație, combaterea 

corupției, cooperare internațională, lupta împotriva crimei organizate, tehnologii 

informaționale, managementului integrat al frontierei, jocuri internaționale etc.);  

- au fost întocmite notele informative privind activitățile desfășurate, calitatea 

acestora nefiind întotdeauna corespunzătoare; 

- la aparatul central, dintre cele 27 de deplasări totalizând 194 zile și 21 persoane, 

DGRIIE a efectuat 20, 127 zile, cu 13 angajați; consemnăm numărul foarte redus al 

deplasărilor personalului unităților centrale în comparație cu al altor subdiviziuni; 

- randamentul deplasărilor rămâne scăzut deoarece nu există mecanismul eficace de 

diseminare/aplicare a informațiilor/cunoștințelor/experienței/bunelor practici obținute; 

- necunoașterea limbilor străine nu permite trimiterea la activități internaționale a 

specialiștilor.  

CONCLUZII 

1) Reglementarea domeniului relațiilor internaționale ale MAI este lacunară. De 

aceea, există deficite de cooperare între DGRIIE și structurile departamentale de 

profil. Nu este reglementat aspectul trimiterii personalului MAI la activități/misiuni de 

reprezentare în străinătate și nici al utilizării eficace a rezultatelor acestora. Există 

mare deficit de cunoscători de limbi străine. De aceea, la activități în străinătate nu 

sunt trimiși specialiști, ci cunoscători de limbi străine.       
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6.9. COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Aspectele comunicării în MAI vizează atât comunicarea internă, cât și cea externă, în 

egală măsură importante pentru organizație. 

Comunicarea internă s-a ameliorat simțitor. Există, încă, bariere comunicaționale și 

cutume diverse care o influențează. Persistă, încă, relativa rigiditate comunicațională 

între nivelurile ierarhice și personalul de diferite categorii, inclusiv în raporturile șefi-

subordonați.  

Comunicarea internă este, în primul rând, un aspect organizațional și de semnal 

managerial, fapt ce a rezultat foarte evident pe parcursul analizei. Astfel, în structurile 

care încurajează comunicarea internă și exprimarea liberă a personalului, relațiile 

sunt relaxate și mult mai eficace. Personalul este atras la decizie și are sentimentul 

că se implică în problemele instituției. Menționăm faptul că majoritatea structurilor 

MAI au realizat mecanisme interne de ameliorare a deficitului intern de comunicare. 

Cu toate acestea, personalul are încă reticența de a-și prezenta opiniile. Printre cele 

mai bune exemple sunt oferite de intervențile destul de reduse la secțiunea „Ce aș 

face dacă aș fi ministru”, lansată în contextul analizei funcționale pe site-ul MAI la 

rubrica „Părerea ta contează”.  

Astfel, din cele 32 sugestii/comentarii transmise până la data redactării Raportului, 2 

aparțin unor angajați ai MAI care s-au prezentat ca atare. Se poate pune și problema 

că, deși s-a realizat mediul comunicațional necesar, personalul a fost puțin interesat 

de aspectele organizaționale, i-a fost teamă să-și exprime părerea sau nu a crezut în 

utilitatea demersului. Indiferent de motivație, atitudinea indică, din punctul nostru de 

vedere, carențe ce provin din cultura redusă a comunicării, care, printre altele, nu 

promovează curajul pentru propriile păreri, inițiativa și asumarea răspunderii. 

Opinile exprimate au vizat cu predilecţie corupţia din sistemul afacerilor interne; 

comportamentul şi atitudinea poliţiştilor în relaţia cu cetăţenii; funcţionarea structurilor 

de patrulare; uniforma, dotarea şi salarizarea poliţiştilor; sistemul de angajare,  

formare şi promovare în structurile MAI; comunicarea internă şi externă. 

Exemplele cele mai relevante sunt prezentate în continuare, iar conținutul 

observațiilor/propunerilor confirmă numeroase aspecte relevate în Raport.  

a) Gâlcă Daniel:  „În primul și primul rând, reforma va avea loc dacă absolvenții 

Academiei de Poliție vor fi tineri inteligenți, preocupați mai mult de securitatea 

statului, ci nu de goana după bani”.  

b) Cotarcea Teodora: „În primul rând, aș stimula salariile angajaților, printr-o 

mărire substanțială, să fie angajați doar acei care au făcut școala de poliție, nu luați 

de pe stradă și puși polițiști și culmea și avansați”.  
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c) IP: „1. Aș iniția o atestare a angajaților tuturor subdiviziunilor MAI, dar una reală 

și imparțială, nu cum a fost în 2012, așa ca în urma acesteia să ramână în sistem 

doar oameni inteligenți, cu studii corespunzatoare, cu capacități și în primul rând 

integri. 2. Aș schimba metoda de avansare în funcții și de ocupare a celor vacante 

– legislația în acest sens există, dar în MAI nu prea se aplică. 3. Aș verifica mai 

minuțios cum se respectă strategia de reformare a MAI, deoarece ceva nu merge. 

Un simplu exemplu - a fost creat INP al IGP, care urma să activeze cam așa ca în 

SUA și alte state europene, adică să patruleze cu mașinile și să constate 

contravenții și infracțiuni de toate tipurile, să intervină cât mai rapid la solicitarile 

cetățenilor, însă real aceștia nu patrulează, ci staționează, iar 99% din procesele-

verbale întocmite sunt pe contravenții din domeniul circulației rutiere. Mai pe scurt, 

aceeași poliție rutieră, doar cu mașini noi și de 10 ori mai multă. Mai mult ca 

atât, până la moment angajații INP nu primesc benzină când ies la serviciu de aici 

reiese că oricât de cinstit ai fi trebuie să iei mită ca să alimentezi mașina sau să 

achiți din banii proprii. Eu cred că toate aceste momente sunt cunoscute de 

conducerea MAI, dar nu știu din ce motive nu se întreprind schimbări. Luați 

exemplu de la Georgia !!!”  

d) Marin: „Motivați polițiștii să rămână și să muncească în țară după ce absolvesc 

Academia, motivați prin salarii decente pentru că în 3-4 ani o să muncească toți 

ciobanii în poliție, iar oamenii deștepți și capabili o să plece rând pe rând.” 

e) Platon Ion: „Cereți polițiștilor profesionalism, dedicare și demnitate, dar statul 

trebuie să le asigure că sunt susținuți de Lege în fața bandiților. Protejați-i în plan 

social, oferiți-le respect, și apoi cereți prestație la nivel.” 

f) Petic Gheorghi, locotenent-colonel:  

„1. Funcția de șef al DPF, locțiitorii lui, șefii Direcțiilor generale, Direcțiilor regionale 

și locțiitorii lor să fie ocupate printr-un concurs riguros și neparțial.  

2. Verii, finii și cumetrii să trecă prin acest concurs, dublu. 

3. L-aș chema pe Șeful Departamentului de trei ori pe zi la raport să-mi explice de 

ce mita, corupția și nemuria la nivel înalt într-un serviciu de elită a devenit o chestie 

normală, iar efectivul de bază care stă în ger și ploaie este anume din acest motiv 

demoralizat, nu din pricina salariul mic. 

4. Aș ridica nivelul de profesionalism nu prin „pocoznîe ucenia” de doi bani făcute 

la Ungheni (...), dar aș pune instruirea în capul mesei așa cum se cuvine elaborând 

un sistem de stimulare lunar.  

5. Aș verifica cum se conferă gradele în Poliția de Frontieră, și de ce s-a discreditat 

cu totul gradul de ofițer apropo gradul de pe epolet a devenit o chestie de doi bani 

acest factor fiind motivul de bază pentru care corpul de ofițeri este practic 

demoralizat.  

6. I-aș trimite pe așa-zișii nacialnici din birourile calde și aeriste din DPF și MAI să 

combată și ei crima transfrontalieră și alte tipuri de infracțiuni pentru a nu fi așa 

distanță între părerile centrale și cele din teritoriu.  
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7. Aș discuta pentru a cunoaște mai profund situația nu cu șefii, dar cu inspectorii 

de rând și veți vedea că o să vă pară că ei sunt dintr-o lume paralelă (...).  

8. Aș promova cadrele nu după zâmbetul frumos, costum și pantofi lustruiți, dar 

după rezultate și nivelul de integritate. 

9. Mi-aș pune întrebarea de ce în cadrul MAI nu se află nici un polițist de frontieră 

care cunoaște specificul frontierei. 

10. Aș propune cu scop de exersare pe o perioadă de o zi ca funcția de ministru 

MAI să fie ocupată de o altă persoană din teritoriu. Sunt gata să o începeți de la 

mine. Apropo, asemenea metode se popularizează des în unele sisteme din țările 

lumii.”  

g) Varza Viorel: „REFORMELE NU SE FAC DOAR PRIN SCHIMBAREA 

DENUMIRII INSTITUȚIILOR ȘI A UNIFORMELOR! Obiceiul de a transmite funcții 

'prin ereditate' sau contra unor sume de $ trebuie eliminat! P.S. Atâta timp cât 

poliția activează în stil sovietic, vom avea miliție și nu poliție!”   

h) Dorin Balan: „Aș angaja polițiști după criterii de profesionalism și nu după 

partajarea funcțiilor rudelor (...).  În poliția de patrulare pe cele mai bune 

automobile și în cele mai bune trasee strâng @dijma@ doar politiștii rude (...) De 

ce? Când cultura polițiștilor va fi ridicată la nivel? Când polițiștii vor avea stimă și 

respect față de cetățeni și nu se vor comporta ca niște călăi?”  

i) Spătaru Vasile: „Cu siguranță se poate de spus că lumea nu are încredere în 

voi, toți știu că se ia mită, toți știu că se spun minciuni. Deci, voi încerca să readuc 

acea încredere a oamenilor în serviciul MAI, cum? Simplu, verificarea calificativă a 

reprezentanților MAI, cei care lucrează bine lasă-i să lucreze, cei care vânează 

doar - afară! “ 

 

Exemplele prezentate exprimă foarte clar așteptările publicului privind MAI, 

precum și faptul că problemele din cadrul instituției sunt conștientizate de 

societate. 

În urma „Studiului privind comunicarea internă și externă la DPF al RM”, 

desfășurat în cadrul proiectului MIGRECO al OIM, desfășurat în 2013/2014, a fost 

identificată o serie de bariere comunicaționale care, prin extrapolare, sunt aplicabile, 

cu anumite nuanțe, la nivelul MAI: 

„Principalele impedimente în comunicarea internă din cadrul DPF au fost identificate 

ca aparținând sferei relaționale și birocratice (inclusiv dificultăților lingvistice), culturii 

organizaționale, remanenței practicilor necorespunzătoare realităților actuale ale 

instituției, lacunelor de definire a terminologiei specifice diferitelor domenii de 

activitate. 

Din punct de vedere relațional se constată existența deficiențelor de comunicare între 

nivelurile ierarhice diferite, considerându-se că nu este important ca anumite 

informații să fie aduse la cunoștința eșaloanelor inferioare/personalului de execuție. 
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Ca urmare, apare, mai ales la nivelul SPF și al personalului de execuție, percepția 

excluderii din circuitul informațional și, desigur, de la deciziile care privesc întreaga 

organizație. Au fost și situații în care demersurile DPF de a perfecționa comunicarea 

și de a atrage personalul de la DRPF/SPF la acțiuni de dezvoltare instituțională au 

fost greșit interpretate ca intenții de identificare a celor nemulțumiți, fiind necesare 

acțiuni hotărâte de explicare și chiar de combatere a zvonurilor nefondate.  

Unele aspecte de birocrație nejustificată generează, de asemenea, probleme pe 

planul comunicării interne, fapt surprins corect de către personalul de la diferitele 

niveluri ierarhice (...)”. 

Un alt motiv este rigiditatea unor șefi care impun bariere ierarhice artificiale și nu 

consideră necesar să discute cu subordonații, păstrând, încă, modelul de tip militar al 

comunicării. 

Menționăm, totodată, că există dificultăți de comunicare cu personalul care nu 

vorbește limba română, prezent, mai compact, în SPF de la frontiera dinspre sud a 

RM cu Ucraina. Respectivele persoane sunt private de posibilitatea înțelegerii facile a 

documentelor de diferite categorii, a informațiilor transmise de la DPF și DRPF, 

precum și a celor postate pe site-ul PF.   

Personalul PF este foarte eterogen. Din punctul de vedere al comunicării interne, 

această situație ridică probleme ce țin, în principal, de proveniență, tipul și locul 

formării, experiențele de muncă anterioare, cultura organizațională. Punctăm, ca 

edificatoare, diferențele de sens acordate noțiunilor de specialitate de către 

personalul cu formări și chiar cu locuri de muncă diferite.” 

Un alt aspect deficitar privește comunicarea între departamente, precum și între 

acestea și MAI, care adesea provoacă disfuncționalități. Foarte frecvent, problemele 

provin din termenele nerealiste stabilite pentru răspunsul la ordine și pentru 

transmiterea punctelor de vedere asupra proiectelor de acte normative și altor 

documente. Faptul că documentele sunt trimise cu întârziere de la unitățile centrale 

ale MAI pune departamentele în situația de a transmite răspunsuri sub calitatea 

necesară. 

Structurile de comunicare nu reflectă îndeajuns problemele și dificultățile 

instituționale și ale personalului (condiții de muncă, salarizare, dotare). Materialele 

vizuale din unitățile MAI sunt în mare parte neactualizate (sala mică de Colegiu a 

MAI). 

Sunt probleme, de asemenea, în ceea ce privește circuitul intern al documentelor, 

neexistând PSO. Din cauza provenienței și formării eterogene a personalului sunt 

dificultăți de înțelegere a termoninologiei de specialitate. 

Unul dintre exemplele cele mai evidente de comunicare internă deficitară este al 

informării necorespunzătoare a personalului, îndeosebi din unitățile teritoriale, despre 

reformă, obiectivele, stadiul și finalitatea acesteia.  
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Rezultă, așadar, că există deficiențe de comunicare internă atât în cadrul 

departamentelor/similare, cât și între acestea, precum și cu MAI, ceea ce ridică 

probleme de relaționare ce se cer soluționate global. 

Comunicarea externă a MAI a evoluat vizibil, înscriindu-se în tendința generală a 

autorităților publice. Transparența activităților MAI a crescut în ultima perioadă, fiind 

evidentă preocuparea de dialog cu societatea, de informare a publicului cu privire la 

aspectele de interes și de promovare a imaginii instituționale. În acest sens, MAI 

utilizează mijloacele moderne la dispoziție.  

Domeniul comunicării externe este gestionat la nivelul MAI de către DRPMAI, care 

are prevăzute 6 funcții. Dintre acestea, din același motiv al atractivității scăzute, sunt 

ocupate 4, ceea ce creează serioase dificultăți de gestionare a domeniului.  

DRPMAI îndeplinește următoarele atribuții principale: 

- difuzarea pe pagina oficială a MAI a comunicatelor, avizelor, precizărilor, sintezelor 

săptămânale privind activitatea instituţiei; 

- gestionarea conţinutului galeriei video/foto;  

- actualizarea agendei evenimentelor; 

- colaborarea cu direcţia de resort în vederea utilizării şi actualizării website-ului MAI; 

- asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public şi desfășurarea activităţii 

de informare-documentare; 

- asigurarea colaborării reprezentanţilor MAI cu mass-media; 

- organizarea în colaborare cu subdiviziunile interesate din cadrul instituţiei a 

briefing-urilor şi conferinţelor de presă în vederea informării prompte şi exacte asupra 

activităţii MAI; 

- asigurarea transparenţei în activitatea MAI, prin informarea continuă a societăţii 

civile privind domeniile de activitate ale instituției, politicile publice și sectoriale 

iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice 

naţionale. 

Structura DRPMAI este următoarea: 

a) Conducerea; 

b) Secţia Comunicare; 

c) Serviciul Relaţii cu Publicul. 

DRPMAI trebuie să coopereze cu celelalte subdiviziuni ale aparatului central, 

autorităţile administrative, instituțiile din subordine şi să contribuie la organizarea, 

conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor de informare şi relaţii publice. Cu 
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toate acestea, corelarea între structurile de comunicare din MAI este deficitară din 

cauza reglementărilor lacunare, a strategiei/planului de comunicare neactualizate.  

Ca urmare, sunt situații în care asupra aceluiași eveniment se transmit știri 

contradictorii. Totodată, structurile de comunicare departamentale nu informează 

promt DRPMAI despre diferitele situații. Din acest motiv, conducerea MAI află din 

presă despre acestea. Din cauza volumului propriu de activitate foarte mare, 

DRPMAI nu poate îndeplini funcția de coordonare a structurilor departamentale de 

profil. Timpul lucrat peste programul normal nu este remunerat, ca în cazul tuturor 

structurilor MAI.  

La MAI și la structurile subordonate trebuie revigorată instituția purtătorului de 

cuvânt. Funcția de consiliere pe probleme de imagine se îndeplinește lacunar și, de 

aceea, persoane cu funcții importante prezente la locul producerii de evenimente 

pătrund chiar și în câmpul infracțional/aria de acțiune/intervenție. 

MAI și nici structurile subordonate nu difuzează publicații tipărite privind activitatea 

instituției. Sunt departamente la care există buletine informative interne foarte 

eficace. 

Activitatea DRPMAI a făcut obiectul auditării în luna aprilie 2015, rezultând că 

riscurile principale sunt lipsa resurselor financiare și deficitul de pesonal.  

Componentele principale ale MAI și-au constituit propriile structuri de comunicare și 

relații publice. Acestea îndeplinesc, potrivit nivelului de competență, atribuțiile 

similare celor prevăzute pentru DRPMAI, sunt active și furnizează oportun în spațiul 

public informații ce prezintă interes pentru societate. Astfel, pe site-urile IGP, DPF, 

DTC, SPCSE, dar și ale altor structuri, există atât informații ce prezintă interes public 

privind serviciile asigurate, cât și date generale. Sunt funcționale, de asemenea, mai 

multe linii „fierbinți”.  

În funcție de posibilitățile financiare și utilizând sponsorizările au fost realizate 

postere și alte materiale informative. Deficitul financiar nu permite extinderea acestor 

modalități de informare. Deși ar fi necesare, nu pot fi realizate spoturi TV de 

prezentare a structurilor MAI, care ar fi foarte utile pentru activitatea de informare a 

publicului și recrutare. 

Deoarece realizarea paginilor web este gestionată de la nivel guvernamental, 

structurile teritoriale nu pot intra pe această cale în spațiul public. La nivel local, 

informații privind activitatea poliției sunt publicate pe site-urile consiliilor 

locale/primăriilor, iar multe IP și-au realizat conturi pe Facebook. 

Problemele generale ale domeniului la nivelul departamental sunt următoarele: 

- deficiențe în sfera relațională și birocratică (inclusiv dificultăți lingvistice), în cultura 

organizațională, practici necorespunzătoare, lacune de definire a terminologiei 

specifice diferitelor domenii de activitate; 
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- premisele de întârziere a soluționării lucrărilor transmise de la MAI se realizează 

chiar de către cei care solicită date/observații/propuneri/avize din cauza termenelor 

nerealiste și solicitărilor neclare; 

- personalul nu are curajul, încă, de a prezenta problemele de serviciu și personale; 

chiar chestionarul administrat în cadrul analizei funcționale este exemplul tipic de 

remanență a stilului anterior de comunicare; 

- dificultăți de comunicare cu structurile în care lucrează personal ce nu vorbește 

limba română; 

- structurile de comunicare departamentale nu sunt coordonate corespunzător de 

către DGRPMAI, iar aceasta nu reflectă suficient activitatea departamentelor; 

- reprezentanții structurilor de comunicare nu sunt convocați să participe la activitățile 

ce trebuie mediatizate, astfel încât nu obțin informații directe despre acestea; 

- resursele alocate activităților de informare publică – postere, pliante, broșuri, spoturi 

etc. – sunt limitate, astfel încât grupul țintă al comunicării este restrâns; 

- la panourile de afișaj de la sediile IP sunt fotografii ale persoanelor în cazul cărora 

s-a dispus începerea urmăririi penale, ceea ce reprezintă încălcarea legislației privind 

protecția datelor personale, a dreptului la propria imagine și a prezumției de 

nevinovăție; 

- structurile teritoriale au posibilități limitate de a se manifesta în spațiul public. 

CONCLUZII 

1) Deși situația anterioară s-a ameliorat, există, încă, deficite în ceea ce privește 

comunicarea internă. Ca urmare, atragerea personalului la decizie și la soluționarea 

problemelor instituționale este slabă, nu se încurajează inițiativa și asumarea 

răspunderii. Din cauza lipsei de informare, se poate diminua/pierde sprijinul 

personalului pentru procesele de schimbare. 

2) Activitatea de relații publice și comunicare la nivelul MAI se desfășoară cu 

dificultate din cauza deficitului de personal, resurse și profesional. DRPMAI nu își 

poate îndeplini rolul de coordonare și consiliere în domeniu. Din aceste motive, 

eficacitatea activităților de comunicare, relații publice și promovarea imaginii MAI pot 

fi afectate.       

6.10. COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Domeniul TIC se situează printre principalele activități de suport din cadrul MAI, 

având caracterul transversal cel mai evident și dinamica de dezvoltare cea mai 

rapidă. Astfel, domeniul TIC intersectează activitățile de toate categoriile din MAI atât 

cele de natură operativă, cât și de altă natură. Ca urmare, și influența acestuia este 
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deosebită, la fel ca și efectele pozitive pe care le generează pe toate planurile. 

Practic, în prezent, MAI nu poate fi conceput fără informatizarea cât mai deplină a 

activităților și, de aceea, domeniul TIC trebuie să beneficieze de atenția cea mai 

consistentă.    

În MAI, activitatea TIC este gestionată de către STI, subdiviziune din subordinea 

MAI, care funcționează conform prevederilor HG nr. 754/2014 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea STI din subordinea MAI, a 

structurii şi efectivului-limită ale acestuia.  

Astfel, STI este constituit pentru prestarea serviciilor publice ce ţin de eliberarea 

actelor din domeniile sale de competenţă şi abilitat cu atribuţia de coordonare a 

implementării cadrului strategic şi a politicii de dezvoltare a domeniului aferent TIC în 

cadrul aparatului central al MAI, al autorităţilor administrative şi al instituţiilor din 

subordinea acestuia. 

După câte se observă, principalul domeniu de responsabilitate al STI pare a fi 

„prestarea serviciilor publice ce ţin de eliberarea actelor din domeniile sale de 

competenţă” și numai subsidiar „coordonare a implementării cadrului strategic şi a 

politicii de dezvoltare a domeniului aferent tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”.      

Potrivit Regulamentului propriu, STI are următoarele atribuţii principale: 

„- prestarea serviciilor publice către persoane fizice şi juridice, inclusiv a serviciilor 

informaţionale şi tranzacţionale către alte autorităţi publice, conform legislaţiei în 

vigoare; 

- acţionarea în calitate de furnizor implicit pentru toate serviciile noi legate de TIC, 

destinate a fi utilizate în cadrul MAI 

- proiectarea, dezvoltarea/achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea 

continuă a serviciilor legate de TIC și de aplicaţii la cerere (Software as a Service), 

platformă la cerere (Platform as a Service), infrastructură la cerere (Infrastructure as 

a Service);   

- proiectarea, dezvoltarea/achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea 

continuă a serviciilor legate de telecomunicaţii (date, voce, video); 

- oferirea suportului la accesarea şi utilizarea serviciilor legate de TIC furnizate; 

- gestiunea relaţiilor cu furnizorii externi ai serviciilor legate de TIC pentru MAI; 

- propunerea strategiei TIC pentru MAI, consultând toate părţile implicate, integrarea 

acesteia cu iniţiativele strategice relevante din afara MAI, inclusiv coordonarea, 

monitorizarea şi raportarea progresului implementării strategiei; 
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- definirea, coordonarea şi monitorizarea implementării arhitecturii TIC pe scară largă 

în cadrul Ministerului, precum şi coordonarea arhitecturii de date, de aplicaţii şi 

tehnologice pentru MAI; 

- asigurarea integrării arhitecturii TIC a MAI în arhitectura tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor guvernamentale; 

- asigurarea mentenanţei sistemelor informaţionale din cadrul Ministerului, al 

autorităţilor administrative şi al instituţiilor din subordinea acestuia; 

- propunerea spre aprobare a politicilor interne, a standardelor şi a normelor în 

domeniul gestiunii TIC în cadrul Ministerului; 

- alinierea cadrului normativ intern în domeniul TIC la cadrul legal şi de reglementare 

la nivel guvernamental şi național, precum şi coordonarea implementării acestuia 

- gestiunea fondului de arhivă al MAI.” 

Din analiza atribuțiilor STI rezultă că sarcinile specifice sunt corect reprezentate. De 

asemenea, STI îndeplinește și atribuții ce exced domeniului său de competență, cum 

sunt prestarea de servicii publice, gestiunea fondului de arhivă al MAI, dar și altele pe 

care le vom preciza în continuare. 

Structura STI este următoarea: 

a) Conducerea; 

b) Direcţia generală monitorizare şi control trafic; 

c) Direcţia servicii publice şi guvernamentale; 

d) Direcţia dezvoltare şi e-guvernare; 

e) Direcţia continuitate, securitate şi protecţie a informaţiei;  

f) Direcţia management servicii de tehnologia informaţiei; 

g) Direcţia prestări servicii de tehnologia informaţiei; 

h) Direcţia radiocomunicaţii; 

i) Direcţia economico-financiară; 

j) Direcţia juridică; 

k) Secţia resurse umane; 

l) Serviciul audit intern; 

m) Serviciul certificare, omologare şi înregistrare; 

n) Secretariat (cu statut de direcţie). 
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Analiza structurii organizatorice relevă faptul că STI include componente nespecifice 

activităților de TIC. 

Analiza a scos în evidență faptul că, în prezent, potrivit Regulamentului propriu de 

organizare şi funcţionare, precum şi prevederilor Ordinului MAI nr. 108/2015 cu 

privire la aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a actelor permisive, 

cazierelor judiciare,cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către STI din 

subordinea MAI, STI îndeplineşte, de facto, atribuţii ce ţin, de jure, de competenţa 

exclusivă a Poliţiei. 

Avem în vedere constituirea şi administrarea de sisteme informaţionale şi baze de 

date care conţin informaţii cu privire la persoane (cazier judiciar, cazier 

contravenţional, certificate despre mijloace de transport în căutare, înregistrări 

dactiloscopice), precum şi supravegherea şi controlul traficului rutier, inclusiv aspecte 

ce ţin de documentarea contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere. 

Precizăm faptul că normele juridice statuate prin Legea nr.320/2012 sunt clare, 

imperative şi neeechivoce, astfel: 

„Art.16. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

(1) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia are dreptul să constituie şi să 

administreze, în modul prevăzut de legislaţie, registre instituţionale, sisteme 

informaţionale şi baze de date care conţin informaţii (...)  

(2) Poliţia asigură protejarea informaţiei deţinute împotriva accesului ilegal, 

distrugerii, copierii sau difuzării neautorizate. 

(3) Prelucrarea, transmiterea şi distrugerea datelor cu caracter personal deţinute de 

Poliţie se efectuează în conformitate cu legislaţia”. 

„Art. 21. Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia 

drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii 

În domeniul de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, al 

protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii, Poliţia are 

următoarele atribuţii: 

c) supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor 

exceptate prin lege, şi colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii 

obşteşti şi organizaţii neguvernamentale pentru îmbunătăţirea organizării şi 

sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, menţinerea 

infrastructurii drumurilor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor 

măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic, respectarea de către autorităţile 

publice, persoanele fizice şi juridice a normelor legale din domeniul siguranţei 

traficului rutier.” 
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Aceste atribuţii sunt detaliate şi concretizate în responsabilitatea IGP, conform 

prevederilor HG Nr. 283/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea IGP al MAI.  

Astfel, conform prevederilor pct. 9 din Regulament, lGP are următoarele atribuţii: 

„1) În scopul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii şi securităţii publice, protecţiei 

drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii: (...) 

r) asigură, în condiţiile legii, înregistrarea şi evidenţa infracţiunilor, contravenţiilor, 

acumularea, prelucrarea, sistematizarea, analiza, păstrarea şi eliberarea informaţiei 

cu privire la infracţiuni şi persoanele care le-au comis, susţinerea funcţionării 

sistemelor informaţionale criminalistice şi criminologice gestionate şi utilizarea 

informaţiei respective; 

s) asigură protejarea informaţiei deţinute împotriva accesului ilegal, distrugerii, 

copierii sau difuzării neautorizate a datelor cu caracter personal; 

2) În scopul asigurării prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi contravenţiilor: 

f) asigură supravegherea şi controlul traficului rutier, siguranţa la trafic, respectarea 

regulilor, normativelor şi standardelor stabilite în domeniul respectiv, înregistrarea şi 

evidenţa accidentelor rutiere, elaborează şi pune în aplicare măsuri de prevenire a 

accidentelor rutiere, de reducere a consecinţelor acestora.”    

Concret, STI exercită atribuţiile ce ţin exclusiv de competenţa IGP prin următoarele  

două structuri din componenţa sa: 

- Direcţia generală monitorizare şi control trafic, cu 27 funcții, gestionează 

integral Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 

traficului”, efectuând totodată si activităţi ce ţin de documentarea contravenţiilor în 

domeniul circulaţiei rutiere 

- Direcţia servicii publice şi guvernamentale, cu 25 de funcții, gestionează 

Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice, Registrul dactiloscopic, Sistemul 

informaţional „POLDATA”, Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a 

accidentelor rutiere, Sistemul „Gişeul unic” - primirea cererilor şi eliberarea 

certficatelor de cazier judiciar, cazier contravenţional şi altor certificate.  

Aspectele prezentate ne conduc inter alia la concluzia că STI, în calitate de succesor, 

exercită de facto atribuţiie fostei Direcţii Informaţii şi Evidenţe Operative a MAI şi, 

respectiv, ale fostei Direcţii Poliţie Rutieră a Departamentului Poliţiei al MAI. Aceste 

structuri au fost desfiinţate odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.320/2012. 

Pentru argumentarea acestei concluzii menționăm Ordinul MAI nr. 253/2012 cu 

privire la aprobarea Instrucţiunii privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi 

alte certificate de către Direcţia Informaţii şi Evidenţe Operative a MAI şi Ordinul MAI 

nr. 56/2010 privind aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ordinea de eliberare a 
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actelor juridice în cadrul Direcţiei Poliţie Rutieră a Departamentului Poliţiei al MAI şi 

secţiilor poliţie rutieră din cadrul Comisariatelor raionale de poliţie. Actele normative 

menționate au fost înlocuite (abrogate) prin Ordinul MAI nr. 60/2014 cu privire la 

aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a actelor permisive, cazierelor 

judiciare,cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către STI al MAI (înlocuit 

prin Ordinul MAI nr. 108/2015). 

În acelaşi context al exercitării de competențe inadecvate se înscrie şi gestiunea de 

către STI a fondului de arhivă al MAI. Această atribuţie a fost plasată total inpropriu 

în sarcina STI, care o exercită prin Serviciul Gestiune Arhivă din cadrul Direcţiei 

Servicii Publice şi Guvernamentale. În mod logic, această activitate ar trebui 

îndeplinită de Direcţia Documentare a MAI.  

Reținem atenția, în modul cel mai serios, asupra faptului că spaţiile destinate 

păstrării documentelor de arhivă ale MAI, care conţin şi fondurile speciale cu 

valoare istorică inestimabilă, se află la demisolul sediului instituției. 

Documentele sunt păstrate în condiții total improprii, departe de cerinţele 

normativelor din domeniu, existând riscul degradării acestora.  

Celelate componente de bază ale STI, prin atribuţiile pe care le exercită, confirmă pe 

deplin rolul, locul şi mai ales misiunea acestei sudiviziuni de strictă specializare a 

MAI, aşa cum a fost stabilită prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.   

În urma analizei au rezultat următoarele probleme: 

 STI  

- Capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor este afectată de insuficienţa resuselor 

umane, materiale şi financiare. Funcţiile vacante nu pot fi ocupate cu specialişti 

pregătiţi în domeniul TIC (programatori şi administratori TIC) din cauza salarizării 

derizorii. Nu se poate asigura specializarea personalului prin cursuri pe subdomeniile 

programare, administrarea bazelor de date şi reţelelor de calculatoare. Drept urmare, 

pentru administrarea bazelor de date, infrastructurii TIC şi dezvoltarea lor se 

contractează serviciile companiilor specializate şi ale experților din afara instituției. 

- În urma restructurării MAI și schimbării competențelor funcționale ale Direcţiei 

Radiocomunicaţii nu s-au luat în calcul resursele umane și financiare pentru 

mentenanța sistemului de comunicații din cadrul subdiviziunilor MAI. Ca rezultat, 

Direcţia Radiocomunicaţii întâmpină dificultăți privind întreținerea și asigurarea 

funcționalității sistemelor de comunicații. 

- Lipsa specialiştilor în domeniu la subdiviziunile teritoriale a creat o situaţie critică ce 

afectează grav gestionarea sistemelor de comunicaţii operative. De aceea, se 

generează cheltuieli suplimentare pentru deservirea structurilor teritoriale de către 

Direcţia Radiocomunicaţii. Intervenţia operativă la deranjamente nu poate fi 

executată din lipsa personalului specializat. Totodată, neasigurarea cu mijloacele 

tehnice necesare se răsfrânge negativ asupra stării de operativitate.  
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- La aspectele menționate se adaugă faptul că aproximativ 85% din echipamentele 

de comunicaţii din subdiviziunile MAI au durata de utilizare depăşită, prezintă grad 

avansat de uzură fizică şi morală. 

- Lipsa sistemului de management a securităţii informaţiei și softurile în limba rusă 

constituie, de asemenea, un risc, se pare puțin conștientizat, la adresa securităţii şi 

protecţiei informaţiei în MAI. 

- Acoperire redusă a rețelei de radiocomunicații standard TETRA la nivel național și 

acoperire redusă a rețelelor de radiocomunicații analogice. 

- Din analiza modului cum sunt constituite şi funcţionează structurile TIC la 

departamentele şi structurile din subordinea MAI a rezultată că nu există concepţia 

clară şi unitară privind locul şi rolul acestora. IGP nu dispune de structură TIC; DPF 

are Direcția Comunicaţii şi Tehnologii informaţionale în cadrul DGMO; la DTC 

funcţionează Serviciul transmisiuni. SPCSE dispune de două componente atipice ca 

denumire (cel puțin): Secția Înștiințare și Secția Gestionare Baze de Date care 

funcționează în cadrul Direcției Generale Planificare, Coordonare și Operații. 

- Nu sunt îndeplinite cerințele de compatibilitate, interoperabilitate și integrare a 
sistemelor informatice ale subdiviziulilor MAI de diferite categorii. 

 IGP întâmpină următoarele probleme: 

- IGP nu dispune de structură TIC, astfel încât este nevoit să fie asigurat de către 

STI, care deține capacitatea limitată de suport; 

- IGP nu dispune de intranet, iar dotarea cu mijloace TIC este precară la toate 

structurile. Sunt numeroase echipamente sunt uzate fizic și moral. Sistemul de 

comunicații este slab dezvoltat.  

- IGP nu dispune de bazele de date, care în prezent sunt administrate de STI.  

- IGP nu poate sprijini structurile subordonate, iar STI nu are capacitatea de a le 

asigura cu servicii de specialitate. Polițiștii plătesc abonamentele telefonice 

corporative achiziționate pentru comunicări de serviciu. Ofițerii de la sectoarele și 

posturile de poliție își plătesc abonamentele la internet făcute pentru serviciu și  

folosesc computerele pesonale.  

- La majoritatea IP funcția TIC nu poate fi încadrată din cauza nivelului scăzut al 

salarizării. Ca urmare, pentru rezolvarea problemelor TIC se implică şeful IP, alte 

persoane din IP și se recurge la „cunoștințe și cumătri”. 

- Lipsa conexiunilor tehnice pentru accesarea bazelor de date ale Poliţiei în cazul 

majorităţii sectoarelor şi posturilor de poliţie. De exemplu, la IP Comrat, Secţia 

securitate publică are doar 3 calculatoare pentru cei 11 poliţişti, iar din cele 4 

sectoare de poliţie doar unul are calculator. Situația este similară la toate IP. 

 DPF întâmpină următoatele probleme: 



201 

- Administrarea bazelor de date ale PF este deficitară din cauza lipsei specialiștilor. 

- Bazele de date pentru controlul frontierei nu au dezvoltate toate modulele necesare 

activității curente și colectării informațiilor necesare analizei de risc și realizării 

tabloului situațional. 

- Nu s-a asigurat, încă, integrarea deplină cu alte sisteme relevante din MAI/alte 

autorități. 

- Managementul utilizatorilor și al securității informaționale necesită personal 

suplimentar. 

- Cooperarea instituțională are deficiențe privind coordonarea acordurilor de schimb 

de informații cu alte părți. 

- Domeniul de documentare a proceselor informaționale este dificil din cauza lipsei 

de specialiști. 

- Achizițiile publice desfășurate pe baza prețului cel mai mic determină achiziții de 

echipament de calitate slabă. 

- Nu toate SPF au acces la internet și intranet. 

- Asigurarea cu echipamente TIC nu este suficientă îndeosebi la SPF, iar sistemul de 

comunicații trebuie dezvoltat pentru optimizarea conducerii și asigurarea legăturilor 

cu elementele de dispozitiv.  

- Managementul consemnelor are deficiențe de reglementare. 

 BMA întâmpină următoarele probleme: 

- Luând în considerare numărul de personal (197) şi staţii de lucru IT (140), precum 

şi necesităţile BMA, este necesară suplimentarea până la 167 a numărului de 

calculatoare. 

- Dintre cele 140 calculatoare, 34 trebuie înlocuite, deoarece au depășit termenul de 

utilizare, iar parametrii tehnici nu mai corespund (extras din Raportul expertului IT 

angajat în cadrul proiectului FIRMM). 

- Rețeaua internă LAN nu este configurată corespunzător, iar organizarea/integrarea 

în rețeaua corporativă WAN a MAI pentru asigurarea securității datelor nu este 

realizată. 

- Nu există subdiviziunea TIC, care să gestioneze activitatea curentă, să asigure 

modernizarea sistemului informațional și perfecționarea procedurilor interne de 

acordare a serviciilor publice. 

 SPCSE administrează cu dificultate bazele de date din cauza lipsei de 

specialiști. Personalul TIC este insuficient pregătit; iar deficitul de specialiști nu 
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permite managementul utilizatorilor, administrarea serverelor și securitatea 

informațională. Implementarea platformei GIS (Geographic Informatio System) 

necesită instruirea personalului pentru utilizarea acesteia. 

 DTC întâmpină următoarele probleme: 

- DTC nu dispune de structura TIC, serviciul existent acoperind mai mult domeniul 

comunicațiilor. 

- DTC nu posedă terminale TETRA pentru implementarea sistemelor noi de 

telecomunicații conform cocepției MAI și pentru efectuarea legăturilor pe aceeași 

platformă  

- Accesul la baze de date relevante pentru DTC este limitat. 

- Asigurarea cu echipamente TIC, îndeosebi a unităților teritoriale, este slabă. Sunt 

neajunsuri la soft-ul licențiat. 

- Lipsesc echipamentul pentru controlul rețelei intranet, securizarea sistemului 

informațional, precum și serviciile de acces la internet mobil. 

Din analiza STI a rezultat că este necesară reorganizarea unității prin mutarea la IGP 

a Direcţiei generale monitorizare şi control trafic și a Direcţiei servicii publice şi 

guvernamentale, cu atribuțiile, personalul, bazele de date, echipamentele și sediile 

aferente. De asemenea, Arhiva MAI trebuie predată la Direcția Documentare, care va 

iniția acțiunile de identificare a unui nou sediu care să asigure condițiile adecvate de 

păstrare a documentelor. 

Prin aceste măsuri, STI va fi degrevat de sarcinile nespecifice și se va putea 

concentra exclusiv asupra domeniului specialității, având în vedere că deficitul și, 

corelativ, necesarul de coordonare a sistemului TIC sunt atât de consistente încât 

impun eforturi ample și de durată. 

CONCLUZII 

1) În prezent, STI exercită atribuții nespecifice și are în compunere structuri care nu 

îndeplinesc sarcini proprii TIC. Ca urmare, unitatea nu se poate concentra exclusiv 

asupra domeniului specialității, fapt care afectează atât ansamblul activității TIC în 

MAI, cât și la structurile subordonate. 

2) IGP se află în situația absolut anormală de a nu avea propria structură TIC, fiind 

deservită de către STI. Acesta, însă, nu are capacitatea de a sprijini corespunzător 

Poliția, îndeosebi structurile teritoriale. Din motivele menționate, în IGP, sistemul TIC 

este slab dezvoltat, fapt ce afectează funcționalitatea Poliției și îndeplinirea 

misiunilor. 

3) Deși a beneficiat de sprijin în domeniu, sistemul TIC al DPF nu este finalizat sub 

aspectul infrastructurii specifice, al programelor informatice și echipamentelor, 
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îndeosebi la nivelul DRPF și SPF. De aceea, sunt afectate capacitatea de 

conducere, controlul frontierei, comunicarea, coordonarea elementelor de dispozitiv 

și cooperarea cu partenerii instituționali. 

4) BMA are deficit de capacitate în domeniul TIC – structură specializată și 

echipamente. Ca urmare gestionarea activității este dificilă, iar calitatea serviciilor 

publice are de suferit.  

5) Deficitele SPCSE în domeniul TIC privesc administrarea sistemului informatic, 

lipsa echipamentelor și pregătirea personalului, ceea ce poate afecta capacitatea de 

intervenție a unităților și subunităților, precum și cooperarea cu autoritățile relevante.  

6) Sistemul TIC al DTC este insuficient dezvoltat, îndeosebi la unitățile teritoriale. Din 

acest motiv, informatizarea este redusă, comunicațiile deficitare, pregătirea în 

domeniu a personalului scăzută, ceea ce afectează capacitatea de acțiune a unităților 

și subunităților.      

6.11. MANAGEMENT FINANCIAR ŞI LOGISTIC 

Managementul financiar și cel logistic sunt activități complementare. Asigurarea 

materială a MAI este legată nemijlocit de resursele financiare alocate. 

Managementul financiar și logistic din MAI trebuie să facă față, de mulți ani, situației 

dificile, de subfinanțare cronică, pe fondul general al deficitului de resurse la nivel 

național. Așa încât, lipsa mijloacelor financiare și materiale a devenit situația normală 

la care ministerul a trebuit să se adapteze orientând resursele către cheltuielile strict 

necesare funcționalității. Este meritoriu faptul că statul, chiar și în condițiile 

economice grele, a asigurat sumele necesare plății la termen a drepturilor de 

personal. 

În aceeași măsură, parte din necesarul financiar și material al MAI a fost asigurat din 

proiecte de asistență externă de către UE și SUA. Fără acest sprijin, dezvoltarea 

unor domenii din MAI nu ar fi fost posibilă. 

Facem precizarea că deși exemplele privind managementul financiar și logistic au 

vizat IGPF, DPF, DTC și SPCE, deficitele constatate (cu excepția celor strict 

particulare) sunt valabile, prin extrapolare, pentru ansamblul MAI. 

6.11.1. Management financiar 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Atribuţiile şi responsabilităţile ce revin MAI în domeniul financiar sunt stabilite prin  

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea MAI, aprobat prin HG nr. 778/2009.  

Principalele atribuții ale DGEF sunt următoarele: 

- elaborarea, în comun cu autorităţile administrative şi instituţiile din subordine, a 

propunerilor privind formarea bugetului de stat pentru anul bugetar; 
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- exercitarea controlului pivind utilizarea eficientă a mijloacelor bugetului de stat şi a 

mijloacelor speciale pentru funcţionarea sistemului afacerilor interne; 

- stabilirea normelor privind planificarea, decontarea, evidenţa şi controlul mijloacelor 

financiare necesare structurilor din subordine. 

Aceste atribuții sunt exercitate de către DGEF, structură a aparatului central al MAI. 

Pentru îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor menţionate, precum şi a celorlalte 

atribuţii privind organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi 

raportare a bugetului în cadrul MAI şi în cadrul instituţiilor bugetare din subordinea 

ministerului, conform cadrului normativ financiar-contabil aplicabil, DGEF are alocate 

24 de posturi din care sunt încadrate 20. 

DGEF are următoarea structură organizatorică: 

a) Conducerea; 

b) Direcţia politici, planificare şi rapoarte financiare; 

c) Direcţia contabilitate, finanţe şi executări bugetare; 

d) Direcţia protecţie şi asistenţă socială; 

e) Direcţia monitoring financiar. 

Direcţia politici, planificare şi rapoarte financiare a DGEF este structura responsabilă 

nemijlocit de: elaborarea, implementarea şi raportarea Strategiei Sectoriale de 

Cheltuieli, Cadrului Bugetar pe Termen Mediu; elaborarea actelor legislative şi 

normative atât pe domeniul de competenţă, cât şi a celor care presupun costuri 

financiare.  

Cu toate acestea, doar 60% la sută din funcţiile de execuţie sunt prevăzute cu 

atribuţii de politici, ceea ce creează impedimente privind elaborarea de documente 

calitative. Precizăm, însă, faptul că posibilitățile de realizare a politicilor financiare 

distincte pentru MAI este redusă, deoarece instituția este parte a sistemului financiar 

național ce are reguli unitare pentru sectorul bugetar. 

Așa cum am menționat, odată cu desfiinţarea funcţiilor cu statut special din aparatul 

central al MAI, activitatea în cadrul acestuia a devenit mai puţin atractivă. DGEF a 

fost la rândul său afectată de această schimbare. Astfel încât, nivelul scăzut de 

salarizare prevăzut pentru funcţiile de specialist, specialist superior, specialist 

principal nu permite atragerea de profesioniști cu experiență.  

Ca urmare a aplicării Legii nr.320/2012 s-a redus numărul de autorităţi administrative 

şi instituţii din subordine care gestionau alocaţii bugetare, ceea ce produs efecte 

benefice în planul diminuării volumul de activități tehnice. Acest fapt permite 

concentrarea activităţii DGEF asupra politicilor care necesită a fi elaborate, 
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monitorizate şi raportate, precum şi a atribuţiilor noi pe care direcţia le deține odată 

cu modificările în legislaţie. 

În prezent, DGEF asigură financiar-contabil structurile aparatului central al MAI şi 

coordonează activitatea a 4 ordonatori secundari de credite (IGP, DPF, SPCSE, 

DTC) care sunt executori intermediari de buget şi dispun de structuri specializate de 

economie-finanţe. Coordonează, de asemenea, 85 ordonatori terţiari de credite (5 

structuri subordonate MAI, 43 structuri ale IGP; 7 structuri ale DPF; 7 structuri ale 

DTC; 23 structuri ale SPCSE) care sunt executori secundari de buget şi dispun de 

componente specializate de economie-finanţe. Totodată, DGEF exercită atribuţiile  

de monitorig financiar al celor 5 întreprinderi de stat aflate în monitorizarea MAI. 

Analiza bugetelor alocate MAI în perioada 2013-2015 (Figura nr. 17) relevă faptul că 

partea cea mai mare a resurselor financiare a fost şi este destinată cheltuielilor de 

personal, de protecţie şi asistenţă socială (pensii şi indemnizaţii), respectiv 78% în 

2013, 76% în 2014 şi 78% în 2015. 

Figura nr. 17. Bugetul alocat MAI în anii 2013, 2014, 2015 (mii lei) 

 

În acest context, menţionăm că alocaţiile pentru cheltuieli de capital (mijloace fixe şi 

investiţii), deși în creștere ușoară, sunt aproape nesemnificative, în medie 6% anual, 

respectiv, 5% în 2013, 6% în 2014% și 7% în 2015. Ca urmare, este exclusă de la 

început orice iniţiativă de a implementa programe consistente de achiziţii de mijloace 

şi echipamente tehnice destinate pentru asigurarea/completarea dotărilor. Despre 

dezvoltarea patrimoniului imobiliar nici nu se poate discuta. 

Rezultă, așadar, capacitatea limitată, încă, a bugetului naţional de a aloca sume 

importante, îndeosebi pentru dotarea cu tehnică de intervenţie, dezvoltarea și 

susținerea domeniului operativ. 

Totodată, apreciem că se impune fundamentarea şi estimarea realistă şi corectă a 

necesarului de finanţare pentru funcţionarea la nivel optim a componentelor MAI şi 

Buget alocat 2013 2014 2015 

% suma % suma % suma 

Cheltuieli, total 100 1773016,0 100 2028655,9 100 2271334,3 

1. Cheltuieli curente, din 

care: 
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1693358,7 

 

94 

 

1900920,3 

 

93 

 

2113679,5 

- cheltuieli de personal şi 

asistenţă socială(pensii 

şi indemnizaţii) 

 

78 

 

1385799,7 

 

76 

 

1540764,2 

 

78 

 

1764451 

2. Cheltuieli de capital   5   79657,3   6  127735,6   7  157654,8 
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includerea acestuia în Strategia sectorială de cheltuieli, precum şi în proiectul 

bugetului de stat. 

La nivelul DGEF se apreciază că deficitele de capacitate funcţională au drept cauză, 

în mare măsură, nivelul scăzut de cunoaştere a legislaţiei în domeniu.  

Cadrul normativ pe segmentul salarizării conţine reglementări ce induc paralelisme. 

Astfel, conform HG nr. 650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi 

corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii 

statului şi ordinii publice, MAI are competenţa de elaborare a Regulamentului cu 

privire la modalitatea de stabilire şi calculare a sporurilor, plăţilor suplimentare şi 

indemnizaţiilor personalului menționat. Totodată, aceeaşi competenţă revine şi DPF, 

care este autoritate administrativă în subordinea MAI. Deci, nu există cadrul normativ 

unic pentru toate autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI. 

Aspectele ce vizează implementarea sistemului de management financiar şi control 

sunt încă la stadiul de deziderat având în vedere faptul că domeniul respectiv este 

unul relativ nou pentru RM. Cadrul normativ specific este reglementat începând cu 

2010- 2012, dar aplicarea sa este un proces complex şi presupune implicarea tuturor 

subdiviziunilor MAI (acte legislative şi normative: Legea nr. 229/2010 privind controlul 

financiar public intern; Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 49/2012 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management 

financiar şi control şi emiterea declaraţiei de bună guvernare). 

DGEF nu are în domeniul de competență autoritate deplină asupra structurilor 

departamentale. Acestea au autonomie funcţională stabilită prin cadrul legislativ 

propriu de organizare. Ca urmare, DGEF nu exercită corespunzător atributiile de 

coordonare, monitorizare şi control al departamentelor asupra oportunităţii şi 

eficienţei alocării şi utilizării resurselor financiare, mai ales în ceea ce priveşte 

planificarea şi realizarea achiziţiilor publice. Tot la fel de adevărat este și faptul că 

DGEF este în deficit de capacitate și din cauza personalului. 

Existența atribuțiilor de coordonare nu înseamnă, însă, asumarea de către DGEF a 

sarcinilor nespecifice și centralizarea la MAI a atribuțiilor în domeniul financiar ce 

aparțin domeniului departamental. 

Frecvent, structurile financiare se pronunță asupra oportunității anumitor activități, pe 

care le blochează invocând aspectul costurilor ce nu pot fi acoperite. Din punctul 

nostru de vedere oportunitatea și nevoile în diferite domenii le apreciază șefii 

structurilor. Subdiviziunile financiare trebuie să ofere soluții pentru realizarea 

acestora. Este tot atât de adevărat că multe activități nu sunt evaluate în termeni de 

cheltuieli și rezultate generate, deci de eficiență. 

În prezent, MAI constituie şi utilizează, potrivit legii, mijloace speciale în baza 

prevederilor HG nr. 896/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la 

serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire  
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la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale  

subdiviziunilor MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia.  

Deși este de înțeles preocuparea pentru obținerea mijloacelor financiare 

suplimentare, prestarea unora dintre serviciile prevăzute în actul normativ menționat 

deturnează activitatea structurilor MAI de la scopul acestora. Așa cum am menționat 

în cazul BPDS „Fulger”, dar situația este valabilă și pentru alte structuri ale MAI. 

Astfel, efectuarea diferitelor servicii se face pe seama efectivelor (care nu au 

prevăzute în contracte asemenea activități) și timpului care ar trebui alocate 

misiunilor de bază.  

Considerăm, de aceea, că se împune revizuirea Anexei nr. 1 - Nomenclatorul şi 

tarifele la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile  

MAI, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia. Scopul este 

eliminarea acelora care nu derivă din exercitarea atribuţiilor funcţionale stabilite în 

responsabilitatea stucturilor MAI. Dăm ca exemplu: asigurarea şi menţinerea ordinii 

publice în timpul manifestaţiilor artistice, culturale, sportive etc. organizate de 

operatori privați; însoţirea persoanelor pe parcursul deplasării lor; paza şi protecţia 

fizică a persoanelor juridice şi fizice, a clădirilor, a încăperilor, a teritoriilor 

împrejmuite, a obiectivelor mobile, precum şi a altor bunuri; servicii hoteliere; dresaj 

câini; învățământ universitar, activităţi cultural-artistice; cursuri de pregătire a 

conducătorilor auto de categoria „B” etc. 

Se impune, totodată, să se analizeze activitățile/misiunile pe care le desfășoară 

subdiviziunile MAI, dar nu sunt prevăzute în actele normative și generează cheltuieli, 

așa cum am arătat în ceea ce privește paza obiectivelor de către efectivele DTC. 

Este evident că asemenea prestări de servicii gratuite sustrag efectivele și resursele 

MAI, și așa foarte reduse, de la misiunile de bază, în condițiile în care principalele 

deficite semnalate de majoritatea conducătorilor sunt personalul și mijloacele 

financiare. 

Din punctul nostru de vedere, contribuabilii nu plătesc pentru prestarea de către MAI 

a serviciilor menționate, ci pentru asigurarea ordinii și securității publice.  

         IGP întâmpină următoarele probleme:  

- Bugetul alocat IGP asigură numai desfășurarea activităților principale, sumele 

alocate achizițiilor fiind insignifiante.  

- La nivelul majorităţii IP activitatea financiar-contabilă este redusă, totalul posturilor 

fiind de circa 120. Structurile de economie-finanţe au 1-2 posturi de personal tehnic, 

cu salarii de 1800-2000 lei/lunar. 

- Cu toate că există cadrul legal pentru plata orelor suplimentare, în bugetul aprobat 

pentru MAI nu au fost alocate resursele financiare necesare. 
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- La nivelul IGP sunt înregistrate restanţe la plata indemnizaţiilor pentru concediile de 

odihnă, a salariilor care se acordă polițiștilor la pensionare, indemnizaţiilor pentru 

creşterea copilului şi pentru acordarea altor drepturi. 

- Resursele financiare alocate IP sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor 

legate de întreţinerea/utilarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru şi plata integrală a 

utilităţilor, iar pentru soluţionarea acestor probleme se apelează deseori la agenţi 

economici. Această situație poate produce consecinţe negative în planul exercitării 

corecte a atribuţiilor de serviciu. Sunt frecvente cazurile în care polițiștii își mobilează 

și echipează spațiile de lucru din resurse proprii (IP Hâncești, IP Comrat, IP 

Botanica).  

 DPF întâmpină următoarele probleme: 

- Cadrul normativ din domeniul financiar permite îndeplinirea competențelor și 

atribuțiilor, realizând baza bună de reglementare a activității. 

- Față de bugetul pentru anii precedenți, cel pentru 2015 a înregistrat o creștere 

nesemnificativă, astfel încât nu acoperă necesitățile de dezvoltare a instituției. 

- Cheltuielile de personal continuă să reprezinte un procent însemnat din buget, iar 

cele de menținere și operaționale au scăzut comparativ cu anii precedenți. 

Rezultă, așadar, capacitatea limitată, încă, a bugetului de a aloca sume mai 

consistente, îndeosebi pentru dezvoltarea/susținerea domeniului operativ. 

- Completarea/asigurarea necesarului de resurse pentru proiectele de dezvoltare 

strategică a PF trebuie efectuate prin accesarea de finanțări externe. Acest fapt 

presupune dezvoltarea capacităților de management al proiectelor. 

- Nerespectarea de către titularii de avans a termenelor de achitare cu mijloacele 

bănești primite sub cont. 

- Nefinanţarea ordinelor de plată prezentate Ministerului Finanţelor, existând riscul 

majorării datoriilor creditoare cu termen expirat.   

- Lipsa mecanismului de estimare a necesităţilor de mentenanță a echipamentelor și 

mijloacelor speciale gestionate de instituție. 

- Reducerea alocațiilor pentru procurarea mijloacelor fixe și investițiilor capitale. 

 SPCE. Cadrul normativ din domeniu financiar permite îndeplinirea 

competențelor și atribuțiilor. 

- Bugetul pentru anul 2015 este în creştere faţă de 2014, dar aceasta este 

influenţată de sporurile salariale şi de resursele alocate proiectului transfrontalier 

SMURD. 
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Concomitent, peste 1400 mii lei din bugetul pentru 2014 au fost finanţați din contul 

bugetului prevăzut în 2015, din cauza nefinanţărilor la finele anului 2014. Totodată, 

bugetul anului 2015 va fi micşorat în conformitate cu reglementările actuale. 

- Cheltuielile de personal continuă să reprezinte un procent însemnat din buget, fiind 

de minim 80% pe parcursul ultimelor ani, iar cele de dotare și operaționale au fost 

permanent la nivel scăzut. 

Rezultă, așadar, capacitatea limitată, încă, a bugetului de a aloca sumele necesare 

pentru dotarea cu tehnică de intervenţie, dezvoltarea/susținerea domeniului operativ. 

De aceea, completarea/asigurarea necesarului de resurse pentru proiectele de 

dezvoltare strategică a SPCSE trebuie efectuată prin accesarea de finanțări externe.  

Problemele identificate sunt următoarele: 

- nefinanţarea ordinelor de plată prezentate Ministerului Finanţelor, existând riscul 

majorării datoriilor creditoare cu termen expirat;   

- majorarea ponderii cheltuielilor pentru întreținerea personalului; 

- reducerea sau lipsa alocațiilor pentru procurarea mijloacelor fixe și investițiilor 

capitale, ceea ce afectează capacitatea funcțională a SPCSE; 

- salarii necompetitive, astfel încât este dificilă atragerea specialiştilor experimentaţi. 

CONCLUZII 

1) Cadrul normativ actual nu permite coordonarea unitară în MAI a domeniului 

financiar și nici intervenția ministrului afacerilor interne, ordonatorul principal de 

credite, prin DGEF, pentru dirijarea proceselor aferente. Din aceste motive, 

coordonarea de către DGEF este slabă, iar aspectele de oportunitate, posibilitate și 

eficiență financiară nu sunt gestionate corespunzător pe ansamblul MAI.  

2) Unele subdiviziuni ale MAI prestează pentru persoane fizice și juridice servicii 

contra plată care exced domeniului misiunii de bază. Ca urmare, se utilizează în 

afara destinației contractuale personalul MAI, se sustrag efectivele de la îndeplinirea 

misiunilor și se risipesc resurse instituționale. 

6.11.2. Management logistic 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Una din funcţiile de bază ale MAI o constituie administrarea şi managementul public. 

Aceasta presupune, printre altele, asigurarea, administrarea şi dezvoltarea 

proprietăţii şi bunurilor aflate în gestiune, precum şi managementul serviciilor şi 

resurselor logistice. 
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Pentru exercitarea atribuţiilor circumscrise acestei funcţii în aparatul central al MAI 

funcţionează DAPD. 

DAPD deține următoarele atribuţii principale: 

- elaborarează proiectele documentelor de politici şi ale actelor legislative și 

normative, precum și ale actelor departamentale pentru eficientizarea proceselor de 

activitate ale subdiviziunilor MAI în domeniul dotării tehnico-materiale, administrării și 

asigurării integrităţii proprietății publice și private a statului aflate în gestiunea MAI, 

precum şi în domeniul achizițiilor publice; 

- asigură respectarea actelor legislative şi normative în domeniul achizițiilor publice, 

dotării tehnico-materiale și administrării proprietății publice și private ale statului aflate 

în gestiunea MAI; 

- asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în gestiunea sa; 

- asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi reprezintă interesele sale legitime 

în faţa instanţelor de judecată; 

- coordonează şi realizează administrarea şi dezvoltarea managementului logistic în 

cadrul MAI, în scopul utilizării eficiente și eficace a bunurilor mobile şi imobile şi 

asigurării tehnico-materiale;  

- elaborează şi monitorizează aplicarea normelor de înzestrare, întrebuinţare, 

întreţinere şi reparare pentru armament, mijloace de transport, tehnică de diferite 

categorii şi alte bunuri din dotare, precum şi a normelor de consum pentru muniţii şi 

alte materiale; 

- efectuează, coordonează şi monitorizează procesul de achiziţii publice în cadrul 

MAI; 

- asigură consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a 

resurselor logistice al MAI. 

Structura DAPD este următoarea: 

a) Conducerea; 

b) Secţia Politici de Dezvoltare (achiziţii); 

c) Secţia Servicii Administrative; 

d) Secţia Evidenţă şi Analiză;  

Atribuțiile prevăzute pentru DAPD sunt principial corecte și includ sarcinile pe care 

trebuie să le îndeplinească un asemenea tip de structură. Analiza a relevat, însă, 

faptul, că, în prezent, DAPD nu are practic capacitatea de a îndeplini atribuţiile din 
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responsabilitate şi se rezumă îndeosebi la activităţi preponderent administrative ce 

vizează deservirea aparatului central al MAI.  

Această situație are cauzele pe care deja le-am menționat. Situația DAPD oferă încă 

un exemplu de pierdere a capacității unităților centrale ale MAI. Pentru a mai atenua 

din gravitatea problemei s-a optat pentru o soluţie provizorie. Astfel, în baza 

demersurilor la conducerea IGP şi DPF, au fost detaşați 2 specialişti de logistică 

pentru sprijinirea temporară a unității. 

Eforturile şi buna intenţie a angajaţilor DAPD pentru realizarea sarcinilor din 

responsabilitate nu pot compensa sub nici o formă lipsa personalului specializat 

capabil să asigure managementul performant al logisicii MAI. 

Aparatul central nu dispune de structura de deservire necesară sprijinirii activității 

sale. 

Principalele probleme ale DAPD și ale sistemului logistic sunt următoarele: 

- Lipseşte Concepţia de management logistic al MAI, adaptată profilului actual al 

misiunilor și atribuțiilor instituției și structurilor subordonate (planificare, organizare, 

coordonare, îndrumare metodologică şi control, mecanisme de monitorizare și 

raportare, dotare etc.), pe baza căreia să fie elaborate/actualizate normele de dotare 

şi consum. 

- În absența Concepției, sunt doar la stadiul de deziderat planificarea şi derularea 

programelor de achiziţii publice, elaborarea reglementărilor specifice domeniului 

logistic, îndrumarea metodologică şi controlul structurilor logistice ale MAI, 

organizarea şi ţinerea evidenţei patrimoniului propriu al ministerului şi stabilirea 

normelor de dotare şi consum pentru efectivele şi sudiviziunile MAI.  

Această stare de fapt generează riscuri majore privind realizarea suportului logistic 

destinat îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor structurilor MAI. 

- Nu există sistemul de evidenţă centralizată a patrimoniului propriu al MAI. Astfel, nu 

pot fi oferite date reale, complete și oportune. 

- Lipsește mecanismul eficace de monitorizare și raportare a activitatilor planificate/ 

realizate la nivel de aparat central al MAI şi în subdiviziunile subordonate. 

Numeroasele dări de seamă şi raportări periodice perturbă activitatea, iar solicitările 

de avize/puncte de vedere urgente duc la elaborarea de acte superficiale.  

- În gestiunea structurilor MAI se află în prezent imobile care nu sunt folosite şi nu pot 

fi întreţinute, existând riscul riscul degradării acestora.  

Astfel, în urma observaţiilor directe, auditorii Curţii de Conturi a RM au stabilit în 2012 

că 4 bunuri imobile, înregistrate în evidenţa contabilă la DSE Orhei, în valoare de 
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227,2 mii lei, amplasate în orașul Orhei pe str. Vasile Lupu nr. 47, nu sunt utilizate şi 

se află în proces de deteriorare avansată. 

- Din cauza deficitului financiar problema asigurării cu echipament a efectivelor este 

scăpată de sub control. 

- Pentru desfăşurarea activităţilor administrative destinate deservirii aparatului central 

al MAI nu mai sunt alocate posturi specifice, deoarece au fost reduse funcţiile de 

inspector de cancelarie, administratori, specialişi în construcţii, personal pentru 

curățeni, muncitori, electrician. 

Instituţiile departamentale ale MAI dispun de structuri logistice proprii. Astfel, IGP are 

Serviciul Achiziţii şi Logistică, în cadrul DPF funcţionează Direcţia Management 

Logistic şi Achiziţii, iar DTC şi SPCSE dispun de Direcţii Logistice.  

Aceste structuri au componente specializate pentru achiziţii , armament, mijloace de 

transport , tehnică de intervenţie, administrarea patrimoniului imobiliar, intentendenţă. 

        IGP întâmpină următoarele probleme logistice: 

- insuficienţa resurselor financiare alocate nu permite desfășurarea de programe 

consistente de dotare cu mijloace şi echipamente moderne a structurilor IGP,  

- nu este posibilă asigurarea noii uniforme pentru toți poliţiştii (unii le-au comandat din 

resurse proprii); 

- există deficit major de mijloace de transport, iar mare parte dintre cele existente 

sunt cu norma de utilizare depășită (și de 2-3 ori);   

- sunt probleme în ceea ce privește asigurarea carburanților pentru autovehiculele 

care execută misiuni de patrulare (frecvent se cumpără de către polițiști din resurse 

proprii); 

- în evidență sunt mijloace tehnice cu termenul de exploatare depășit; 

- nu pot fi asigurate reparațiile autovehiculelor (frecvent se efectuează de polițiști din 

resurse proprii); 

- asigurarea cu echipamente a IP este dificilă (unele articole de dotare și 

consumabilele se cumpără de către polițiști din resurse proprii); 

- starea majorității sediilor este precară, acestea sunt vechi și de decenii nu au 

beneficiat de reparații (s-au înlocuit uși și ferestre de către polițiști din resurse 

proprii); 

- nu există sedii pentru toate posturile de poliție, iar o parte își desfășoară activitatea 

în spații improprii sau improvizate (unii primari „supărați” pe polițiști au oprit iarna 

căldura și curentul electric); 
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- majoritatea poliţiştilor din IP sunt echipaţi cu vechile uniforme, fapt ce creează 

imaginea negativă a Poliţiei în teritoriu (toate IP); 

- sunt IP care nu au alocate nici un post pentru gestionarea problemelor de logistică, 

activităţile din domeniu fiind îndeplinite de către conducerea inspectoratului şi alte 

persoane din compartimentele juridic, respectiv economie şi finanţe. 

Totodată, nu este asigurat personalul necesar pentru întreţinerea imobilelor/spaţiilor 

de lucru (toate IP); 

- starea tehnică a majorităţii mijloacelor de transport din dotarea IP este 

necorespunzătoare, poliţiştii fiind nevoiţi de cele mai multe ori să suporte cheltuielile 

pentru mentenanţa acestora din banii proprii sau să folosescă în interes de serviciu 

maşinile proprietate personală.(toate IP) 

- la nivelul multor IP utilarea spaţiilor de lucru s-a realizat din contribuţia personală a 

poliţiştilor, iar şeful IP „le-a asigurat scaunele”; 

- multe sedinţe de tragere cu armamentul din dotare nu se pot executa deoarece nu 

se asigură muniţia; 

- nu se poate dezvolta mentenanţa patrimoniului imobiliar.  

 DPF întâmpină următoarele probleme logistice: 

- nu sunt elaborate norme de dotare a subdiviziunilor cu echipament, tehnică și 

mijloace speciale, astfel încât nu poate fi estimat procentual gradul de dotare a 

acestora;  

- din 41 de imobile aflate în evidența DRPF/SPF, doar 6 sectoare sunt în stare bună, 

fiind reparate între 2005-2014. În prezent, 3 sedii sunt în reparație capitală, iar la 

altele 16 reparația este planificată pentru anii următori.  

- 16 sedii sunt într-o stare deplorabilă, nefiind identificată soluția de remediere a 

situației. 

- actualmente, la Întreprinderea de Stat „Cadastru” nu sunt înregistrate 37 imobile și 

49,45 ha de terenuri, inclusiv 27 terenuri transmise DPF pentru instalarea antenelor 

conform proiectului TETRA. Sunt terenuri adiacente frontierei de stat care nu se află 

în proprietatea PF, ceea ce creează dificultăți de gestionare a activităților specifice de 

către PF. 

- în cadrul instituției nu există reglementări interne care să stabilească mecanismul 

coerent de standardizare a logisticii;  

- SPF nu sunt asigurate cu echipament special pentru serviciul în condiții climaterice 

grele și de relief nefavorabil; 



214 

- în ultima perioadă parcul auto al SPF a fost parțial reînnoit, dar există încă 

necesități de completare a dotării; utilizarea în misiuni a mijloacelor de transport cu 

termene de exploatare depășite impune reparații costisitoare, consum de carburanți 

peste norme, afectează mobilitatea, iar rezultatele nu justifică resursele alocate 

întreținerii și exploatării; 

- sunt numeroase cazuri de păstrare la SPF a echipamentelor și tehnicii deteriorate, 

incomplete, fără piese de rezervă, inutilizabile, cu funcționalitate redusă, cu termene 

de exploatare depășite, ceea ce produce cheltuieli financiare suplimentare; 

- există probleme privind exploatarea și întreținerea mijloacelor de transport din 

cauza absenței resurselor materiale și financiare; 

- insuficiența resurselor financiare creează deficiențe de menținere și exploatare a 

echipamentului și tehnicii provenite din proiecte cu finanțare externă; 

- lipsa certitudinilor privind evoluția cadrului bugetar nu permite dezvoltarea durabilă 

a activităților care necesită utilizarea de mijloace tehnice, informatice, de mobilitate 

etc. 

- infrastructura frontierei este încă necorespunzătoare sub aspectul dezvoltării și nu 

susține îndeplinirea adecvată a misiunilor PF;  

- parte din sediile SPF provin din foste obiective de deservire socială, case de locuit, 

grădinițe etc. Infrastructura căilor de acces și amenajarea teritoriilor lipsesc; 

- la majoritatea structurilor regionale și locale lipsesc posibilitățile normale pentru 

desfășurarea activităților din cauza stării precare a sediilor; 

- condițiile de muncă improprii (apeduct, gazoduct, încălzire, canalizare), creează 

deficiențe majore în îndeplinirea misiunilor. Există, de asemenea, SPF cu mare 

excedent de spațiu provenit de la vechile cazărmi, dar și subdiviziuni cu deficit de 

încăperi. 

- în PTF se desfășoară activitatea în comun cu Serviciul Vamal, care este gestionar 

al sediilor PTF. Din acest motiv, PF nu-și poate planifica activități de renovare și 

reparare a acestor localuri. Angajații PF beneficiază de 1-2 încăperi, ceea ce este 

insuficient pentru desfășurarea serviciului. Majoritatea SPF și a PTF nu sunt dotate 

cu încăperi pentru solicitanții de azil și pentru persoanele reținute, camere de 

păstrare a corpurilor delicte, precum și pentru control în linia II etc.  

- condițiile de securizare a sediilor SPF sunt nesatisfăcătoare, precum și de asigurare 

a securității antiincendiare; 

- culoarul, semnele de frontieră și alte amenajări nu pot fi întreținute conform 

prevederilor legale din cauza deficitului de resurse. Pe anumite porțiuni nu există 

infrastructură de întreținere (culoarul și semnele de frontieră, fâșia de protecție etc.); 
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- absența echipamentului special, dotarea insuficientă și inadecvată pot împiedica 

îndeplinirea misiunilor, afectează calitatea acestora și expun personalul la oboseală 

și boli profesionale. 

 DTC întâmpină următoarele probleme logistice: 

- Direcţia logistică a DTC a elaborat proiectul Programului de dezvoltare logistică şi 

tehnică a TC, în care se prevăd dislocarea, cazarea efectivului; modernizarea 

parcului de autovehicule şi creşterea mobilităţii structurilor carabinerilor; dotarea cu 

armament şi tehnică specială, echipament de intervenţie, investiţii imobiliare, lucrări 

de refacere şi întreţinere, precum şi folosirea clădirilor şi terenurilor existente. 

Aplicarea prevederilor din documentul menționat este posibilă numai după intrarea în 

vigoare a noii legi a carabinierilor. 

- există starea de incertitudine privind imobilele, şi mijloacele de transport și alte 

elemente de dotare, ţinînd cont de structura, numărul şi dislocarea structurilor TC, 

având în vedere că nu există decizia fermă cu privire la viitorul DTC; 

- există mijloace tehnice cu termene de exploatare depășite; 

- există excedent de spații, iar unele în stare avansată de degradare, care sunt dificil 

de întreținut și păzit; 

- deoarece nu se cunoaște precis numărul de militari în termen ce vor mai fi 

încorporaţi nu se poate stabili necesarul de dotare, echipare, hrănire, cazare; 

- mijloacele financiare pentru acoperirea necesităţilor existente şi planificate ale DTC 

sunt insuficiente; 

- lipsesc specialiştii în domeniul logistic; 

- există deficit de armament modern, muniţie şi mijloace de transport; 

- nomenclatoarele logistice sunt învechite; 

- lipsa bazelor de date informatice şi a sistemelor de gestionare IT. 

 SPCSE întâmpină următoarele probleme logistice: 

- Resursele financiare anuale alocate SPCSE acoperă în proporţie de numai 50-60% 

necesităţile, iar acest fapt generază lipsa dotării integrale a efectivului cu echipament 

de protecţie, mijloace de intervenţie și mijloace specifice fiecărui tip de intervenţie;  

- autospecialele de intervenție existente au un grad sporit de uzură fizică şi morală și 

conform normativelor 85% trebuie casate (există autospeciale cu anul de fabricaţie 

1956).  

Totodată, contrar prevederilor HG 908/2014 privind reglementarea organizării forţelor 

şi mijloacelor SPCSE, asigurarea subdiviziunilor de salvatori şi pompieri cu 
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autospeciale de bază este de 49% din necesar; utilizarea tehnicii de intervenţie cu 

termene de exploatare depășite induce riscuri de accidentări sau imposibilitatea 

executării misiunilor; 

- deficitul de piese şi consumabile ar putea fi diminuat prin realizarea unui software 

pentru gestiunea integrată a bunurilor SPCSE;    

- din lipsa finanțării, 90% din mijloacele tehnice nu sunt înregistrate, deservite, testate 

sau asigurate în mod corespunzător; 

- mare parte din clădirile în care sunt dislocate unităţile de salvatori şi pompieri sunt 

construcţii improvizate sau cu un grad avansat de uzură, fapt ce afectează 

capacitatea de muncă a personalului 

- deficite ale cadrului normativ specific (necesarul scriptic de utilaj şi echipament de 

intervenţie păstrarea şi evidenţa bunurilor materiale, exploatarea tehnicii de 

intervenţie, gestionarea fondului imobiliar etc.). 

CONCLUZII 

1) Capacitatea DAPD de realizare a managementului logictic la nivelul MAI și de 

coordonare a structurilor subordonate este redusă. Ca urmare, sunt deficite de 

reglementare, concepție a activității, de executare a programelor specifice, evidență, 

monitorizare și raportare, care generează logistica în general necorespunzătoare a 

structurilor MAI.  

2) În comparație cu alte structuri ale MAI, deficitele logistice ale Poliției sunt cele mai 

evidente, deoarece s-a neglijat dotarea acesteia cu mijloacele și echipamentele 

necesare.  

Din acest motiv, capacitatea de îndeplinire a misiunilor este diminuată, imaginea 

instituției este afectată, iar calitatea serviciilor de ordine și securitate publică pentru 

comunitate este deficitară. 

3) Cu tot sprijinul asigurat DPF prin asistență externă, deficitul logistic persistă. 

Acesta afectează controlul frontierei și activitățile subsecvente de suport, precum și 

calitatea condițiilor de muncă ale polițiștilor de frontieră, ceea ce influențează negativ 

îndeplinirea misiunilor. 

4) Activitatea logistică la DTC este deficitară din cauza ignorării foarte mult timp a 

necesarului de dotări ale carabinierilor pe fondul incertitudinii privitoare la situația 

instituției. Din acest motiv, capacitatea operațională este serios afectată. 

5) Deși trebuie să fie permanent pregătit pentru intervenție, SPCSE are deficite 

importante de mijloace și echipamente specifice. Această situație diminuează 

semnificativ capacitatea de intervenție și creează riscuri atât pentru salvatori, cât și 

pentru comunitate. 
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6.12. AUDIT INTERN       

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Funcția de audit intern este esențială pentru bunul mers al organizațiilor deoarece, 

îndeplinită în mod calificat, oferă imaginea reală a stării acestora și poate susține 

dezvoltarea proceselor de toate categoriile. Însă, asemenea altor funcții importante 

din MAI, nici aceasta nu este valorificată și sprijinită corespunzător.  

Astfel, în Formularul de autoevaluare, Direcţia Audit Intern (DAI) a menţionat nivelul 

nesatisfăcător, respectiv 10%, al capacităţii sale de îndeplinire a competențelor/ 

atribuțiilor din responsabilitate.  

Facem sublinierea că aceasta este cea dură apreciere dată propriei capacități 

dintre toate unitățile care au completat formularele de autoevaluare și, 

probabil, printre cele mai realiste. 

În MAI, activitatea de audit intern este organizată şi se desfăşoară pe baza Legii nr. 

229/2010 privind controlul financiar public intern şi Ordinului Ministerului Finanţelor 

nr. 105/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul 

public. 

În Aparatul central al MAI funcţionează DAI, care este destinată să acorde 

consultanţă şi să formuleze aprecieri obiective privind eficacitatea sistemului de 

management financiar şi de control în cadrul MAI. DAI oferă recomandări pentru 

perfecţionarea domeniilor menționate şi contribuie la îmbunătăţirea activităţii 

generale a ministerului. Menţionăm că auditul intern trebuie să vizeze toate 

activităţile şi procesele operaţionale ale MAI, fără a se limita la aspectele financiar și 

managerial. 

DAI are prevăzute 8 posturi şi următoarea structură: 

a) Conducerea; 

b) Secţia Audit Financiar; 

c) Serviciul Audit de Conformitate.  

După aplicarea Legii nr. 320/2012, pentru păstrarea statutului special, personalul DAI 

ori a încetat raporturile de serviciu, ori s-a transferat în alte structuri ale MAI. Drept 

urmare, în semestrul II 2013 şi primele 5 luni ale anului 2014, 6 funcții din cele 8 au 

devenit vacante.  

În prezent, deși s-au organizat concursuri, 3 funcții sunt vacante de mai mult de 1 an. 

Nici una din persoanele nou angajate nu are experiență anterioară în calitate de 

auditor intern. Cu alte cuvinte, posturile au fost încadrate pentru ca structura să 

poată funcționa cât de cât, dar în nici un caz nu s-a asigurat profesionalismul necesar 

în domeniul atât de sensibil al auditului intern în MAI. 
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Din analiza situației DAI, a atribuțiilor și complexității domeniului pe care îl 

gestionează, rezultă că nu există raportul echitabil între cerințele, responsabilitățile și 

remunerarea auditorilor interni. Lipsa motivării nu permite completarea deficitului de 

personal și determină, totodată, migrarea auditorilor spre alte activități/structuri. Din 

aceste motive, capacitatea DAI se situează la nivelul din autoevaluare, discutabilă 

fiind, ca urmare, calitatea auditărilor executate în aceste condiții. 

În sistemul MAI funcționează aproximativ 90 de unități cu statut de persoană juridică. 

Acestea trebuie supuse auditului financiar la 1-2 ani, iar sistemele și procesele 

aferente necesită auditarea de conformitate, al performanţei şi de sistem. Tocmai 

neîndeplinirea acestor atribuții explică în mare măsură numeroasele deficiențe din 

sistemul MAI, dar mai ales amplificarea acestora și necunoașterea realității, 

îndeosebi din unitățile teritoriale. 

În prezent, din cauza deficitului de auditori calificaţi, majoritatea unităților nu au fost 

auditate de peste 3-4 ani. Acest interval este în creștere, existând riscul ca dosarele 

şi registrele să fie deja distruse, având termene de păstrare de 1-5 ani. 

De asemenea, DAI nu are capacitatea de a coordona din punct de vedere 

metodologic şi al specialității unităţile de audit intern departamentale, iar posibilitatea 

de a organiza misiuni în cadrul acestora este inexistentă. 

Restricţiile stabilite de Legea nr. 229/2010 privind exercitara funcţiei de audit intern, 

complică și mai mult situația. Astfel, auditorii nu au dreptul să efectueze inspecţii 

(revizii) financiare şi să investigheze fraude și, ca urmare, nu sunt posibile 

soluţionarea operativă şi aplicarea de sancţiuni. Trimiterea materialelor realizate în 

urma misiunilor de audit intern la subdiviziunile de investigaţii/inspectare efectiv în 

vederea efectuării cercetărior nu produce de fiecare dată efecte. Sunt semnalate 

numeroase cazuri în care persoanele vinovate de iregularități rămân nesancţionate 

(termen de prescripţie etc.). 

Deși legislația în vigoare prevede efectuarea misiunilor auditului de sistem, de 

conformitate, al performanței și al tehnologiei informaționale, rolul structurilor MAI din 

acest domeniu nu trebuie absolutizat. Aceasta deoarece nu dețin personalul de 

specialitate capabil să realizeze tipurile de misiuni menționate. De aceea, pe lângă 

audit în MAI trebuie să existe structuri specializate de control. 

Având în vedere deficitul major de capacitate existent (sunt unități neauditate din 

2009), structurile de profil din MAI ar trebui să se concentreze pe auditul financiar. 

Adică pe ceea ce este mai urgent și posibil pentru moment. Scopul este al verificării 

măcar a funcționării legale a sistemului de management financiar în cadrul MAI. 

Când se constată iregularități, structurile de audit trebuie să sesizeze organele de 

control pentru efectuarea investigațiilor. Pe măsura consolidării structurilor de audit și 

a dezvoltării profesionale a personalului pot fi abordate și alte sarcini. 
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Intenția actuală a unor structuri de audit din MAI de a efectua alte sarcini decât cele 

din domeniul financiar exced capacității acestora. Înseamnă, totodată, asumarea de 

funcții tipice de control fără justificarea plauzibilă de eficacitate. Aceasta, deși 

misiunile de audit nu se suprapun peste cele de control sub aspectul rolului și 

metodelor folosite. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor de audit, sunt departamente ale MAI ce și-au constituit 

structuri de audit care, potrivit prevederilor legale, funcționează pe lângă 

ordonatorii/executorii de credite. Având în vedere că potențialul DAI este limitat din 

cauzele enunțate, înființarea structurilor departamentale de audit este pozitivă. 

Justificarea este că se suplinește lipsa de capacitate a unității centrale și se pun la 

dispoziția șefilor de departamente structuri de specialitate care le pot sprijini 

activitatea. DTC nu are structură de audit. 

Din punctul nostru de vedere, DAI a MAI trebuie să dețină competența generală de 

auditare. Astfel, trebuie să auditeze unitățile din aparatul central al MAI și 

subdiviziunile fără structuri proprii de audit, să poată audita oricare unitate a MAI, 

indiferent de subordonare și să coordoneze metodologic întregul domeniu. 

Subdiviziunile departamentale de audit trebuie să-și îndeplinească atribuțiile în cadrul 

structurilor respective. Este indicat ca acestea să-și coreleze activitatea cu DAI 

pentru a evita suprapunerea misiunilor. 

 IGP  

În cadrul IGP funcționează DCAI. Competenţa DCAI a IGP constă în efectuarea 

misiunilor de audit (control) intern în cadrul IGP şi la subdiviziunile subordonate. 

Reiterăm ceea ce am menționat, deja, în secțiunea din raport referitoare la 

managementul instituțional, cu privire la comasarea în cadrul DCAI a funcțiilor de 

control și audit. Considerăm că structura trebuie degrevată de atribuțiile de control, 

spre a se putea concentra asupra auditării. Această soluție se impune deoarece în 

actuala variantă nu se pot realiza corespunzător nici una, nici cealaltă dintre atribuții. 

În cadrul DCAI sunt 5 angajaţi, inclusiv şeful direcţiei, insuficienți pentru efectuarea  

integrală şi la termenele stipulate de cadrul normativ aplicabil a auditului în 

subdiviziunile IGP. Această situație face imposibilă, totodată, efectuarea misiunilor 

neplanificate.  

Majoritatea subdiviziunilor IGP nu au fost auditate de peste 3-4 ani, existând riscul, 

deja menționat, ca documentele să fie distruse.  

Creșterea frecvenței misiunilor și a consistenței acestora ar permite, cel putin din 

punct de vedere economico-financiar, depistarea iregularităţilor/ilegalităţilor în 

subdiviziunile IGP și adoptarea oportună a măsurilor ce se impun. S-ar evita, de 

asemenea, împlinirea termenelor de prescripție, care nu mai permit tragerea la 

răspundere a persoanelor vinovate. 
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În prezent, DCAI, din cauza deficitului de capacitate, efectuează prioritar misiuni de 

audit financiar în subdiviziunile IGP care nu au fost verificate de alte organe 

(Inspecţia Financiară a MF, Curtea de Conturi, DAI a MAI) încă din 2009. Ca urmare, 

nu este posibilă efectuarea celorlalte tipuri de misiuni de audit (auditul performanţei, 

auditul de sistem, auditul de conformitate). 

 DPF 

Structura de audit intern a DPF este operațională și produce rezultate pozitive.  

Cadrul normativ permite îndeplinirea competențelor și atribuțiilor în domeniu. 

Reglementarea activității atât în actele legislativ-normative, cât și în cele normativ-

metodologice este corespunzătoare. Este utilă asigurarea sistemului de monitorizare 

a implementării recomandărilor produse de auditul intern. 

Sunt în mare parte valabile constatările privind funcționalitatea făcute în ceea ce 

privește DCAI.  

 SPCSE 

În cadrul SPCSE, auditul intern a fost constituit, în anul 2014, ca unitate în cadrul 

Direcţiei economie şi finanţe. Din luna martie 2015 funcționează Serviciul Audit Intern 

în subordinea directă a şefului SPCSE. Structura este operațională, fiiind, însă, în 

perioada de organizarea activității și documentare.  

Sunt în mare parte valabile constatările privind funcționalitatea făcute în ceea ce 

privește DCAI.  

CONCLUZII 

1) În prezent, domeniul auditului intern la nivelul MAI este neglijat, motivarea 

personalului este slabă, iar DAI nu are capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile de 

auditare și nici pe cele de coordonare a structurilor departamentale de profil. Din 

aceste motive, activitatea este inconsistentă, sarcinile fiind îndeplinite parțial. Ca 

urmare, nu este posibilă cunoașterea situației reale privind managementul financiar și 

nici alte procese instituționale.      

6.13. PROTECŢIE INTERNĂ ŞI ANTICORUPŢIE 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE 

Din punct de vedere statistic, în MAI au fost înregistrate în prima parte a anului 2015 

24 cazuri de corupere pasivă/activă, comparativ cu perioada similară a anului 2014 în 

care au existat 33 cazuri, în descreștere, deci, cu 9 cazuri. În anul 2015, la Poliție au 

fost înregistrate 19 cazuri de corupere pasivă, în descreștere cu peste 40%, 

comparativ cu aceeași  perioadă a anului 2014 (33 cazuri). Chiar dacă procentul de 

corupți la nivelul MAI este 0,14% din efectivul total, percepția publică plasează 

instituția printre cele mai corupte autorități publice din RM.  
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Misiunea SPIA are un caracter special, deoarece reunește sarcinile de protecție 

internă a instituției și personalului cu acelea aferente domeniului anticorupției. 

Frecvent, cele 2 categorii de atribuții se îndeplinesc în mod concomitent.  

Misiunea SPIA constă în asigurarea protecției interne a MAI, a autorităților 

administrative și a instituțiilor din subordinea Ministerului, protecția personalului 

acestora și a informațiilor secret de stat împotriva atentatelor, amenințărilor și 

riscurilor susceptibile să pericliteze siguranța sistemului afacerilor interne; 

supravegherea și controlul respectării legislației și disciplinei de serviciu de către 

angajații aparatului central al MAI, ai autorităților administrative și ai instituțiilor din 

subordinea Ministerului; prevenirea și combaterea actelor de corupție și a celor 

conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, a conflictelor de interes în 

care ar putea fi implicat personalul MAI. 

Pe lângă sarcinile menționate, SPIA desfăşoară anchete de serviciu, examinează 

petiţii, alte informaţii, în următoarele cazuri: 

- acte de corupţie, conexe corupţiei, fapte de comportament corupţional şi conflicte 

de interes, acte de tortură, tratament inuman sau degradant, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  

- abateri disciplinare susceptibile să pericliteze siguranţa MAI, a autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI; 

- încălcarea legislaţiei sau disciplinei de serviciu de către angajaţii aparatului central 

al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului 

pentru care angajator este ministrul afacerilor interne; 

- în alte cazuri, la indicaţia conducerii MAI. 

Din punctul nostru de vedere, SPIA are atribuții mult prea importante și complexe 

spre a irosi resurse cu efectuarea anchetelor de serviciu (sau alte atribuții posibile, 

cum ar fi, eventual, urmărirea penală). Precizăm faptul că anchete de serviciu 

realizează, de asemenea, direcția cu atribuții de investigații din cadrul SDOI, precum 

și structurile departamentale. De aceea, considerăm că SPIA trebuie să se 

concentreze pe misiunea principală ce îi revine, deoarece există suficient spațiu de 

acțiune în domeniul său de competență. 

Structura SPIA este următoarea: 

a) Conducerea; 

b) Direcţia Securitate Internă; 

c) Direcţia Combaterea Corupţiei; 

d) Direcţia Prevenire şi Management Operaţional; 

e) Direcţia Protecţia Informaţiilor; 
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f) Direcţia Asigurare Operativă; 

g) Secţia Analitică; 

h) Secţia Tehnică Specială; 

i) Serviciul Relaţii cu Publicul. 

Efectivul prevăzut este de 91 ofițeri, existentul fiind, de asemenea, 91. 

Gradul de dotare al SPIA este îngrijorător de redus: mijloace auto de transport - 50%; 

armament, veste antiglonţ, cătuşe, aparat detector - 0%; mijloace tehnice speciale - 

40%; tehnică IT - 40%, staţii radio - 10%.  

Problemele identificate în domeniul de activitate al SPIA sunt următoarele: 

     Legile care reglementează activitatea IGP, DPF, DTC, SPCSE nu conțin 

prevederi referitoare la monitorizarea stilului de viaţă al personalului. Ca urmare, 

SPIA nu poate implementa mecanismele de monitorizare a stilului de viaţă şi 

efectuare a testării de integritate a personalului structurilor menționate. 

      Domeniul protecției interne și anticorupției este gestionat neunitar, neexistând 

coordonarea ministerială a activității. Ca urmare există probleme privind: 

- imposibilitatea prevenirii și combaterii eficace a cazurilor de corupție din cauza 

dificultăților de înlăturare a cauzelor și condițiilor care le favorizează, deficit de 

personal specializat, spectru îngust de competenţe în domeniu și dotare tehnică 

neadecvată; 

- pregătirea scenariilor de răspuns public la situații punctuale, sesizate de populație, 

ori detectate prin mijloace interne; 

- mecanismul nefuncțional de norme/proceduri standard de efectuare a testării de 

integritate a personalului; 

- instrumentele anticorupție nefinalizate/nerevizuite (mecanisme de monitorizare a 

conduitei profesionale și integrității; analize și profile de risc; materiale educative și 

de informare publică); 

- instruirea insuficientă în domeniul anticorupție a angajaţilor MAI; 

- capacitatea redusă de elaborare a planurilor de instruiri în domeniul anticorupție 

pentru personalul de conducere și de execuție; 

- capacitatea redusă de realizare a proiectelor pentru obținerea finanțării activităților 

de prevenire, combatere și formare anticorupție; identificarea de furnizori alternativi 

de instruire în domeniul anticorupție naționali/din țări cu experiență în domeniu; 

- deficitul de capacitate și lipsa de sprijin pentru formarea de formatori în domeniul 

anticorupție în vederea instruirii continue a personalului; 



223 

- lipsa resurselor pentru realizarea de materiale pe teme anticorupție și diseminarea 

acestora la subdiviziunile MAI; 

- capacitatea redusă de contracarare a transferul către MAI a imaginii negative a altor 

instituții cu atribuții de aplicarea legii; 

- neutilizarea de către populație a instrumentelor de semnalare a cazurilor de 

corupție. 

     Pe de o parte, art. 40 referitor la efectuarea testării integrității profesionale din 

Legea nr. 320/2012 permite desfășurarea activității de către SPIA (care deține 

atribuții exprese în domeniu), iar, pe de altă parte, Legea nr. 325/2013 privind 

testarea integrităţii profesionale stabilește competențele în domeniu numai pentru 

SIS și CNA. Proiectul SPIA de modificare a Legii nr.325/2013 care a vizat atribuirea 

dreptului MAI de a efectua testarea integrității profesionale a personalului propriu nu 

a fost susținut.  

Rezultă că SIS (un serviciu de informații) și CNA au instituit monopolul în domeniu, 

ceea ce considerăm că nu este adecvat, deoarece MAI trebuie să-și poată rezolva 

propriile probleme în domeniu. Nu se exclude, desigur, cooperarea MAI cu 

autoritățile menționate și nici posibilitatea acestora de a desfășura propriile acțiuni. 

Situația prezentată probează, încă o dată, necesitatea Legii privind organizarea și 

funcționarea MAI, care să asigure mecanismele necesare desfășurării activității 

instituției.  

     Legea 320/2012 identifică atribuțiile polițienești cu IGP, fiind omise subdiviziunile 

subordonate MAI care exercită atribuţiile Poliţiei. Această reglementare a produs 

lacune de reglementare a activității subdiviziunilor subordonate MAI care exercită 

atribuții polițienești, fapt ce creează diverse dificultăţi. 

În formularul de autoevaluare, SPIA a sugerat că locul MAI este în sistemul organelor 

securității statului, care, fără acesta din urmă „este unul imperfect și vulnerabil”. Din 

punctul nostru de vedere, MAI este instituție publică specifică domeniului afacerilor 

interne și nu de securitate, ori, eventual, serviciu de informații. 

MAI trebuie să fie preocupat, în primul rând, de creșterea gradului de siguranță al 

cetățeanului, de prestarea de servicii către comunitate și abia pe urmă de „fortificarea 

procesului de asigurare a securității statului în domeniul afacerilor interne”. În 

practica europeană nu există un exemplu similar. Miliția nu a făcut parte din organele 

securității nici măcar în Uniunea Sovietică. 

La departamente funcționează structuri care îndeplinesc un amalgam de atribuții 

privind securitatea internă, anticorupția, controlul și anchetele interne (IGP – Direcția 

Inspectare efectiv; DPF – Direcţia Inspectare Efectiv; DTC – Direcţia securitate şi 

investigaţii; SPCSE –a Secţia Securitate Internă).  
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Apreciem că toate atribuțiile enunțate nu pot fi îndeplinite în condiții corespunzătoare, 

având în vedere că efectivele structurilor menționate sunt puțin numeroase. În 

aceeași măsură, considerăm necesară sprijinirea directă a departamentelor de către 

SPIA pe probleme de protecție internă și anticorupție. Recomandăm, astfel, 

înființarea pe lângă departamente, la sediile și în beneficiul acestora, dar în 

subordinea SPIA, a secțiilor de protecție internă și anticorupție. 

CONCLUZII 

1) SPIA desfășoară anumite activități nespecifice (anchetele de serviciu), iar anumite 

atribuții nu pot fi exercitate (testarea integrității profesionale). Domeniul protecție 

internă și anticorupție nu este coordonat unitar de la nivelul MAI. Ca urmare, există 

deficite de capacitate atât în ceea ce privește SPIA, cât și departamentele. 
 

7. SCENARII PENTRU DETERMINAREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE 

Membrii echipei internaționale au elaborat Scenariile pentru determinarea 

capacității operaționale în cooperare cu personalul SDOI. 

Prin intermediul Scenariilor s-a urmărit: stabilirea capacității actuale a MAI ca entitate 

și a principalelor sale structuri componente de a face față, independent sau în cadrul 

sistemului, situațiilor în domeniul ordinii și securității publice la starea de normalitate 

și în condiții de criză; identificarea deficitelor și formularea recomandărilor corelative. 

Scenariile au constat în simularea de situații potențiale proiectate pe baza 

elementelor de context intern, local/național și regional/internațional ce produc efecte 

în domeniul ordinii și securității publice. Scenariile au vizat atât starea de normalitate, 

cât și crizele posibile.  

Situațiile proiectete au debutat cu momente în care activitățile MAI se desfășurau 

normal. De la starea de normalitate, acestea au escaladat, gradual, către crize din ce 

în ce mai complexe, până la extinderea pe întregul teritoriu național. Ca urmare, au 

impus angajarea succesivă, în timp și pe spații din ce în ce mai ample, de forțe și 

mijloace ale MAI tot mai variate și numeroase. 

Fondul general pe care Scenariile au fost realizate este al: realității politice și sociale 

naționale contemporane; stării criminogene actuale; situației din regiunea 

transnistreană și conflictului din Ucraina. La elaborarea Scenariilor au fost luate în 

considerare evenimente produse în trecut în țară, care oferă importante lecții 

învățate, precum și experiențe diverse din spațiul adiacent RM, între care conflictul 

din Ucraina a furnizat elemente de interes deosebit. 

În înlățuirea logică de la simplu la complex, Scenariile au prevăzut, pentru 

starea de normalitate și în condiții de criză internă, următoarele ipoteze: 

A) La starea de normalitate: 

a) Acțiunea structurilor MAI pentru îndeplinirea curentă și în mod independent a 

atribuțiilor ce le revin. 
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b) Acțiunea structurilor MAI pentru îndeplinirea, în situații complexe, a atribuțiilor ce 

presupun folosirea întrunită a forțelor și mijloacelor din mai multe departamente. 

B) În condiții de criză internă: 

a) Acțiunea structurilor MAI pe timpul crizei de nivel local în domeniul ordinii și 

securității publice. 

b) Acțiunea structurilor MAI în contextul crizei combinate atât în domeniul ordinii, 

securității publice, cât și al situațiilor excepționale. 

c) Acțiunea structurilor MAI pe timpul crizei de nivel național în domeniul ordinii și 

securității publice, generate pe fondul situațiilor de conflict internațional/regional. 

Structura Scenariilor a inclus situația generală și situațiile speciale, realizate pentru 

fiecare ipoteză în parte, modul de utilizare a forțelor și mijloacelor MAI, identificarea 

deficitelor specifice și formularea recomandărilor corelative pentru acoperirea 

acestora (conform Fișelor prevăzute în anexele corespunzătoare ipotezelor). 

Rezolvarea situațiilor create de către structurile MAI s-a făcut sub coordonarea SDOI, 

cu participarea subdiviziunilor implicate. Concluziile și recomandările nu au caracter 

public, astfel încât vor fi prezentate conducerii MAI/celor interesați pentru 

valorificarea în diferite scopuri. 

 

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

În Raportul privind analiza funcțională, echipa internațională nu s-a limitat la 

constatări, ci a pus concluzii asupra situațiilor identificate și a propus soluții prin 

formularea de recomandări consistente.  

Recomandările vizează toate nivelurile decizionale și de activitate (strategic, 

operațional și tactic) și includ o plajă largă de măsuri de diferite categorii, de la cele 

mai simple până la cele mai complexe.  

Am optat pentru această soluție deoarece constatările au fost foarte variate, așa 

încât nu am ignorat nici unul dintre aspectele asupra cărora am luat la cunoștință. Am 

considerat, astfel, că toate constatările, concluziile și recomandările corelative sunt 

importante și au însemnătate organizațională, trebuie valorificate și în nici un caz 

ignorate.   

Pentru anumite structuri nu au fost făcute recomandări exprese. În cazul în care 

situațiile de la alte subdiviziuni sunt similare, recomandările vor fi extrapolate și la 

acestea, după caz, în măsura în care sunt aplicabile. 

Înțelegerea cât mai corectă a recomandărilor de către beneficiar se va asigura prin 

corelarea cu acestea a constatărilor și concluziilor. 

Concluziile și recomandările sunt prevăzute, pe capitole și secțiuni, în Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezentul Raport. 
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http://www.mai.gov.md/ro/content/ministerul-afacerilor-interne-lanseaza-aplicatia-interactiva-parerea-ta-conteaza
http://www.mai.gov.md/ro/content/ministerul-afacerilor-interne-lanseaza-aplicatia-interactiva-parerea-ta-conteaza
http://www.cops.usdoj.gov/pdf/vets-to-cops/e030917193-CP-Defined.pdf
http://bim.lbg.ac.at/en/ilecus-strengthening-rule-law-and-good-governance-south-east-europe-further-promoting-internation
http://bim.lbg.ac.at/en/ilecus-strengthening-rule-law-and-good-governance-south-east-europe-further-promoting-internation
http://www.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/consultari-publice
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ANEXA Nr. 1 

C O N C L U Z I I   Ș  I   R E C O M A N D Ă R I 

(În prezentul document se utilizează denumirile propuse pentru diferitele structuri a căror reorganizare/înființare se recomandă) 

DOMENIUL CONCLUZII RECOMANDĂRI 

1. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

1.1. Concluzii generale privind 
managementul instituțional 
 

1.1.1. Cadrul normativ este încărcat, iar pe alocuri 
învechit și inoperabil. Există reglementări eronate, 
insuficiente, dar și excesive, care se repetă, sunt 
contradictorii sau fragmentează normarea unor 
activități, fapt ce generează dificultăți 
manageriale, de aplicare și funcționale; 
interpretări diferite ale prevederilor legale 
  

1) Actualizarea Planului legislativ al MAI pe baza 
analizei întregului cadru normativ aplicabil instituției.  
Acesta să cuprindă nevoile de reglementare, 
modificare și completare a legislației și dispozițiilor 
interne ministeriale și departamentale/similare, să 
asigure actualizarea/unificarea cadrului normativ și 
eliminarea contradicțiilor, exceselor de reglementare, 
redundanțelor 
2) Preluarea de către DGJ de la DD a evidenței 
actelor normative interne 
3) Realizarea sistemului informatic de evidență a 
cadrului normativ intern al MAI 
4) Asigurarea capacității necesare a Secției pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru 
gestionarea problematicii specifice la nivelul MAI 
5) Înființarea Centrului Cultural al MAI care să 
grupeze formațiile artistice ale instituției, să asigure 
desfășurarea coordonată a activității în domeniu și să 
degreveze inspectoratele generale de asemenea 
sarcini 
6) Elaborarea de către MAI a actului normativ privind 
punerea celor 5 întreprinderi de stat în monitorizarea 
unei autorități cu atribuții economice  

1.1.2. Deși există reglementări (care stabilesc 
ceea ce trebuie făcut în anumite domenii), nu 

1) Realizarea sistemului PSO pentru domeniul 
managerial și administrativ al MAI, aplicabil în 
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există proceduri standard de operare (PSO) în 
sfera managerială și administrativă aplicabile în 
întregul sistem al MAI (care trebuie să prevadă 
cum se desfășoară activitățile/ procesele și să 
algoritmizeze operațiile aferente). Acest deficit 
provoacă dezordine funcțională și lipsa de control 
asupra activităților 

întreaga instituție 

1.2. Activitatea managerială 
de nivel ministerial / 
departamental / teritorial 
 

1.2.1. Absența atribuțiilor precis definite privind 
coordonarea integrată a structurilor și activităților 
de ordine și securitate publică, precum și a 
subdiviziunii ministeriale de suport operațional și 
decizional, este un deficit funcțional deosebit de 
serios. Acesta generează, prin urmare, riscul 
necorelării unitare a domeniului și al perpetuării 
deficiențelor de coordonare atât a acțiunilor 
curente, cât și în situații de criză 

1) Elaborarea Legii privind organizarea și 
funcționarea MAI, care să realizeze cadrul 
organizatoric, funcțional și relațional al instituției 
adaptat necesarului/realității actuale 

2) Constituirea, ca structură operațională, a DOSP, 
sub conducerea unui viceministru. Acestuia să i se 
stabilească prin HG nr. 778/2009/prin noua Lege 
privind organizarea și funcționarea MAI competențele 
de coordonare operațională a inspectoratelor 
generale cu atribuții de ordine și securitate publică 

3) Dezvoltarea sistemului de analiză a 
informațiilor/riscurilor în scop operativ și al susținerii 
deciziei 
4) Asigurarea de către DGMO a suportului decizional 
și sprijinului funcțional al viceministrului, șeful DOSP  

1.2.2. Stabilirea eventuală a unor competențe 
operative în sarcina ministrului, precum și 
actualele atribuțiile stabilite expres prin Legea nr. 
320/2012 au efecte negative, apărând, ca 
rezultate: riscul repolitizării MAI, al privării 
demnitarului de filtrul care trebuie să existe între 
acesta și sfera executivă, al implicării în activități 
nespecifice și intruziunii în activitatea Poliției 

1) Revizuirea atribuțiilor ministrului prevăzute în HG 
778/2009, eliminarea celor nespecifice și adăugarea 
celor necesare 
2) În sarcina ministrului să nu fie puse competențe 
operative și să nu i subordoneze direct asemenea 
structuri 
3) Eliminarea din conținutul Legii nr. 320.2012 a 
competențelor ministrului privind activitatea Poliției 
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1.2.3. Încărcarea ministrului cu documente și 
activități nespecifice afectează capacitatea 
acestuia de gestionare globală a problemelor 
importante și prioritare ale instituției și are, ca 
efect, pierderea concentrării asupra ansamblului 
MAI 

1) Delegarea/transferul către viceminiștri, secretarul 
de stat, cabinetul ministrului, Direcția Documentare 
/Secretariat, Direcția Relații Publice a sarcinilor 
administrative, de selectare, desfășurare și rezolvare 
a activităților /corespondenței nespecifice ministrului  
2) Revizuirea sistemului intern de circulație a 
documentelor/corespondenței, a modului de dirijare 
către structurile vizate în mod real și de evidență a 
petițiilor 
3) Asigurarea de către Direcția Documentare 
/Secretariat a filtrării documentelor/ corespondenței 
pentru conducerea ministerului pentru evitarea 
încărcării inutile a acesteia 

1.2.4. Neocuparea funcției de secretar de stat 
încarcă persoanele din conducerea MAI cu 
sarcini administrative nespecifice și, ca urmare, 
produce risipa de timp și efort pe probleme 
neesențiale sub aspectul funcționalității 
instituționale 

1) Ocuparea în cel mai scurt timp a funcției de 
secretar de stat 

1.2.5. Colegiul MAI și structurile similare ale 
departamentelor nu funcționează sau activează 
necorespunzător. De aceea, nu se asigură 
adoptarea deciziilor instituționale importante prin 
consultarea reciprocă a conducătorilor, fiind 
posibile erorile de apreciere a situațiilor, hotărârile 
unipersonale și subiectivismul 
 

2) Reactivarea Colegiului MAI și a structurilor similare 
ale inspectoratelor generale 

1.2.6. Departamentele MAI au denumiri diferite, 
nu sunt grupate pe domenii de activitate în 
sisteme funcționale unitare (ordinea și securitatea 
publică), au număr de adjuncți diferit, iar la IGP 

1) Transformarea actualelor departamente în 
inspectorate generale conduse de inspectori generali 
2) Analizarea necesarului de funcții de adjuncți la 
toate structurile MAI, în scopul înființării de posturi 
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numărul de corespondenți teritoriali provoacă 
dificultăți funcționale. Ca efect, gradul de 
agregare instituțională este redus, 
compatibilitatea, interoperabilitatea, integrarea și 
cooperarea puțin dezvoltate, iar conducerea este 
dificilă, ceea ce afectează funcționalitata MAI ca 
sistem 

suplimentare, respectiv al desființării, acolo unde este 
cazul 
3) Înființarea celei de-a 2-a funcții de adjunct la IGP  

1.2.7. Nu există modelul instituțional de proiectare 
organizațională, asigurare a compatibilităților și 
corespondențelor între structurile dispuse la 
diferite niveluri ierarhice. Din acest motiv, 
funcționalitatea este afectată, comunicarea 
compromisă și îndeplinirea sarcinilor îngreunată 

1) Revizuirea sistemului de proiectare organizațională 
pentru asigurarea unificării structurale și disciplinei în 
domeniu, a realizării corespondenței organizatorice și 
funcționale între unitățile centrale, inspectoratele 
generale și teritoriale, precum și pe orizontala 
sistemului MAI 

1.3. Funcția de planificare 
 

1.3.1. Există deficit de planificare strategică și 
operațională la nivelul MAI, departamental și 
teritorial. Ca urmare, pot fi: afectată îndeplinirea 
țintelor de dezvoltare instituțională și 
funcționalitatea generală; irosite resurse; pierdute 
 șanse de atragere a asistenței externe 

1) Realizarea instrucțiunii privind activitatea de 
planificare, analiză, monitorizare și evaluare a 
politicilor în MAI, aplicabilă, pe niveluri ierarhice, 
întregului sistem, care să asigure relevanța, unitatea, 
simplificarea și eficacitatea demersului 

2) Completarea reglementărilor în vigoare cu atribuții 
privind coordonarea/sprijinirea de către DGAMEP, 
respectiv de către structurile departamentale 
competente, a procesului de planificare și asigurarea 
pregătirii personalului cu atribuții în domeniu 
3) Completarea PDS cu mecanismul de management 
al riscurilor 
4) Revizuirea anuală a PDS și trimestrială a planurilor 
anuale și completarea/modificarea, după caz, astfel 
încât să constituie instrumente de lucru eficace  
5) Modificarea structurii DGAMEP, astfel încât să se 
echilibreze activitățile sale interne. Preluarea de către 
DGAMEP de la DGRIIE a competențelor de proiecte 
și programe și a personalului de specialitate pentru a 
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se asigura componenta de resurse necesară 
planificării 
6) Constituirea distinctă la inspectoratele generale/ 
similare, după caz, a structurilor de politici, planificare 
și programe, cu aceleași atribuții și denumiri similare. 
La unitățile teritoriale, activitatea de planificare să se 
realizeze de către structura de management 
operațional căreia să i se aloce pentru aceasta funcții 
distincte 

1.3.2. Sistemul de monitorizare este greoi și nu 
este dublat de evaluarea corelativă a 
planurilor/programelor/acțiunilor. Ca urmare, 
eficacitatea procesului este limitată și nu asigură 
obținerea datelor necesare operării ajustărilor ce 
se impun  

1) Revizuirea sistemului de monitorizare și raportare, 
atașarea expresă la acesta a funcției de evaluare, 
simplificarea procedurilor și eliminarea dublării 
transmiterii de date/informații  

1.4. Funcția de coordonare 
 

1.4.1. Funcționalitatea unităților aparatului central 
este grav afectată. Capacitatea lor de îndeplinire 
a propriilor atribuții, dar și de coordonare a 
structurilor de specialitate subsecvente se 
situează la nivelul minim acceptabil, rolul 
acestora în arhitectura funcțională a MAI fiind 
puțin relevant. Ca urmare, se manifestă deficite 
atât la nivel central, cât și al departamentelor, 
rezultând diminuarea capacității de suport al 
deciziei, a gradului de coordonare generală, de 
disciplină normativă, organizatorică și funcțională, 
precum și în ceea ce privește administrarea 
resurselor  
 

1) Revizuirea competențelor și structurii unităților 
aparatului central al MAI în scopul eliminării sarcinilor 
de execuție, al creșterii autorității și rolului de 
coordonare în domeniile de specialitate, al 
descentralizării atribuțiilor nespecifice. Ținerea sub 
control a tendinței de concentrare de către unitățile 
aparatului central la nivelul MAI a unor activități și 
structuri de la inspectoratele generale  
2) Revizuirea cadrului normativ incident activității 
unităților aparatului central/departamentelor în 
domeniile de competență ce le revin. Concentrarea în 
reglementări unice a dispozițiilor cu același 
obiect/similare disipate în prezent în diferite acte 
normative 
3) Revizuirea sistemului funcțiilor din unitățile 
aparatului central al MAI, înființarea de structuri și 
posturi de funcționari publici cu statut special pentru 



238 

îndeplinirea atribuțiilor ce necesită asemenea 
specialiști. Transformarea în posturi de funcționari 
publici a pozițiilor actuale de personal tehnic ce 
îndeplinesc activități specifice funcției publice   
4) Redimensionarea numărului de posturi din unitățile 
aparatului central al MAI potrivit necesarului real 
pentru asigurarea capacității funcționale, la nivel 
proporțional cu alte ministere 
5) Recrutarea și selecția de personal experimentat 
din inspectoratele generale/similare pentru posturile 
de funcționari publici cu statut special ce vor fi 
înființate. Aceștia vor fi numai ofițeri care au deținut 
funcții de conducere/dețin experiență relevantă în 
domeniu 
6) Alocarea resurselor pentru intensificarea pregătirii 
profesionale a personalului unităților centrale, 
dezvoltarea sistemului de evaluări periodice și 
utilizarea rezultatelor la acestea ca mecanism de 
promovare și condiție de menținere în unitățile 
centrale/sistemul MAI 
7) Reproiectarea sistemului de consultare internă și 
avizare a actelor normative în vederea optimizării 
procesului. Stabilirea de răspunderi în cazul 
întârzierilor 
8) Stabilirea la nivelul MAI a politicilor de dezvoltare a 
compatibilității, interoperabilității, integrării și 
cooperării interinstituțioale 
9) Constituirea organismului de standardizare al MAI 
cu 2 subcomisii: una care să asigure validarea 
parametrilor tehnici generali în vederea achizițiilor 
(coordonată de structura centrală cu atribuții 
logistice), iar cealaltă, destinată gestionării integrate a 
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sistemului PSO (coordonată de DGMO) 
10) Stabilirea prin reglementări interne ale MAI a 
modului de delegare a competențelor/dreptului de 
semnătură, astfel încât să se asigure funcționalitatea 
permanentă a sistemului și degrevarea conducătorilor 
de sarcini care nu le permit îndeplinirea atribuțiilor 
principale 

1.5. Funcția de control și 
reglare 
 

1.5.1. Controlul intern, la toate nivelurile ierarhice, 
este una dintre funcțiile puțin dezvoltate și 
insuficient valorizate pentru cunoașterea situației 
reale din sistem și obținerea datelor necesare 
reglării proceselor organizatorice și funcționale. 
Ca urmare, gradul de coeziune și unitate 
normativă, organizatorică și funcțională este 
redus, sunt posibile evenimente grave, abateri 
disciplinare și fapte de corupție, iar serviciul 
public este deficitar  

1) Constituirea, ca unitate distinctă a aparatului 
central, a structurii de control în subordinea 
ministrului 
2) Înființarea/reorganizarea, după caz, la 
inspectoratele generale/similare a structurilor cu 
atribuții de control, independente de alte activități 
3) Realizarea concepției de organizare și desfășurare 
a controalelor interne în MAI (inclusiv controlul 
unităților aparatului central al MAI/departamental) și 
elaborarea actului normativ pentru această activitate, 
aplicabil întregii instituții  
Întocmirea fișelor cu indicatori specifici de 
performanță instituțională pe baza cărora se va 
efectua autoevaluarea/evaluarea unităților 
4) Constituirea în cadrul structurilor de control de la 
MAI/departamente a compartimentului necesar 
efectuării cercetării administrative a situațiilor 
semnalate de DAI/auditul intern și pentru alte cazuri 
5) Reproiectarea sistemului bilanțurilor/analizelor 
periodice ale activității, astfel încât să se asigure 
eficacitatea acestora, să se reducă timpul alocat, 
periodicitatea, volumul de documente elaborate și 
scoaterea personalului din dispozitive/de la locul de 
muncă 
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2. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR ȘI PROIECTELOR 

 2.1. Coordonarea domeniului proiectelor și 
programelor de asistență externă este deficitară. 
Departamentele au, în general, capacități reduse 
în domeniu, lipsește personalul specializat, iar 
pentru cel existent nu se asigură motivarea 
suficientă. Ca urmare, asistența externă nu a fost 
accesată corespunzător, iar unele subdiviziuni ale 
MAI au fost private de asemenea resurse 
 

1) Constituirea structurii de managementul proiectelor 
la nivelul MAI în cadrul DGAMEP (cum am 
recomandat la secțiunea privind managementul 
instituțional), cu funcții de coordonare generală a 
sistemului 
2) Înființarea la departamente a structurilor de 
proiecte corespondente celei din MAI și asigurarea 
pregătirii personalului 
3) Determinarea obiectivă şi realistă a acţiunilor/ 
programelor/proiectelor din MAI ce pot face obiectul 
finanţării externe, inclusiv a costurilor acestora 
4) Analizarea şi prioritizarea în Colegiul MAI a 
acţiunilor/ programelor/proiectelor ce pot face obiectul 
finanţării externe 
5) Coordonarea cu DGAMEP a negocierilor cu 
finanţatorii externi conform principiilor de prioritate 
stabilite/aprobate la nivelul MAI 
6) Simplificarea proceselor birocratice de gestionare 
în cadrul MAI a activităților aferente asistenței externe. 
Delegarea la departamente a competențelor de 
transmitere a proiectelor către finanțatori, de 
comunicare cu donatorii externi și partenerii de 
dezvoltare (în coordonare cu DGAMEP) 
7) Promovarea propunerii de lege privind stimularea 
personalului care gestionează fonduri externe sau 
participă la activitățile de elaborare, înaintare și 
management al proiectelor cu finanțare externă 

3. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL 

- 3.1. La nivelul MAI, domeniul managementului 
operațional nu este conceptualizat, iar 

1) Realizarea Concepției de management operațional 
al crizelor și acțiunilor de ordine publică în MAI, care 
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competențele nu sunt precis  delimitate și 
asigurate cu resurse corespunzătoare. Nu există 
PSO în domeniu. Ca efect, domeniul nu este 
suficient gestionat de la nivelul MAI și până la cel 
al unităților teritoriale; capacitatea organizatorică 
și funcțională este insuficientă; cadrul normativ 
subdezvoltat; abordarea unitară a problematicii 
lipsește; există suprapuneri și confuzie de atribuții 

să stabilească sfera unică de noțiuni; cadrul unitar de 
organizare și funcționare; arhitectura structurală; 
delimitarea competențelor între nivelurile ierarhice; 
modul de asigurare a coordonării integrate a forțelor 
și mijloacelor în diferite situații; dotarea tip a 
structurilor; sistemul PSO; sistemul de antrenare și 
verificare a capacității de acțiune, alte aspecte 
relevante 
2) Elaborarea/completarea cadrului normativ al 
managementului operațional numai după aprobarea 
Concepției prevăzute la recomandarea 1) 
3) Delimitarea în MAI a activităților de management 
operațional de alte sarcini nespecifice 
4) Unificarea organizatorică și funcțională a sistemului 
MAI de management operațional 
5) Asigurarea dotării necesare funcționării ca sistem 
integrat a managementului operațional  
6) Reglementarea prin act normativ intern a 
sistemului de pază și control acces în întregul MAI  

3.2. Deficitul actual de capacitate al SDOI privind 
managementul operațional este evident. Din 
această cauză, managementul operațional 
integrat al forțelor și mijloacelor MAI este redus, 
ceea ce prezintă riscuri în ceea ce privește 
gestionarea acțiunilor curente de ordine publică și 
a crizelor în domeniu 

1) Constituirea DGMO în cadrul aparatului central al 
MAI, ca unitate care să dețină competențe generale și 
să coordoneze de la nivelul instituției întreaga 
activitate de profil 
2) Realizarea sistemului informațional integrat al 
managementului operațional 
3) Dezvoltarea capacității operaționale prin 
asigurarea numărului necesar de posturi pentru 
optimizarea funcțională și selecția de personal cu 
experiență  

 3.3. La nivelul IGP, cadrul organizatoric și 
funcțional al managementului operațional este 
învechit sau revizuit pe segmente, ceea ce 

1) Revizuirea (pe baza concepției MAI ce va fi 
elaborată) cadrului normativ, organizatoric și 
funcțional al managementului operațional din IGP  
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determină lipsa principiilor generale de activitate 
pentru întreaga instituție; reglementarea 
domeniului s-a realizat potrivit capacității și 
perspectivei IGP asupra activităților specifice; 
structurile de specialitate îndeplinesc un mozaic 
de competențe; există deficite informaționale și 
de comunicare. Ca urmare, sunt afectate 
capacitatea de organizare și desfășurare 
coerentă și unitară a misiunilor specifice, 
cooperarea intrainstituțională și interinstituțională 

2) Eliminarea atribuțiilor nespecifice pentru domeniul 
managementului operațional atât la DMO al IGP, cât 
și la IP 
3) Structurile de management operațional de la IP să 
fie reorganizate ca secții/servicii de planificare și 
management operațional și să li se aloce posturi 
distincte pentru gestionarea celor 2 tipuri de activități 
4) Realizarea sistemului de management 
informațional, care să fie compatibil cu al 
SDOI/celorlalte structuri ale MAI relevante pentru IGP 
5) Realizarea rețelei intranet a IGP la care să fie 
conectate toate IP 

3.4. La DPF există probleme de management 
operațional sub aspectul funcționării centrelor de 
coordonare regionale/locale (decizie, 
coordonarea acțiunilor/operațiunilor; PSO, 
sisteme informaționale, infrastructură; pregătirea 
personalului); deficitelor de compatibilitate și 
interoperabilitate; capacității limitate de acțiune a 
echipelor mobile și absenței structurilor de 
intervenție. Din aceste motive, este afectată 
capacitatea de control al frontierei, de prevenire și 
combatere a migrației ilegale și criminalității 
transfrontaliere 

1) Asigurarea capacității operaționale complete a DPF 
(curentă/în situații de criză/incidente) prin  
operaționalizarea sistemului de management 
operațional; completarea infrastructurii/dotării; 
compatibilizarea/integrarea cu DGMO a MAI/alte 
structuri MAI relevante pentru DPF 
2) Completarea infrastructurii SPF, astfel încât să 
ofere posibilitatea monitorizării prin GPS a zonei de 
responsabilitate  
3) Operaționalizarea completă a structurilor 
regionale/locale de management operațional; 
dezvoltarea capacității privind adoptarea deciziilor; 
coordonarea activităților curente/ acțiunilor/ 
operațiunile de frontieră/ a incidentelor/situațiilor de 
criză 
4) Realizarea sistemului PSO pentru management 
operațional 
5) Completarea sistemului de antrenamente la diferite 
semnale prin instituirea verificărilor specifice, cu 
pondere în ceea ce privește evaluarea 
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subdiviziunilor/personalului  
6) Asigurarea mijloacelor de comunicații necesare 
pentru realizarea de legături stabile și securizarea 
convorbirilor  
7) Reanalizarea arhitecturii sistemului informatic, 
completarea modulelor necesare pentru 
funcționalitatea operațională, cooperarea, 
interoperabilitatea/integrarea cu DGMO a MAI/alte 
structuri relevante pentru DPF  
8) Efectuarea intervențiilor normative necesare 
acordării pentru echipele mobile ale DPF a 
competențelor legale pe întregul teritoriu național 
9) Constituirea subunităților de intervenție rapidă la 
DPF și DRPF 

3.5. La DTC, managementul operațional 
insuficient dezvoltat poate cauza capacitatea 
funcțională redusă a instituției, deficite de 
îndeplinire a misiunilor și atribuțiilor, 
compatibilitatea și interoperabilitatea reduse cu 
alte structuri ale MAI 

1) Revizuirea (pe baza concepției MAI ce va fi 
elaborată) cadrului normativ, organizatoric și funcțional 
al managementului operațional din DTC și integrarea 
sa deplină cu DGMO a MAI/alte structuri relevante 
pentru DTC 
2) Realizarea sistemului PSO pentru managementul 
operațional 
3) Acordarea de suport de specialitate de către DGMO 
a MAI, respectiv realizarea de proiecte externe, pentru 
asimilarea bunelor practici în domeniu, pentru 
dezvoltarea capacităţilor de management operațional, 
analiză, calcul al forţelor şi mijloacelor necesare 
îndeplinirii misiunilor DTC, alte nevoi operaționale 
4) Constituirea sistemului de management integrat al 
informațiilor, compatibil, interoperabil și integrat cu 
sistemul DGMO a MAI/alte structuri relevante pentru 
DTC 
5) Dotarea structurilor de management operațional cu 
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echipamentele necesare îndeplinirii atribuțiilor (inclusiv 
centre mobile de comandă moderne) 

3.6. Dirijarea operațională în cadrul SPCSE nu 
asigură integrarea deplină a structurilor regionale; 
nu s-a realizat sistemul PSO necesar desfășurării 
activităților specifice; există dificultăți de 
monitorizare video a activităților și de înștiințare a 
populației; sunt deficite de capacitate a 
personalului de specialitate. Acestea produc 
neajunsuri funcționale și de îndeplinire a 
misiunilor specifice 

1) Interconectarea sistemului informațional al DGMO 
a MAI cu CDSE și cele 4 CRDIO 
2) Integrarea completă în cadrul dispeceratelor 
regionale a serviciilor de urgență 901, 902, 903, 
corespunzător raioanelor pe care le deservesc  
3) Realizarea sistemului PSO pentru dispecerii 
CRDIO și experții CDSE 
4) Constituirea sistemului de documentare video la 
distanță pentru monitorizarea de către CRDIO a  
intervențiilor și analiza ulterioară a acestora 
5) Asigurarea la Centrul Republican de Instruire al 
SPCSE a capacităților interne ale instituției de a 
instrui personalul CDSE 
6) Dezvoltarea sistemului informatic al SPCSE astfel 
încât să susțină managementul operațional al 
instituției, compatibilitatea, interoperabilitatea și 
integrarea cu DGMO a MAI, cu alte structuri relevante 
pentru SPCSE 
7) Reanalizarea funcționalității sistemului de 
înștiințare al protecției civile din RM, regândirea 
concepției în domeniu și realizarea planului de 
modernizare a acestuia  
Efectuarea demersurilor pentru finanțarea 
reoperaționalizării sistemului de înștiințare 
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4. ORDINEA ȘI SECURITATEA PUBLICĂ 

4.1. Aspecte generale 

 4.1.1. Strategia de ordine și securitate publică a 
MAI nu a fost realizată, deși conform celor 2 
Strategii de securitate națională (2008, 2011)  
trebuia întocmită ca document sectorial. Ca 
urmare, absența sa a provocat, deja, incoerența 
și inconsecvența reformei domeniului. Lipsa 
acesteia va menține în continuare confuzia 
conceptuală și va genera disfuncționalități 
sistemice în domeniul ordinii și securității publice 

1) Elaborarea Strategiei de ordine și securitate 
publică a MAI 
2) Revizuirea cadrului legislativ/normativ și de politici 
al MAI și departamental în acord cu Strategia de 
ordine și securitate publică a MAI 
3) Întocmirea și transmiterea pe baza recomandărilor 
acceptate din analiza funcțională a propunerilor MAI 
pentru Strategia de securitate națională a RM  
 

4.1.2. Nu este realizată delimitarea între Poliție și 
carabinieri a competențelor de ordine și securitate 
publică, precum și ale celorlalte structuri ale MAI 
cu atribuții în domeniu. Ca urmare, există 
suprapuneri, duplicări și paralelisme în ceea ce 
privește menținerea, asigurarea și restabilirea 
ordinii și securității publice. Aceasta afectează 
funcționalitatea instituțiilor, produce deficite de 
calitate a îndeplinirii misiunilor și, ca efect, 
diminuează nivelul de siguranță al comunității 

1) Delimitarea, potrivit Strategiei de ordine și 
securitate publică, a competențelor între Poliție și 
carabinieri și includerea acestora în legislația 
specifică 
2) Înființarea, în situația renunțării la sistemul 
polițienesc dual ( adică se desființează carabinierii), a 
structurilor regionale de restabilire a ordinii publice în 
subordinea DRP 
3) Introducerea ca instrument de lucru la nivel 
teritorial a Planului unic de ordine și securitate 
publică pentru stabilirea modului de gestionare 
integrată a domeniului, a răspunderii, modului de 
acțiune, competențelor de cooperare și coordonare 

4.1.3. Structurile de ordine și securitate publică 
sunt neuniforme și neproporționale din punct de 
vedere organizatoric, al efectivelor și dotărilor. Ca 
urmare, condițiile de îndeplinire a atribuțiilor sunt 
diferite, iar nivelul de calitate a serviciului 
polițienesc prestat pentru comunitate este 
neunitar, încălcându-se principiul “Police equal 

1) Măsurile organizatorice, de asigurare cu efective și 
dotări vor fi concepute astfel încât să se asigure 
respectarea principiului “Police equal performance” 
(Performanță polițienească egală) 
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performance” 

4.1.4. Nu există mecanisme instituționalizate de 
consultare formală și asigurare a participării 
autorităților publice locale și a comunității la 
gestionarea domeniului ordinii și securității 
publice. Ca urmare, activitatea Poliției nu este 
adecvată suficient nevoilor locale  

1) Întroducerea în Legea nr. 320/2012 a prevederilor 
privind organizarea și funcționarea la nivelul 
autorităților publice locale a organismului consultativ 
destinat analizării situației privind ordinea și 
securitatea publică și stabilirii direcțiilor de 
acțiune/priorităților domeniului 

4.2. Asigurarea legalității, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice 

4.2.1. Competențe, atribuții și 
îndeplinirea acestora de către 
IGP 

4.2.1.1. Structura Poliției nu respectă cele 2 
domenii de activitate prevăzute de lege. 
Delimitarea structurilor de administrare și 
specializate nu corespunde rolului funcțional al 
unora dintre acestea. Ca urmare, ariile de 
competență nu sunt definite precis, nu este clar 
stabilit sistemul corespondențelor pe verticala 
sistemului, iar rolul IGP de coordonare și control 
nu se realizează corespunzător 
Parte din bazele de date necesare Poliției sunt 
constituite și gestionate de către STI, ceea ce nu 
permite controlul IGP asupra acestora 

1) Reorganizarea IGP pe cele 2 domenii ale activității 
polițienești prevăzute de Lege prin constituirea INSP 
și a INPC  
Structurile teritoriale ale IGP vor fi reorganizate pe 
același model 
- INSP și INPC vor fi asigurate din punct de vedere al 
activității de resurse umane, financiar și logistic de 
către structurile de specialitate ale IGP 
- INSP va fi constituit prin fuziunea dintre DGSP și 
parte din INP, cu realocarea corespunzătoare a 
competențelor  
- INSP va fi inclus în aparatul de administrare al IGP 
și va deține competențe de coordonare generală a 
domeniului  
- INP va preda la DP și IP competențele, structurile, 
personalul și mijloacele afectate misiunilor de 
patrulare, menținere, asigurare și restabilire a ordinii 
și securității publice 
- INSP va avea ca structuri principale: DGOSP și 
DGCR  
- DGOSP va asigura coordonarea generală a 
domeniului ordinii și securității publice și a structurilor 
corespondente/personalui de la DP/IP  
- DGCR va prelua de la INP competențele aferente 
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domeniului circulației rutiere, nu va îndeplini nemijlocit 
atribuții operative, va asigura coordonarea generală a 
domeniului și va avea structuri corespondente la 
DP/IP  
În coordonarea DGCR se va constitui ca subdiviziune 
specializată a IGP unitatea de poliție rutieră pentru 
drumurile naționale, escortă și misiuni speciale 
- În coordonarea DGCR va intra, ca subdiviziune 
specializată a IGP, Sistemul Automatizat de 
Supraveghere a Circulației Rutiere „Controlul 
Traficului” ce va fi transferat integral de la STI (funcții, 
personal, echipamente, spații de lucru). Mentenanța 
sistemului va rămâne în competența STI 
- Aspectele privind INPC vor fi tratate în secțiunea 
dedicată activității de investigații speciale 
2) Revizuirea structurii aparatului de administrare al 
IGP pentru realizarea coerenței funcționale prin 
includerea în acesta a componentelor necesare 
îndeplinirii atribuțiilor de coordonare și control: INSP, 
INPC, structura logistică și cea de inspectare 
3) Revizuirea sistemului organizatoric al IGP pentru a 
se realiza: delimitarea riguroasă a atribuțiilor pe 
paliere ierarhice; simetria structurală; corespondența 
verticală a competențelor; proporționalitatea alocării 
efectivelor în funcție de criteriile ce vor fi stabilite; 
unificarea denumirilor 
4) Transferarea de la STI la IGP a bazelor de date 
care, conform legii, trebuie gestionate de Poliție 
5) Constituirea ca structură specializată a IGP, 
subordonată DGOSP, a unității de coordonare a 
activității de poliție transporturi (rutier, feroviar, naval, 
aerian), care să asigure gestioarea integrată a 
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problematicii specifice. Constituirea în subordinea IP 
pe raza cărora se desfășoară activități relevante de 
transport a structurilor care să gestioneze 
problematica respectivă   

4.2.1.2. Competențele de aprobare a structurii, 
efectivului-limită, Regulamentului IGP, efectivului-
limită al subdiviziunilor teritoriale ale Poliției revin 
Guvernului. Ca urmare, posibilitățile MAI/IGP de a 
dispune de efectivele la dispoziție sunt limitate și, 
la fel, de a răspunde oportun schimbărilor situației 
operative 

1) Efectuarea propunerilor de modificare a actelor 
normative, astfel încât să se asigure coborârea la 
nivelul MAI/IGP a competențelor de aprobare a 
regulamentelor de organizare și funcționare și de 
gestionare a efectivelor (în limitele stabilite prin HG)   

4.2.1.3. DGSP are competențe limitate în 
domeniul ordinii și securității publice, mare parte 
fiind îndeplinite de INP. De aceea, nu are 
capacitatea de acoperire a întregii game de 
activități specifice 

1) Reorganizarea DGSP și revizuirea competențelor, 
astfel încât să poată acoperi domeniul alocat și 
includerea în INSP ce urmează să fie constituit 
conform recomandării 1) de la pct. 4.2.1.1. 
 

4.2.1.4. Capacitatea operațională a BPDS 
„Fulger” este afectată de deficitele de dotare. Ca 
urmare, intervenția este dificilă și mobilitatea 
redusă, îndeosebi la nivel teritorial. Prestarea de 
servicii contra plată poate afecta negativ 
îndeplinirea misiunilor curente și imaginea publică 
a BPDS 

1) Continuarea dotării BPDS, îndeosebi cu mijloace 
de mobilitate, pentru creșterea capacității de 
intervenție 
2) Constituirea și dotarea detașamentului pentru 
intervenții la distanță pe teritoriul național 
3) Modificarea cadrului normativ, astfel încât BPDS 
să poată efectua numai misiuni instituționale 

4.2.1.5. CTCEJ este deficitar sub aspectul dotării 
laboratoarelor centrale și al capacității funcționale 
a structurilor teritoriale. Ca urmare, nu pot fi 
asigurate la nivelul de calitate necesar serviciile 
specializate pentru diferitele categorii de structuri 
ale Poliției/MAI 

1) Întreprinderea demersurilor în vederea acreditării 
CTCEJ conform standardelor internaționale 
2) Efectuarea demersurilor pentru achiziționarea 
echipamentelor necesare testelor CBRN 
3) Dezvoltarea capacității direcțiilor/secțiilor teritoriale 
ale Centrului și acordarea sprijinului de specialitate 
IP/celorlalte structuri ale MAI prin arondarea acestora 

4.2.1.6. Serviciul Poliției Judecătorești nu a fost 
predat Ministerului Justiției, astfel încât nu s-au 

1) Predarea Serviciului Poliției Judecătorești la 
Ministerului Justiției pentru punerea în aplicare a 
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aplicat prevederile respective din Legea nr. 
320/2012 

prevederilor Legii nr. 320/2012 

4.2.1.7. Centrul Chinologic al IGP întâmpină 
dificultăți în ceea ce privește cadrul normativ 
aplicabil, manualele de specialitate; calitatea 
instructorilor; dotarea specifică; absența 
programelor de formare a chinologilor și a PSO 
specifice. Ca urmare, activitatea de chinologie în 
IGP este deficitară și nu se poate dezvolta. 
Activitatea chinologică în MAI este disipată, astfel 
încât nu se asigură coordonarea unitară a 
domeniului 

1) Sprijinirea Centrului Chinologic al IGP pentru 
realizarea cadrului normativ, manualelor de 
specialitate și PSO; pregătirea instructorilor; dotarea 
specifică; realizarea programului de formare a 
chinologilor; stabilirea competențelor de coordonare a 
domeniului chinologic în cadrul IGP  
2) Operaționalizarea acordului cu Centrul Chinologic 
Sibiu, România, și dezvoltarea cooperării 
internaționale pe domeniul chinologic 
3) Realizarea concepției MAI de unificare a activității 
chinologice.  
- Constituirea Centrului Chinologic al MAI pentru 
concentrarea activității de coordonare, reglementare 
și metodologice a domeniului chinologic; a resurselor 
veterinare; de dresare a câinilor de serviciu și 
pregătire a specialiștilor  
- Această unitate va fi singura structură de profil a 
MAI, urmând să dețină competențe generale în 
materie 
- Centrul va fi pus în coordonarea funcțională a 
structurii MAI cu experiența cea mai relevantă, cu 
numărul cel mai mare de câini și care are, totodată, 
necesarul cel mai mare de animale de serviciu și 
chinologi 

4.2.1.8. INP a „colectat” competențe cu mult 
peste posibilitățile de îndeplinire, iar analiza a pus 
în evidență serioase deficiențe organizatorice și 
funcționale. Din aceste cauze, INP s-a dovedit 
neviabil, nu are în prezent capacitatea 
operațională de planificare, organizare, 

1) Predarea de către INP la DP și IP a competențelor, 
structurilor, personalului și mijloacelor afectate 
misiunilor de patrulare, menținere, asigurare și 
restabilire a ordinii și securității publice 
2) Înființarea INSP prin fuziunea dintre parte din INP 
și DGSP conform recomandării 1) de la pct. 4.2.1.1.  
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desfășurare și coordonare completă și integrată a 
sarcinilor și misiunilor multiple din 
responsabilitate, așa cum sunt definite în 
regulamentul propriu 

3) Înființarea în cadrul DGSOP a unei structuri care 
să gestioneze problematica polițienească în mediul 
rural și să determine intensificarea activității în zonele 
respective 

4.2.1.9. DP a municipiului Chișinău nu are în 
subordine structuri de restabilire a ordinii și 
securității publice, poliție rutieră, transport feroviar 
(gara Chișinău) și transport aerian (Aeroportul 
internațional Chișinău), precum și mijloacele 
necesare  
Din aceste motive, capacitatea de intervenție la 
evenimentele în masă lipsește, misiunile de 
circulație rutieră pe raza municipiului nu pot fi 
îndeplinite, iar atribuțiile polițienești privind 
transportul feroviar și aerian nu pot fi realizate    

1) Transferarea în subordinea DP a municipiului 
Chișinău a Batalionului nr. 1 și a Batalionului nr. 4 din 
Brigada de Patrulare „Centru” a INP, inclusiv a 
mijloacelor din dotare și reorganizarea acestora, 
astfel încât să asigure capacitatea operațională 
optimă a DP în domeniile vizate  
 
 
 
 
 

4.2.1.10. Deși problematica ordinii și securității 
publice în municipiul Chișinău trebuie să aparțină 
IP de sector, acestea nu posedă competențele, 
răspunderea, efectivele și mijloacele necesare. 
Polițiștii din BRO nu pot face constatări. Din 
aceste motive, nu este posibilă coordonarea 
unitară de către IP, executarea oportună a 
misiunilor în teren și efecuarea măsurilor 
procedurale specifice, fapt ce afectează coerența 
acțiunilor polițienești și calitatea serviciilor către 
comunitate   

1) Transferarea la IP a efectivelor BRO (câte un 
pluton la fiecare IP de sector) și ale Batalionului nr. 2 
din Brigada de Patrulare „Centru” a INP (câte o 
companie la fiecare IP de sector), a mijloacelor din 
dotare, precum și punerea acestora în coordonarea 
Secției Securitate Publică 
2) Dezvoltarea la DP a municipiului Chișinău a 
condițiilor tehnice pentru dirijarea misiunilor de 
patrulare și intervenție la solicitări – dispecerat 
modernizat, sistem GPS, mijloace de comunicații 
sistem TETRA 
3) Revizuirea atribuțiilor sectoriștilor, degrevarea de 
sarcini inutile. Sectorișitii să nu mai dețină atribuții de 
constatare, iar activitatea acestora să fie conformă 
modelului “Community Policing”  
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4.2.1.11. Sistemul informatic al DP a municipiului 
Chișinău este slab dezvoltat, iar accesul la bazele 
de date nu este posibil, ceea ce provoacă 
dificultăți de îndeplinire a atribuțiilor 

1) Constituirea la DP a municipiului Chișinău a 
structurii consolidate de comunicații și informatică, 
suplimentarea funcțiilor de specialitate. Aceasta va fi 
destinată gestionării activității curente în domeniu, 
dezvoltării sistemului informatic al DP și IP de sector 
(sub coordonarea STI)   

4.2.1.12. Competențele IP nu sunt clare, 
reglementările sunt necorelate și neactualizate, 
birocrația este exagerată, structurile funcționale 
ale IP nu sunt dimensionate corect, numărul de 
sectoare de poliție și dispunerea posturilor de 
poliție nu au fost stabilite potrivit necesarului 
local. Ca urmare, se produc deficite funcționale, 
iar capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor este 
diminuată 

1) Evaluarea structurii organizatorice a IP și 
echilibrarea acesteia din punctul de vedere al 
competențelor și numărului de personal  
2) Proiectarea de criterii pentru stabilirea numărului 
de sectoare de poliție ale IP, de înființare a posturilor 
de poliție, precum și pentru alocarea efectivelor 
acestora. Revizuirea potrivit criteriilor aprobate a 
numărului sectoarelor de poliție și a locurilor de 
dispunere a posturilor de poliție 
3) Stabilirea clară a tuturor competențelor în cadrul 
IP; standardizarea proceselor; reducerea volumului 
de documente ce trebuie întocmite; simplificarea 
sistemului de raportare; corelarea și actualizarea 
reglementărilor; transmiterea de către IGP a normelor 
de îndrumare pentru asigurarea practicii unitare în 
situații în care este posibilă interpretarea dispozițiilor 
legale (vezi situația de la Taraclia sesizată în Raport 

4.2.1.13. Actualul model organizatoric și 
funcțional al IP este depășit din următoarele 
cauze: dificultatea de coordonare de către IGP; 
fragmentarea organizatorică și funcțională; 
volumul mare de activități administrative; 
personalul administrativ și de suport sustras 
activităților polițienești; dificultățile financiare și 
logistice. Din motivele enunțate, coordonarea 
este insuficientă, sarcinile administrative nu 

1) Înființarea a 6-8 DRP care să includă, fiecare, un 
număr proporțional de IP 
- DRP urmează să fie structuri de coordonare 
operațională și suport pentru IP, cu număr minim de 
personal  
- La DRP vor fi concentrate structurile de resurse 
umane, logistică, financiar, parte din atribuțiile de 
management operațional, informatică și comunicații, 
precum și alte competențe ce pot fi centralizate (ex. 
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permit concentrarea pe aspectele operative și 
există risipă de personal, ceea ce afectează 
calitatea serviciului polițienesc 

analiza informațiilor, relații publice, crimă organizată, 
investigații fraude economice)  
- La IP vor rămâne sarcini exclusiv operaționale, ceea 
ce va simplifica managementul și va permite 
concentrarea pe problematica polițienească 

4.2.1.14. La posturile de poliție lucrează un singur 
polițist, indiferent de problematica locală și 
situația operativă. Polițiștii sunt frecvent scoși din 
dispozitive pentru activități nerelevante la IP. 
Adăugând la aceasta dotarea precară a posturilor 
de poliție, activitatea polițienească în mediul rural 
nu are consistența necesară  
 
 

1) Stabilirea pe baza criteriilor ce se vor realiza 
conform recomandării 2) de la pct. 4.2.1.12. a 
numărului de personal al sectoarelor și posturilor de 
poliție și întocmirea planului de încadrare a funcțiilor 
respective  
2) Realizarea planului de dotare a sectoarelor și 
posturilor de poliție și realizarea de proiecte de 
asistență externă pentru punerea acestuia în aplicare 
3) Analiza activităților desfășurate de IP, sectoare, 
posturi de poliție și stabilirea măsurilor de asigurare a 
relevanței, gradului de necesitate și utilitate, în scopul 
folosirii eficace și eficiente a efectivelor, timpului de 
muncă și resurselor. Diminuarea scoaterii 
personalului din dispozitive pentru activități la 
eșalonul superior  
4) Reglementarea interdicției privind participarea 
personalului de la sectoarele și posturile de poliție la 
serviciul de zi la IP  

4.2.1.15. IP pun la dispoziția diferitelor structuri ce 
aparțin instituțiilor de stat și autorităților publice 
locale personal pentru sprijinirea acestora în 
vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin. Ca 
urmare, polițiștii prestează servicii nespecifice, 
sunt sustrași de la îndeplinirea sarcinilor de 
muncă și, în anumite circumstanțe, pot 
compromite imaginea Poliției și desfășura acțiuni 
ilegale 

1) Elaborarea ordinului șefului IGP pentru 
reglementarea participării personalului la alte activități 
decât cele polițienești, precum și în beneficiul altor 
autorități, în scopul limitării implicării acestora în 
sarcini nespecifice  
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4.2.1.16. Cadrul lacunar de reglementare a 
cooperării intrainstituționale, precum și cu alte 
autorități, generează dificultăţi de realizare 
efectivă a acțiunilor comune 
 
  

1) Realizarea Concepției de cooperare a MAI în 
interiorul instituției, cu alți parteneri naționali și 
internaționali și elaborarea cadrului de reglementare 
în domeniu 
2) Actualizarea acordurilor/planurilor de cooperare ale 
IGP cu alte autorități de aplicare a legii 

4.2.1.17. Faptul că legislația privind folosirea 
forței și armelor din dotare nu le asigură protecția 
corespunzătoare determină reticența polițiștilor de 
a acționa chiar și în situații clare și periculoase 
pentru propria persoană, din teama de a nu fi 
ulterior cercetați și condamnați 

1) Evaluarea cadrului legal privind folosirea forței și 
armelor/mijloacelor din dotare și formularea 
propunerilor de amendare, astfel încât să asigure 
protecția adecvată a polițiștilor  

4.2.1.18. Cadrul legislativ lacunar privind 
persoanele fără adăpost şi cele abandonate 
creează IP dificultăţi majore și riscuri în situația 
producerii de evenimente 

1) Formularea de propuneri de amendare a cadrului 
legislativ privind persoanele fără adăpost şi cele 
abandonate, astfel încât să se precizeze expres 
atribuțiile în domeniu ale Poliției 

4.2.2. Competențe, atribuții și 
îndeplinirea acestora de către 
DTC 

4.2.2.1. Analiza funcțională a relevat faptul că în 
ceea ce privește carabinierii sunt posibile 2 
variante: desființarea completă și transferul 
efectivelor la Poliție, ori reorganizarea și 
integrarea în sistemul polițienesc, cu păstrarea 
statutului. Ca urmare, se impune formularea de 
către MAI a propunerii care să fundamenteze 
opțiunea politică 

1) Având în vedere sensibilitatea problemei se 
impune dezvoltarea analizei de către MAI și 
formularea de propuneri către factorul politic, acesta 
urmând să decidă 
2) Dacă se optează pentru menținerea carabinierilor 
rămân valabile recomandările de la concluziile 
4.2.2.2. și 4.2.2.3. 
 

4.2.2.2. Nu există Concepția privind locul, rolul și 
misiunile carabinierilor în sistemul de ordine și 
securitate publică, iar legislația este depășită. Ca 
urmare, competențele nu sunt precizate 
corespunzător și există deficite funcționale; nu 
este posibilă proiectarea coerentă a măsurilor 
legislative, organizatorice și funcționale pentru 
desfășurarea activității curente și dezvoltarea 

1) Elaborarea Concepției privind locul, rolul și 
misiunile carabinierilor în sistemul de ordine și 
securitate publică, în calitate de structură 
polițienească având statut militar (subsecventă 
Stategiei de ordine și securitate publică a MAI) 
2) Întocmirea proiectului Legii carabinierilor pe baza 
Concepției prevăzute la recomandarea 1) 
3) Eliminarea din cuprinsul legislației specifice a 
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instituției; posibilitățile MAI de intervenție asupra 
aspectelor de structură sunt minime 

competențelor ministrului afacerilor interne privind 
conducerea carabinierilor 
4) Modificarea cadrului legislativ, astfel încât atribuțiile 
carabinierilor privind apărarea națională să fie 
restrânse la situațiile strict necesare, instituția fiind 
transformată într-o structură polițienească având 
statut militar 
5) Modificarea cadrului legislativ, astfel încât 
patrimoniul carabinierilor să fie scos de sub regimul 
specific Forțelor Armate și să poată fi utilizat conform 
nevoilor MAI    
6) Modificarea cadrului legislativ, astfel încât 
competențele privind structura, dislocarea şi efectivul 
carabinierilor să fie coborâte la nivel 
guvernamental/ministerial, după caz 
7) Modificarea cadrului legislativ, astfel încât 
carabinierilor să li se acorde calitatea de agent 
constatator 
8) Elaborarea proiectului Legii privind paza 
obiectivelor și valorilor în RM. Elaborarea cadrului 
normativ privind paza obiectivelor cu efective de 
carabinieri   

4.2.2.3. DTC are probleme de sistem 
organizațional (acoperire teritorială 
nesatisfăcătoare); de personal (deficit, utilizare 
neadecvată, ritm lent al profesionalizării); de 
asigurare tehnico-materială (insuficiență, uzură 
accentuată). Ca urmare, capacitatea de 
îndeplinire a misiunilor, îndeosebi la nivel 
teritorial, este redusă, iar instituția în ansamblu 
întâmpină dificultăți de funcționare  
  

1) Constituirea IGC, ca structură polițienească având 
statut militar 
2) Reorganizarea structurilor centrale și teritoriale ale  
ICG și adaptarea acestora la specificul activității 
polițienești 
3) Întocmirea planului de integrare a IGC în sistemul 
polițienesc sub aspect funcțional, operațional, al 
comportamentului cu publicul și al formării 
profesionale 
4) Constituirea de structuri teritoriale de carabinieri 
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omoloage DRP ce urmează a fi înființate 
5) Retragerea pazei de la obiectivele care exced 
competenței carabinierilor  
6) Revizuirea structurii posturilor, astfel încât să se 
asigure proporția normală între personalul de diferite 
categorii  
7) Revizuirea sub coordonarea MAI a planului privind 
profesionalizarea carabinierilor  
8) Sprijinirea IGC de către MAI pentru realizarea 
capacității de atragere a asistenței externe 
9) Stabilirea necesarului de dotare al IGC și 
realizarea programelor financiar-logistice pentru 
asigurarea acestuia 

4.3. Securitatea frontalieră, combaterea migraţiei ilegale și a criminalităţii transfrontaliere. Managementul migrației și azilului 

4.3.1. Competențe, atribuții și 
îndeplinirea acestora de către 
DPF 

4.3.1.1. Actele legislative/normative ce privesc 
activitatea PF conțin prevederi necorelate. Ca 
urmare, există lacune, apar contradicții de 
reglementare, paralelisme și suprapuneri de 
competențe  

1) Evaluarea cadrului legislativ/normativ ce privește 
PF, identificarea deficiențelor și formularea 
propunerilor de eliminare  

 

4.3.1.2. Există deficite de constituire a 
dispozitivelor de control al frontierei, de utilizare a 
forțelor și mijloacelor, precum și de 
dotare/infrastructură. Ca urmare, eficacitatea 
controlului frontierei este afectată 
 
 
 
 

1) Dezvoltarea sistemului PSO pentru controlul 
frontierei 
2) Dezvoltarea componentelor informatice necesare 
controlului frontierei și celorlalte activități în cadrul PF, 
completarea sistemului fix de supraveghere, 
extinderea sistemului de comunicații (vezi 
recomandările de la secțiunea privind TIC) 
3) Calcularea necesarului real de efective pentru 
controlul frontierei, astfel încât să se asigure 
densitatea necesară de patrule și organizarea 
serviciului pe 5 ture 
4) Folosirea manevrei de efective și mijloace pentru 
întărirea dispozitivelor de control al frontierei în 
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zonele și perioadele rezultate din analiza de risc 
5) Întărirea componentei chinologice, elaborarea de 
manuale/PSO, proiectarea cursurilor necesare 
formării chinologilor și a instrucțiunii privind 
antrenarea câinilor la SPF  
6) Promovarea propunerilor de completare a cadrului 
de reglementare, astfel încât PF să îi fie acordate 
competențe de control în domeniul protecţiei chimice, 
bacteorologice, radiologice şi nucleare în zona de 
responsabilitate 
7) Amenajarea încăperilor și alocarea mijloacelor 
financiare pentru întreținerea solicitanților de azil 
până la preluarea de către BMA  

4.3.1.3. Din cauza situației pe segmentul 
transnistrean și a restricțiilor existente, zona 
respectivă este complet neacoperită din punct de 
vedere operativ (cu excepția elementelor BMA cu 
misiuni limitate). Ca urmare, există riscuri multiple 
de securitate ce nu sunt abordate corespunzător 

1) Promovarea propunerilor în vederea modificării 
cadrului normativ astfel încât să li se acorde echipelor 
mobile ale PF competența de acțiune pe întregul 
teritoriu național 

4.3.1.4. Misiunea de securitate aeronautică, 
preluată recent de către PF, se îndeplinește cu 
dificultate. Acest fapt cauzează impedimente în 
domeniul securității aeronautice și al regimului 
specific în PTF 

1) Dezvoltarea infrastructurii aeroporturilor 
internaționale pentru îndeplinirea standardelor de 
securitate aeronautică 
2) Realizarea de parteneriate internaționale pentru 
obținerea de sprijin în vederea pregătirii personalului 
ce îndeplinește misiuni de securitate aeronautică 

4.3.2. Competențe, atribuții și 
îndeplinirea acestora de către 
BMA 

4.3.2.1. Ca urmare a funcționării BMA la Chișinău 
în 2 locații activitatea este afectată și se 
generează costuri suplimentare 

1) Analiza posibilităților de funcționare a BMA la 
Chișinău într-un singur local 

4.3.2.2. Este  lipsă de personal la structurile 
centrale și teritoriale. Ca urmare, unele au deficit 
de capacitate, iar altele nu pot fi înființate, deși 
sunt necesare. Sistemul de formare prin cursuri 

1) Completarea statelor de organizare cu funcțiile 
necesare structurilor menționate în Raport 

2) Acordarea de sprijin de către DGRU a MAI și 
Academia MAI pentru proiectarea cursurilor de 
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nu există și, de aceea, profesionalismul 
personalului nu poate fi dezvoltat în mod 
corespunzător 

specializare a personalului BMA 

4.3.2.3. Sunt suprapuneri și paralelisme de 
competențe ale BMA cu ale altor autorități. Ca 
urmare, se produc dificultăți de îndeplinire a 
sarcinilor, iar unele nu pot fi îndeplinite  
 

1) Promovarea propunerilor de eliminare a 
paralelismelor/suprapunerilor de competențe între 
structurile MAI și cu alte autorități statale privind 
constatarea contravențiilor cu privire la încălcarea 
regulilor de ședere de către străini; regulilor de 
plasare în câmpul muncii a străinilor; dispunerea 
interdicției de intrare în RM; nepermiterea ieșirii și 
încetarea măsurii de nepermitere a ieşirii; alte 
aspecte de interes 
2) Stabilirea măsurilor pentru informarea BMA de 
către alte autorități asupra aspectelor din competență 
și pentru asigurarea compatibilității, interoperabilității 
și integrării sistemelor informatice relevante 

4.3.2.4. Siguranța Centrului de cazare este 
periclitată din cauza lipsei de personal și a 
reglementării necorespunzătoare a domeniului 
pazei. Cu urmare, există riscuri de securitate și 
de siguranță a angajaților Centrului, a 
persoanelor cazate și a bunurilor unității 

1) Asigurarea personalului pentru paza Centrului, 
precum și a celorlalte posturi necesare funcționării 
2) Efectuarea modificărilor normative pentru 
asigurarea pazei Centrului 
3) Analiza oportunității înființării a 3 centre de 
integrare pentru străini 

4.3.2.5. Acordurile de cooperare între BMA, IGP, 

DTC şi DPF sunt neactualizate și nu sunt 

elaborate planuri de acţiuni comune la nivel 

national şi teritorial. Din aceste cazuri, 

îndeplinirea atribuțiilor comune este îngreunată 

1) Actualizarea acordurilor/planurilor de cooperare ale 
BMA cu alte autorități relevante 
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4.4. Investigații speciale și urmărire penală 

4.4.1. Investigații speciale 4.4.1. Există dificultăți de aducere în INI a 
personalului ce deține experiența și pregătirea 
necesare îndeplinirii sarcinilor investigative. 
Motivarea personalului nu este satisfăcătoare, 
îndeosebi pentru funcțiile ce presupun 
specializarea foarte înaltă. Ca urmare, calitatea 
efectivelor nu este pe deplin satisfăcătoare, ceea 
ce afectează îndeplinirea atribuțiilor 
 
 

1) Stabilirea regulilor de carieră pentru ofițerii de 
investigații, astfel încât să se asigure evoluția 
acestora de la structurile teritoriale către INPC 
2) Dezvoltarea sistemului motivațional pentru 
personalul care lucrează în structuri de investigații ce 
presupun eforturi deosebite fizice și psihice, precum 
și expertiză de nivel superior 
3) Dezvoltarea sistemului de formare a 
investigatorilor, inclusiv prin solicitarea de asistență 
externă și cooperări internaționale  

4.4.2. Majoritatea ofițerilor INI nu deține certificate 
de acces la informații clasificate, fapt care 
creează riscuri deosebite de securitate și 
integritate 

1) Stabilirea împreună cu SIS a soluțiilor de rezolvare 
în regim de urgență a problemei certificatelor de 
acces la documente clasificate  

4.4.3. Capacitatea DMO a INI este foarte scăzută 
față de amploarea sarcinilor și volumul fluxului 
informațional. DMO trebuie să deservească 
subdiviziunile INI fără structuri analitice proprii. 
Din aceste motive, unele sarcini nu se execută la 
nivelul de calitate necesar, altele nu pot fi 
îndeplinite, iar sprijinul structurilor INI fără 
componente analitice proprii nu este 
corespunzător 

1) Restructurarea și asigurarea DMO (în contextul 
reorganizării INI în INPC), cu personalul necesar 
pentru a dobândi capacitatea de realizare a sarcinilor 
de profil și de sprijin al subdiviziunilor INPC. DMO va 
fi singura structură de management operațional, 
inclusiv analitică, a INPC. Aceasta înseamnă 
dezvoltarea capacității analitice a DMO prin 
asigurarea dotării necesare și pregătirea adecvată a 
personalului  
2) Realizarea sistemului de management integrat al 
informațiilor 

4.4.4. Lacunele legislative, dispozițiile 
contradictorii și interpretarea dată legislației 
specifice de către procurori, nu permit 
desfășurarea investigațiilor în cazul tuturor 
infracțiunilor, pentru prevenirea celor grave, 

1) Identificarea precisă a tuturor lacunelor și 
contradicțiilor legislative și formularea propunerilor 
pentru amendarea cadrului de reglementare 
2) Actualizarea procedurilor de investigare, 
standardizarea activităților și inițierea realizării PSO în 
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constatarea infracțiunilor latente și nu se poate 
acționa proactiv, astfel încât faptele pot rămâne 
nedescoperite. Există, de asemenea, deficite de 
reglementare internă a activităților de investigații, 
privind bazele de date, standardizarea 
activităților, ceea ce diminuează funcționalitatea 
sistemului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domeniul analizei informațiilor 
3) Reglementarea cooperării cu omologii din 
străinătate și ofițerii de legătură acreditați în RM 
4) Perfecționarea mecanismelor de coordonare la 
nivel național, cooperare, schimb de informații și 
parteneriate în domeniul antidrog.  
Dezvoltarea metodelor de combatere a vânzării pe 
Internet a drogurilor.  
Efectuarea de analize pentru identificarea 
corelațiilor/cauzalității între spălarea de bani și traficul 
de droguri 
5) Creșterea efectivelor structurior antidrog și 
asigurarea echipamentelor necesare.  
Specializarea în domeniu a ofițerilor, implicarea 
acestora în activități de formare și investigații 
internaționale/europene (proiecte bilaterale, echipe 
comune de investigații). 
6) Efectuarea demersurilor pentru scurtarea 
termenului de răspuns la informațiile solicitate 
operatorilor de telefonie  
7) Actualizarea reglementărilor privind coordonarea 
stucturilor de investigații de la IP și raportarea de 
către acestea a informațiilor ce privesc INPC 
8) Promovarea propunerii de amendare a legislației 
privitoare la protecția martorilor și realizarea 
conformității acesteia cu practica europeană, astfel 
încât direcția de profil să poată realiza toate măsurile 
de protecție și asistență prevăzute de reglementările 
în vigoare 
9) Promovarea propunerilor de modificare a legislației 
pentru mărirea cuantumului amenzilor privitoare la 
droguri 
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10) Promovarea propunerilor de modificare a 
legislației privitoare la infracțiunile informatice, astfel 
încât investigarea acestora să nu depindă de 
valoarea prejudiciului.  
Stabilirea precisă a responsabilitățile și a modului de 
colaborare a instituțiilor implicate; să se reglementeze 
procedurile privind colectarea și analizarea probelor 
digitale 
11) Stabilirea de către IGP a termenelor de efectuare 
a examinărilor sistemelor informatice de către CTCEJ 
și a regulilor de securizare a datelor prezentate 
prestatorilor de servicii de telecomunicaţii 
12) Completarea Codului Contravențional al RM cu 
prevederile referitoare la personalul MAI care trebuie 
abilitat să constate și să aplice sancțiuni 
contravenționale 
13) Promovarea propunerilor de modificare a 
legislației, astfel încât MAI să obțină competența de 
investigare și anchetare a infracțiunilor de spălare a 
banilor 

4.4.5. În cadrul INI funcționează structuri ale căror 
atribuții nu sunt tipice domeniului investigațiilor ori 
au rol preponderent de suport operațional, astfel 
încât trebuie resubordonate, respectiv constituite 
într-o subdiviziune distinctă a IGP. Ca urmare, se 
impune reorganizarea INI, astfel încât să păstreze 
numai competențe specifice  
 
 
 
 
 

1) Scoaterea Direcțiilor 5 (operațiuni speciale), 7 
(operativă) și a Centrul de Analiza Informațiilor din 
compunerea INI și înființarea Direcției Generale 
Suport Operațional, ca structură centrală a IGP 
2) Valorificarea rolului unității analitice a IGP. Aceasta 
trebuie să asigure produsele specifice structurilor 
polițienești pentru fundamentarea activităților pe 
principiul “Intelligence Led Policing” 
3) Scoaterea Direcției Protecția Martorilor din 
compunerea INI și punerea în subordinea IGP, ca 
subdiviziune specializată 
4) Reorganizarea INI și redenumirea ca INPC 
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5) Analizarea de către IGP a oportunității mutării în 
INPC a Direcţiei Exercitare a Urmăririi Penale pe 
Cazuri Excepţionale a DGUP 
6) Analizarea de către IGP a oportunității constituirii în 
cadrul Direcției Investigare a Fraudelor Economice a 
subdiviziunii de investigare a fraudelor în transporturi 
7) Analizarea de către INPC a rolului și misiunilor 
structurilor sale teritoriale și formularea de propuneri 
care să asigure dezvoltarea, stabilitatea și creșterea 
funcționalității acestora 

4.4.6. Structurile centrale de investigații speciale 
ale DPF sunt funcționale, însă este necesară 
dezvoltarea componentelor de profil la nivel 
regional și local     
 
 

1) Revizuirea de către DPF a competențelor structurii 
centrale de investigații a DPF, astfel încât aceasta să 
vizeze criminalitatea cu grad ridicat de pericol. 
Diminuarea efectivelor structurii centrale și înființarea 
funcțiilor necesare dezvoltării activității de investigații 
la DRPF și SPF  

4.4.7. În prezent nu există sistemul de control 
ierarhic dedicat al structurilor de investigații 
speciale. Absența acestuia poate genera 
deficiențe funcționale și riscuri de integritate   

1) Stabilirea de către MAI a indicatorilor de activitate 
ai structurilor de investigații speciale și reglementarea 
modului de organizare și desfășurare a controlului 
acestora 
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4.4.2. Urmărire penală 4.2.2.1. Cadrul normativ incident urmăririi penale 
face ca activitatea să se desfășoare cu dificultate; 
competențele în domeniu nu sunt delimitate 
precis; procedurile de lucru sunt excesiv de 
birocratice. Ofițerii de urmărire penală sunt 
implicați în activități extraprocesuale și se produc 
imixtiuni în activitatea acestora. Există deficite de 
personal, de pregătire a efectivelor și de dotare. 
Din aceste motive, se produc disfuncționalități 
care pot compromite participarea organelor de 
urmărire penală la procesul penal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Promovarea propunerilor de modificare a legislaţiei 
procesuale penale, astfel încât să se asigure 
coerența și simplificarea acesteia: delimitarea precisă 
a atribuţiilor procurorului şi ofiţerului de urmărire 
penală 
2) Emiterea ordinului șefului IGP pentru realizarea 
mecanismelor necesare organului de urmărire penală 
pentru dirijarea efectivă a activității speciale de 
investigaţii pe cazurile în lucru; interzicerea includerii 
ilegale a ofiţerilor de urmărire penală în grupuri de 
urmărire penală pe cauzele din gestiunea 
procurorilor; asigurarea pârghiilor de control din 
partea conducătorului organului de urmărire penală 
asupra procesului de evidenţă a sesizărilor cu privire 
la infracţiuni şi a cauzelor penale 
3) Solicitarea sprijinului SPIA pentru descoperirea 
cazurilor de imixtiune în activitatea ofiţerilor de 
urmărire penală 
4) Restructurarea programului de formare inițială a 
ofițerilor încadrați din sursă externă, astfel încât să 
asigure pregătirea adecvată a personalului. Stoparea 
încadrărilor din sursă externă pentru funcțiile de ofițeri 
de urmărire penală și selecționarea de personal cu 
experiență 
5) Realizarea, cu sprijinului Academiei MAI, a 
programului special de perfecționare a pregătirii 
profesionale a ofițerilor de urmărire penală 
6) Identificarea exactă a necesarului de dotare a 
structurilor de urmărire penală și elaborarea planului 
IGP pentru acoperirea deficitului 
7) Aducerea salarizării ofiţerilor de urmărire penală la 
nivelul personalului cu nivel ierarhic echivalent 
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8) Elaborarea de către IGP a planului pentru 
organizarea, dotarea (inclusiv cu mijloace de 
transport speciale) şi funcţionarea arestului preventiv 
(izolator) la toate IP 
9) Reglementarea situației accesului la informaţiile pe 
cauze penale din Registrul 2 a procurorilor din 
raioanele aflate în zonele de responsabilitate ale 
DRPF    
10) Evaluarea necesarului IP de mijloace şi tehnică 
criminalistice și identificarea soluțiilor de acoperire a 
deficitului 
11) Completarea cadrul normativ referitor la corpurile 
delicte şi alocarea unei funcții distincte pentru acest 
domeniu  
12) Formularea propunerilor de actualizare a nivelului 
prejudiciului de la care se începe urmărirea penală 
având în vedere și costurile aferente activităţilor 
specifice 
13) Aplicarea în mod specific și în cazul urmăririi 
penale a recomandării 1) privind exercitarea 
controlului ierarhic de la Concluzia 4.4.7. 

4.2.2.2. În contextul modelului de realizare a 
procesului penal din RM, sistemul de urmărire 
penală al MAI este depășit. De asemenea, 
activitatea respectivă nu este tipic polițienească. 
Ca urmare, se consumă resurse umane, de timp, 
financiare și materiale, este afectată credibilitatea 
instituției și există riscuri de integritate 

1) Susținerea de către MAI în cadrul reformei 
procuraturii a soluției ca responsabilitățile instituției în 
procesul penal să fie exercitate de către Poliția 
Judiciară 
Aceasta nu va fi structură organizatorică, ci va fi 
constituită din polițiști desemnați care vor efectua din 
dispoziția procurorilor investigații pe cazuri concrete. 
Procuratura va purta întreaga răspundere pentru 
procesul penal, iar Poliția o va sprijini operațional, 
fără a avea competențe directe în domeniu 
 



264 

5. PROTECŢIE CIVILĂ, SITUAŢII EXCEPŢIONALE ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

5.1. Competențe, atribuții și 
îndeplinirea acestora de către 
SPCSE 

5.1.1. Lipsește strategia de dezvoltare a SPCSE, 
iar legislația în vigoare este lacunară, ceea ce 
determină deficite organizatorice și funcționale 
 

1) Elaborarea strategiei de dezvoltare a SPCSE 
2) Identificarea lacunelor de reglementare a 
domeniului protecției civile/situațiilor excepționale și 
promovarea propunerilor de elaborare, modificare, 
completare, după caz, a cadrului de reglementare (în 
atenție și situațiile semnalate în Raport) 

5.1.2. Asigurarea cu personal, în raport cu 
necesitățile reale, îndeosebi ale subunităților 
teritoriale este necorespunzătoare. Nu există 
personal de specialitate conform necesarului, iar 
capacitățile de formare sunt insuficiente. Ca 
urmare, capacitatea de intervenție este diminuată 
și există riscuri pentru personal și comunitate 

1) Prezentarea la Guvern de către MAI a situației 
SPCSE privind deficitul de efective, dotări, spații și a 
riscurilor pe care le generează. Formularea, pe 
urgențe, a propunerilor de măsuri pentru redresarea 
situației și acoperirea deficitelor prezentate în Raport 
2) Solicitarea de către SPCSE a numărului de funcții 
necesare pentru operaționalizarea și dezvoltarea 
SMURD 
3) Realizarea proiectului de înființare a instituției de 
formare inițială şi continuă a personalului SPCSE (în 
atenție fișa de proiect deja elaborată) și identificarea 
soluțiilor de finanțare a investiției 

5.1.3. Gradul de dotare cu echipamente și 
materiale este de circa 50%, iar sediile SPCSE 
sunt nesatisfăcătoare în același procent. Ca 
urmare, capacitatea de intervenție este serios 
afectată, iar condițiile de muncă ale personalului 
sunt majoritar improprii 

5.2. Sistemul Național de 
Management al Situațiilor 
Excepționale 

5.2.1. La autoritățile publice locale nu există 
posturi cu atribuții de protecție civilă. Nu este 
dezvoltat conceptul de protecție a infrastructurii 
critice. Din motivele menționate, există deficite de 
capacitate privind protecția civilă 

1) Promovarea inițiativei legislative privind înființarea 
în cadrul autorităților publice la nivel raional a 
posturilor cu atribuții de protecție civilă 
2) Înființarea în cadrul DGMO a MAI a structurii de 
gestiune a problematicii protecției infrastructurii critice 
3) Dezvoltarea a capacității SPCSE de pregătire a 
populației și a autorităților publice în domeniul 
protecției civile 

6. RESURSE UMANE, POLITICI SALARIALE ŞI SOCIALE 

6.1. Aspecte generale 6.1.1. Dezvoltarea domeniului resurselor umane a 
fost neglijată. Formarea profesională a 

1) Elaborarea noii strategii de management resurse 
umane a MAI care să asigure dezvoltarea unitară a 
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personalului din sistemul resurselor umane este 
deficitară. De aceea, capacitatea funcțională a 
sistemului resurselor umane este scăzută și 
acesta nu a putut asigura susținerea adecvată a 
celorlalte procese instituționale 
 

domeniului 
2) Realizarea pe baza noii strategii a cadrului 
normativ unitar și a PSO general aplicabile pentru 
managementul resurselor umane în MAI 
3) Identificarea elementelor de cultură organizațională 
care pot fi modificate și produce evoluții pozitive în 
MAI, precum și a soluțiilor de amplificare a procesului 
de demilitarizare  
4) Sondarea periodică (pentru început la 2 ani) a 
percepției personalului asupra calității serviciilor de 
resurse umane 
5) Inițierea în regim de urgență a profesionalizării 
personalului din sistemul de resurse umane  

6.1.2. Există 5 statute diferite de personal, fapt ce 
afectează unitatea organizațională a MAI, 
produce dificultăți majore privind managementul 
carierei și gestiunea efectivelor 

1) Finalizarea proiectului Legii privind funcționarul 
public cu statut special din MAI. Odată cu aplicarea 
Legii să se extragă prevederile privind statutul de 
personal din legile de organizare și funcționare a 
structurilor cărora li se va aplica  
2) Reproiectarea pe baza Legii privind funcționarul 
public cu statut special din MAI a sistemului de 
carieră a funcționarilor publici cu statut special 

6.1.3. DGRU a MAI nu are structura 
organizatorică adecvată și personalul necesar 
îndeplinirii funcțiilor stabilite în regulamentul de 
organizare și funcționare. Din acest motiv, 
capacitatea funcțională este redusă, iar atribuțiile 
ce îi revin nu pot fi realizate în mod corespunzător 
 

1) Reorganizarea DGRU ca Direcția Generală 
Management Resurse Umane a MAI, astfel încât să 
se realizeze structura necesară îndeplinirii funcțiilor 
sale (Un posibil model de organizare este următorul: 
a) Direcția Politici Organizaționale. b) Secția Politici 
de Resurse Umane și Metodologie. c) Secția 
Psihologie. d) Direcția Coordonare, Administrare și 
Evidență Resurse Umane: Secția Administrarea 
Personalului Aparatului Central (și a subdiviziunilor 
fără strucruri de resurse umane); Secția Evidență 
Resurse Umane; Secția Coordonare și Evaluare 
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Resurse Umane IGP, IGPF, DTC; Secția Coordonare 
și Evaluare Resurse Umane SPCSE și Alte 
Subdiviziuni ale MAI. e) Direcția Formare 
Profesională: Secția Formare Inițială; Secția Formare 
Continuă; Secția Standarde de Calitatea Educației, 
Formare și Ocupaționale) 
2) Reorganizarea structurilor de resurse umane ale 
departamentelor/similare, astfel încât să se asigure 
coeziunea sistemului 

6.1.4. Evidența resurselor umane este dificil de 
realizat din cauză că departamentele nu 
operează la timp în bazele de date. De 
asemenea, este periclitată de intenția Cancelarei 
de Stat de a impune aplicarea în MAI a sistemului 
informaţional automatizat „Registrul funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici”, neadecvat 
specificului instituției. Ca urmare, poate fi 
perturbată grav administrarea resurselor umane 
ale MAI 

1) Reglementarea modului de operare în bazele de 
date de către departamente/celelalte subdiviziuni, 
astfel încât evidența resurselor umane să fie reală și 
actuală 
2) Dezvoltarea funcționalității sistemului informațional 
al MAI astfel încât să corespundă necesităților și să 
fie utilizat de toate subdiviziunile 
3) Efectuarea la Cancelaria de Stat a demersurilor ce 
se impun, astfel încât în MAI „Registrul funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici” să se aplice 
exclusiv pentru funcționarii publici 

6.2.Proiectarea 
organizațională 

6.2.1. În MAI nu există reguli unitare de proiectare 
organizațională, nu se utilizează analiza postului, 
nu se practică proiecte pilot pentru testarea 
structurilor și nici evaluarea periodică a eficacității 
acestora. Ca urmare, este diversitate inutilă și 
dezordine structurală, indecizie, numeroase 
deficiențe organizatorice și funcționale, iar 
coordonarea domeniului de către DGRU a MAI 
este scăzută  

1) Revizuirea reglementării privind proiectarea 
organizațională pentru asigurarea coerenței și unității 
structurale în MAI 
2) Aplicarea procedurilor de analiza postului în 
vederea idenficării caracteristicilor 
funcțiilor/structurilor din MAI și a utilității acestora    
3) Instituirea metodei proiectelor pilot pentru testarea 
structurilor nou înființate, precum și a sistemului 
evaluărilor periodice în vederea cunoașterii eficacității 
organizaționale 
4) Funcțile cu statut special care vor fi reînființate în 
unitățile aparatului central al MAI vor trebui să 
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necesite cunoștințe/deprinderi specifice Poliției, PF, 
DTC, SPCSE și să dețină și atribuții directe de politici, 
coordonare și control în beneficiul domeniilor 
respective 

6.2.2. Efectivele-limită ale MAI nu corespund 
nevoilor reale de personal. De aceea, 
funcționalitatea este afectată, iar calitatea 
serviciului public diminuată   

1) Desfășurarea analizei organizaționale a structurilor 
MAI de toate categoriile în vederea determinării 
necesarului real de efective  
2) Solicitarea la Guvern a suplimentării efectivului-
limită al structurilor MAI pe baza rezultatelor analizei 
organizaționale. Prezentarea riscurilor pentru 
comunitate și stat a deficitului de capacitate al MAI 
cauzat de lipsa efectivelor  
3) Eliminarea practicii de înființare a noilor structuri 
prin transferul de funcții de la alte subdiviziuni și 
afectarea capacității lor funcționale 

6.2.3. Piramida posturilor este răsturnată. Din 
acest motiv, raportul între funcțiile de 
ofițeri/subofițeri este inadecvat, categoriile de 
personal nu sunt utilizate conform destinației 
organizaționale, iar dinamica de efective și 
stabilirea corectă a cifrelor de școlarizare sunt 
dificil de realizat  

1) Reproiectarea piramidei posturilor, astfel încât să 
se asigure raportul adecvat între funcțiile de ofițeri și 
subofițeri; funcțiile de conducere și execuție; între 
diferitele categorii de personal 
- Se va reduce numărul funcțiilor de ofițeri și va crește 
cel de subofițeri. Diminuarea numărului funcțiilor de 
ofițeri se va face treptat, pe măsura vacantării, prin 
transformarea acestora în funcții de subofițeri. La 
structurile de ordine și securitate publică raportul între 
ofițeri/subofițeri va fi de cel puțin 1/5  
- Se va revizui raportul între funcțiile cu diferite 
atribuții/ specializări   
- Va scădea numărul funcțiilor de conducere, astfel 
încât să se asigure raportul adecvat cu acelea de 
execuție 
2) Renunțarea la sistemul funcțiilor duble (șef-adjunct 
și șef al ...) 
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3) Stabilirea funcțiilor de adjuncți cu responsabilități 
clare, nu numai în absența titularilor posturilor. 
Adjuncților să li se delege coordonarea/gestiunea 
unor domenii bine definite de activitate  
4) Înființarea la posturile de poliție comunale a 1-2 
funcții de subofițeri, după caz, pe lângă funcția de 
ofițer, în vederea eliminării treptate a acesteia din 
urmă 
5) Transformarea treptată a funcțiilor de sectoriști în 
funcții de subofițeri în contextul aplicării modelului 
"Community Policing” 

6.2.4. La unele structuri există fișe de post tip 
pentru personalul de aceeași categorie. Ca 
urmare, nu se asigură particularizarea precisă 
responsabilităților și este posibilă confuzia de 
atribuții 

1) Modificarea reglementărilor specifice, astfel încât 
să se realizeze fișe de post individuale care să 
includă atribuțiile concrete îndeplinite de angajați și să 
asigure diferențierea necesară între aceștia 

6.2.5. Studenții Academiei MAI sunt considerați 
de Legea nr. 320/2012 ca „angajaţi în serviciul 
Poliţiei”, fără a se preciza limitele statutului ce li 
se aplică și fără a avea finalizată formarea 
necesară. Ca urmare, survin riscuri atât pentru 
aceștia, cât și pentru public 

1) Eliminarea din conținutul Legii nr. 320/2012, 
respectiv neincluderea în proiectul Legii privind 
funcționarul public cu statut special din MAI, a 
prevederii potrivit căreia studenții Academiei MAI se 
„consideră angajați în serviciul Poliției”  

6.3. Recrutare, selecție, 
încadrare 

6.3.1. Recrutarea se desfășoară de către 
structuri/personal nespecializate, folosind 
reglementări inadecvate și este insuficient 
coordonată. Ca urmare, calitatea acesteia nu este 
suficient de ridicată, fapt ce influențează negativ 
dezvoltarea profesională ulterioară a personalului      

1) Constituirea în subordinea DGMRU a MAI a 
Centrului de recrutare, selecție și psihologie al MAI, 
cu 3 direcții teritoriale de recrutare și selecție (nord, 
centru, sud). Acestea vor efectua în beneficiul 
structurilor centrale/teritoriale ale MAI: activitățile de 
recrutare și probele din etapa eliminatorie a 
concursurilor de admitere în instituțiile de formare, 
pentru ocuparea posturilor din sursă externă; testul 
psihologic şi probele situaționale din cadrul testului de 
aptitudini profesionale prevăzute pentru promovarea 

6.3.2. Sistemul probelor de concurs nu permite 
selectarea personalului cu potențial profesional 
cert și care este cel mai motivat pentru cariera în 
MAI. Inexistența probelor aptitudinale sau 
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adecvarea insuficientă a acestora determină 
calitatea redusă a selecțiilor. Nu este prevăzută 
modalitatea de selecție pentru funcțiile superioare 
de execuție și pentru personalul angajat prin 
transfer. Din motivele prezentate, calitatea 
selecțiilor este deficitară 

în funcţii superioare de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 
320/2012 
2) Revizuirea sistemului de recrutare, astfel încât să 
se stabilească: sarcinile în domeniul recrutării ale 
structurilor MAI; ce posturi se ocupă din sursă 
internă/externă; extinderea perioadei necesare 
recrutărilor fără a exista presiunea timpului asupra 
activității specifice; realizarea de campanii naționale; 
intensificarea prezenței în mediile de interes; 
elaborarea materialelor de promovare a carierelor 
MAI 
3) Solicitarea de sprijin extern pentru restructurarea 
sistemului de recrutare și selecție și pregătirea 
personalului MAI în vederea desfășurării eficace a 
acestor activități  
4) Restructurarea sistemului probelor concursurilor de 
admitere în MAI/de ocupare din sursă externă a 
posturilor vacante, care să asigure testarea 
cunoștințelor și aptitudinilor necesare exercitării 
profesiilor din MAI 
5) Efectuarea, pentru a reduce volumul activității, a  
verificărilor speciale complete numai pentru candidații 
admiși în instituțiile de învățământ  
6) Reproiectarea metodologiilor de admitere și a 
procedurilor pentru concursurile de ocupare din sursă 
externă a funcțiilor vacante pentru a asigura reguli 
competitive, clare și obiective 
7) Introducerea în proiectul Legii privind funcționarul 
public cu statut special din MAI a prevederilor privind 
ocuparea prin concurs a funcțiilor superioare de 
execuție și în cazul angajării personalului prin transfer            

6.4. Evaluare 6.4.1. Fișa de evaluare a performanțelor 1) Reproiectarea sistemului de evaluare pentru 
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profesionale este deficitară sub aspectul 
proiectării. Majoritatea șefilor cu atribuții de 
evaluare completează superficial fișele de 
evaluare. Din aceste motive, calitatea evaluărilor 
este redusă, iar relevanța practică este 
necorespunzătoare 

obținerea eficacității pentru carieră, creșterea 
relevanței ca instrument de management resuse 
umane și eliminarea deficiențelor menționate în 
Raport 

6.5. Promovare 6.5.1. Există deficiențe privind promovarea 
conducătorilor, iar absența sistemului distinct de 
carieră și formare managerială determină 
calitatea scăzută a personalului/actului de 
conducere, ceea ce afectează funcționalitatea 
instituțională 

1) Instituirea sistemului de carieră și formare 
managerială pentru personalul de conducere. 
Posturile de conducere să fie ocupate exclusiv prin 
concurs, sens în care prevederea respectivă să fie 
introdusă, fără excepții, în proiectul Legii privind 
funcționarul public cu statut special din MAI 
2) Proiectarea ghidului carierei care să asigure 
sistemul regulilor de evoluție profesională bazate pe 
merite: experiență, competență, pregătire, rezultate, 
calități umane și integritate 
3) Aplicarea la promovarea în funcţii superioare a 
testului psihologic și a celui de aptitudini profesionale 
4) Constituirea rezervei de personal pentru funcții de 
conducere care să asigura evidența ofițerilor cu 
potențial de promovare și pregătirea cu prioritate a 
acestora 
5) Introducerea fișei informatice de cunoaștere a 
personalului, ca instrument sintetic de prezentare a 
ofițerilor propozabili pentru promovare  

6.5.2. Criteriile pentru acordarea gradului 
special/militar următor nu stimulează competiția și 
nu includ nivelul de profesionalism și de pregătire. 
Ca urmare, gradele speciale/militare se acordă 
aproape automat la vechime. Gradele speciale au 
denumiri identice gradelor militare, ceea ce 
creează confuzii și percepția că demilitarizarea nu 

1) Introducerea în Legea privind personalul cu statutul 
special din MAI a criteriilor/examenelor de acordare a 
gradelor speciale care să vizeze nivelul de 
profesionalism și de pregătire 
2) Introducerea în proiectul Legii privind funcționarul 
public cu statut special din MAI a prevederilor privind 
acordarea o dată pe an a gradelor speciale/militare 
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s-a realizat      
 

următoare. Eliminarea birocrației inutile aferente 
acordării gradelor (prezentările etc.)  
3) Revizuirea termenelor în gradele speciale pentru a 
asigura corelația cu mărirea limitelor de vârstă pentru 
serviciu 
4) Modificarea denumirilor gradelor speciale și a 
însemnelor acestora pentru evitarea confuziei cu 
gradele militare și ca aspect de accentuare/dezvoltare 
a demilitarizării 

6.5.3. Sistemul actual de carieră a personalului cu 
statut special este foarte asemănător cu sistemul 
militar și nu asigură evoluția pe bază de merite a 
angajaților. Ca urmare, există riscul de a-și 
epuiza potențialul de dezvoltare a personalului 
potrivit nevoilor MAI 

1) Analiza posibilității de modificare radicală a 
sistemului de carieră, astfel încât să fie adecvat 
serviciului public și necesarului instituțional al MAI 
(sugerăm adoptarea modelului anglo-saxon, german, 
austriac) 

6.5.4. Sistemul disciplinar este excesiv de 
centralizat. Ca urmare, abaterile disciplinare, 
indiferent de tipul și gravitatea acestora, se 
cercetează numai la departamente. Șefii unităților 
sunt lipsiți de drepturile disciplinare, care trebuie 
să fie instrumentul managerial la dispoziția 
acestora. În MAI nu există posibilitatea contestării 
inițiale a sancțiunilor disciplinare în interiorul 
instituției. De aceea, toate contestațiile ajung în 
instanță 

1) Descentralizarea sistemului disciplinar și acordarea 
de drepturi discipinare șefilor de unități 
2) Introducerea în proiectul Legii privind funcționarul 
public cu statut special a modalității de contestare 
inițială a sancțiunilor disciplinare în interiorul MAI 

6.5.5. Analiza proiectului Legii privind funcționarul 
public cu statut special din MAI a relevat deficite 
de proiectare. Ca urmare, poate fi afectat 
sistemul de carieră 

1) Revizuirea proiectului de Lege conform 
comentariilor din Raport 

6.6. Motivare, politici sociale 
și salariale 

6.6.1. Motivarea salarială a personalului este 
redusă, ceea ce scade eficacitatea activității, 
implicarea și asumarea răspunderii, menține 

1) Revizuirea politicilor salariale în sensul remunerării 
echitabile a personalului potrivit nivelului de 
răspundere, complexității activității și performanțelor 
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ridicată fluctuația de efective, produce insatisfacții 
profesionale și neîmpliniri individuale. Activitatea 
din sfera politicilor sociale este în stare incipientă, 
astfel încât nu există abordarea coerentă a 
problematicii în întreaga instituție 

profesionale 
2) Asigurarea echivalenței salarizării de bază între 
personalul care desfășoară, indiferent de structură, 
activități similare/comparabile ca dificultate și nivel 
răspundere (cu păstrarea aspectelor de specificitate: 
izolare, risc etc.) 
3) Clasificarea structurilor MAI în funcție de 
dificultatea condițiilor activității: răspundere, izolare, 
risc și stabilirea de criterii de salarizare 
corespunzătoare 
4) Formularea de propuneri pentru creșterea 
salarizării funcționarilor publici/personalului tehnic, cu 
justificarea că își desfășoară activitatea într-un 
domeniu special  
5) Dezvoltarea domeniului politicilor sociale care să 
asigure cadrul comun în materie pentru întregul MAI    

6.7. Formarea profesională 6.7.1. S-a înregistrat un număr mare de ultraje, 
îndeosebi asupra ofițerilor cu vechime mai mică 
de 5 ani. Rezultă, așadar, că pregătirea fizică și 
cunoașterea procedeelor specifice intervenției 
profesionale sunt necorespunzătoare, ceea ce 
pune în pericol integritatea fizică a personalului și 
capacitatea de îndeplinirii a misiunilor 

1) Evaluarea de către DGMRU/MAI a modului de 
organizare și desfășurare a educației fizice și a 
pregătirii pentru intervenția profesională. Realizarea 
concepției domeniului 
2) Înființarea funcțiilor cu educația fizică, tragerile și 
intervenția profesională la DGMRU/MAI și la 
departamente/alte unități unde se impune  

6.7.2. Nu există standarde ocupaționale 
aprobate. Ca urmare, nu este posibilă raportarea 
obiectivă a învățământului la competențele 
profesionale solicitate de practicarea ocupației 
 

1) Aprobarea instrucțiunii privind elaborarea 
standardelor ocupaționale în MAI 
2) Realizarea hărții ocupațiilor MAI și identificarea 
necesarului de standarde ocupaționale 
3) Elaborarea de standarde ocupaționale pentru 
ocupațiile care admit această abordare 
4) Instituirea regulii de proiectare a formării pe baza 
competențelor profesionale 

6.7.3. Nu se evaluează calitatea programelor de 1) Instituirea mecanismelor de evaluare a calității 
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pregătire, satisfacția beneficiarilor și a 
studenților/cursanților. Ca urmare, nu există 
mecanismele eficace de reglare a învățământului  
 

programelor de pregătire, a satisfacției beneficiarilor 
și a studenților/cursanților 
2) Reglarea învățământului pe baza mecanismelor 
prevăzute la recomandarea 1) 

6.7.4. Experiența operativă a cadrelor didactice, 
îndeosebi din Academia MAI, este în general 
redusă. Ca urmare, legătura învățământului cu 
practica poate fi compromisă, rezultând 
diminuarea calității acestuia, relevanța 
insuficientă și insatisfacția beneficiarilor 
 

1) Instituirea regulii de rotație periodică a personalului 
didactic prin transferul în unități operative sau prin 
desfășurarea periodică a stagiilor practice în unități 
operative (ex. 6 luni la 3-4 ani) 

6.7.5. Formarea ofițerilor la specialitatea Drept nu 
permite stabilirea în planul de învățământ a 
raportului favorabil disciplinelor de specialitate. 
Ca efect, formarea profesională, îndeosebi 
practică, este necorespunzătoare, fapt reliefat 
unanim de beneficiari  
 

1) Analiza soluției de renunțare la studiile în 
specialitatea Drept și desfășurarea studiilor 
universitare cu durata de 3 ani în specialitatea 
Securitate și Ordine Publică 
- Pentru această specialitate vor fi asigurate creditele 
de studii transferabile necesare continuării studiilor la 
facultățile de drept din sistemul universitar național  
2) Studierea variantei de formarea a ofițerilor 
(selecționați prin concurs dintre absolvenții de studii 
juridice) prin studii de master cu durata de 4 semestre 
(ce urmează să fie autorizate/acreditate) în 
specializările necesare MAI (prin menținerea 
acreditării la studiile universitare de licență) 
3) Reproiectarea planurilor de învățământ, astfel încât 
să crească ponderea disciplinelor de specialitate și să 
fie eliminate cele fără relevanță profesională 
4) Diminuarea cifrelor de școlarizare în condițiile 
reproiectării piramidei posturilor și rezolvării problemei 
deficitului de ofițeri 
5) Extinderea perioadelor de practică în unități, astfel 
încât să se amelioreze calitatea pregătirii de 
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specialitate 
6) Introducerea modulului consistent de comunicare, 
care să asigure utilizarea corectă a limbii române în 
context profesional, eliminarea din limbaj a 
calchierilor și expresiilor nespecifice 
7) Acoperirea deficitului de cunoaștere a limbilor 
moderne prin reproiectarea sistemului de învățare a 
acestora în instituțiile de învățământ 
8) Instituirea regulii/periodicității prezentării de 
informări pentru studenți/cursanți de către șefi/ 
specialiști reputați din unitățile operative  
9) Punerea Academiei în coordonarea unui 
viceministru pentru asigurarea relației de lucru directe 
între MAI și instituția de învățământ. Coordonarea de 
specialitate de către DGMRU/MAI  

6.7.6. Formarea de scurtă durată a personalului 
încadrat din sursă externă prezintă riscul 
deprofesionalizării sistemului. Așadar, poate fi 
compromisă pe termen lung calitatea îndeplinirii 
misiunilor/atribuțiilor și a serviciului public   
 

1) Renunțarea la formarea de scurtă durată a 
personalului încadrat din sursă externă. La 
încadrarea din sursă externă se va recurge numai 
pentru specialiști 
2) Instituirea sistemului de cursuri periodice pentru 
personalul încadrat din sursă externă în scopul 
compatibilizării nivelului de pregătire al acestora cu al 
absovenților Academiei MAI 
3) Instituirea contractului de studii pentru personalul 
încadrat din sursă externă 
4) Înființarea școlii de subofițeri a MAI, respectiv 
folosirea Centrului integrat de pregătire pentru 
aplicarea legii în scopul formării inițiale și continue a 
acestei categorii de personal 

6.7.7. În varianta actuală de desfășurare, 
pregătirea continuă în unități este centralizată, 
ineficace, consumatoare inutilă de timp și 

1) Elaborarea noii concepții de formare continuă a 
personalului care să asigure: 
- descentralizarea activității și stabilirea răspunderii 



275 

resurse. De aceea, nu acoperă necesarul real de 
instruire, nu susține adecvat îndeplinirea 
misiunilor/atribuțiilor, creșterea competenței și 
performanței profesionale 

șefilor pentru organizarea pregătirii subordonaților 
- stabilirea rolului DGMRU/MAI de coordonare, 
sprijin, îndrumare și control al sistemului de formare 
profesională și eliminarea atribuțiilor de execuție în 
domeniu 
- excluderea intervenției de la nivelul ministerului în 
problemele formării la departamente 
- alocarea bugetului de timp pe care unitățile să îl 
utilizeze conform nevoilor și posibilităților locale  
- realizarea de către unități a planurilor de pregătire, 
potrivit necesarului de instruire identificat 
- desfășurarea la unități a activităților practice, a 
exercițiilor, aplicațiilor și instruirii în vedere îndeplinirii 
sarcinilor de muncă 
- punerea în sarcina șefilor de unități a răspunderii 
pentru evaluarea la pregătire a subordonaților 
- eliminarea convocării săptămânale de pregătire la 
IP   

6.7.8. Tragerile și pregătirea fizică sunt deficitare 
din cauza concepției depășite, a lipsei 
instructorilor de specialitate și a dotărilor. Prin 
urmare, dezvoltarea abilităților necesare este 
dificilă, ceea ce pune în pericol misiunile și 
personalul, inclusiv starea de sănătate a acestuia 
 

1) Elaborarea noii concepții de executare a tragerilor 
în sistem polițienesc, potrivit necesarului de pregătire 
a diferitelor categorii de personal. Realizarea noului 
regulament pentru trageri aferent concepției 
2) Inventarierea necesarului de poligoane de tragere, 
inclusiv interactive (obligatoriu pentru instituțiile de 
învățământ) și baze sportive, astfel încât să poată fi 
folosite de mai multe structuri ale MAI (în atenție 
recomandările privind regionalizarea Poliției)  
3) Realizarea noului regulament al pregătirii fizice 
potrivit categoriilor de solicitare fizică 

6.7.9. Ofițerii cu pregătirea sunt frecvent numiți în 
funcții deși nu posedă experiența și 
cunoștințele/deprinderile metodice necesare. Deși 

1) Stabilirea de reguli privind selecționarea ofițerilor 
cu pregătirea, astfel încât să dețină experiența, 
cunoștințele/deprinderile necesare 
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se afirmă că pregătirea personalului este 
prioritară, ofițerii care lucrează în domeniu au 
printre cele mai mici funcții. Ca rezultat, 
profesionalismul și motivarea specialiștilor sunt 
reduse, iar calitatea activității este deficitară  

2) Îndeplinirea de către ofițerul cu pregătirea a 
sarcinilor de gestiune a activității și nu de formator 
pentru toate disciplinele/temele 
3) Organizarea la nivelul MAI a cursului de 
management educațional/de formatori pentru ofițerii 
cu pregătirea de la unități 
4) Ridicarea cel puțin la căpitan a gradului funcției 
ofițerilor cu pregătirea 

6.7.10. Unitățile teritoriale nu dețin dotarea 
minimă necesară pregătirii personalului. Ca 
urmare, nu se pot desfășura activități practice de 
formare, iar metodele de pregătire nu pot fi 
modernizate 

1) Întocmirea variantei tip de dotare cu mijloace de 
învățământ a unităților centrale/teritoriale de toate 
categoriile și planificarea asigurării acesteia (din 
diferite surse) 
2) Identificarea soluțiilor tehnice de asigurare a 
acccesului unităților teritoriale la internet/intranet și la 
platformele de învățământ la distanță. 
Realizarea/extinderea platformele de învățământ la 
distanță 

6.7.11. Formarea continuă a personalului în 
unitățile de învățământ ale MAI este deficitară din 
cauza absenței sistemului clar de cursuri, 
identificării necorespunzătoare a necesarului de 
instruire, calității slabe a cursurilor/formatorilor și 
a dotării insuficiente  

1) Proiectarea sistemului de cursuri din MAI, care să 
includă programele minime necesare: promovării; 
perfecționării; specializării; actualizării cunoștințelor/ 
deprinderilor și dezvoltării profesionale; pregătirii 
manageriale; cunoașterii limbilor străine: 
managementului proiectelor etc. 
2) Dezvoltarea capacității unităților de pregătire ale 
MAI prin încadrarea de personal calificat și dotarea 
corespunzătoare. Instituirea practicii de folosire 
comună a spațiilor instituțiilor de formare pentru 
nevoile personalului din diferite departamente/alte 
structuri 
3) Organizarea de activități integrate care să asigure 
omogenizarea personalului MAI și capacitatea de a 
rezolva sarcini în comun   
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4) Stabilirea periodicității cursurilor, astfel încât la 2-3 
ani fiecare angajat al MAI să frecventeze o formă de 
pregătire cu scoatere de la locul de muncă 
5) Identificarea personalului căruia potențialul 
profesional îi permite să îndeplinască atribuții de 
formatori și pregătirea ca formatori. Instituirea soluției 
de transmitere de cunoștințe „în cascadă” 
6) Valorificarea formării obținute de către personal 
prin stabilirea de reguli privind desfășurarea activității 
o perioadă precisă de timp în funcția pentru care a 
fost pregătit 
7) Preluarea treptată de către unitățile de învățământ 
a sarcinilor principale de formare continuă a 
personalului și diminuarea ponderii pregătirii la locul 
de muncă. La locul de muncă se va realiza numai 
instruirea curentă în vederea îndeplinirii atribuțiilor 
funcționale 
8) Unitățile de învățământ vor sprijini pregătirea 
personalului din unitățile teritoriale prin realizarea în 
beneficiului acestora de materiale diverse, rezolvarea 
de spețe, generalizarea lecțiilor învățate etc. 
9) Organizarea de către DGMRU/MAI a întocmirii de 
către unitățile de învățământ a materialelor didactice 
necesare unificării formării personalului, diseminării 
procedurilor de lucru, experiențelor și bunelor practici 

6.8. Activitatea de psihologie 6.8.1. Reglementarea și coordonarea activității 
psihologice sunt necorespunzătoare, iar 
structurile/personalul de specialitate nu 
funcționează ca sistem. Rolul psihologului nu este 
valorificat îndeajuns. Evaluarea se face cu 
instrumente depășite și nu vizează întregul 
personal. Informatizarea, asigurarea materială și 

1) Elaborarea politicilor MAI în domeniul psihologiei 
pentru coordonarea/funcționarea unitară a sistemului, 
adresabilitatea și accesibilitatea personalului la 
serviciile psihologice. Realizarea PSO specifice 
domeniului psihologiei 
2) Dezvoltarea structurii psihologice a MAI pentru 
asigurarea capacității acesteia de coordonare a 
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financiară sunt insuficiente. Profilaxia, 
intervenția/consilierea psihologică și diagnoza 
organizațională sunt la nivel incipient. Din 
motivele prezentate, capacitatea domeniului este 
limitată, iar actul psihologic este deficitar   

sistemului 
3) Psihologii/structurile de specialitate de la IGP, 
DPF, DTC, SPCSE, Academia MAI vor fi puşi în 
coordonarea directă a șefilor respectivi. Psihologii vor 
deține statutul de consilieri ai șefilor pe probleme de 
specialitate   
4) Constituirea Centrului de recrutare, selecție și 
psihologie al MAI (în subordinea DGMRU a MAI), 
conform recomandării 1) de la concluzia 6.3.1, care 
să preia structura de specialitate de la Serviciul 
Medical. Această structură de execuție va desfășura 
în mod nemijlocit activități în domeniul psihologiei 
5) La IGP, vor rămâne psihologi la DRP, diferența 
fiind folosită pentru încadrarea structurilor propuse 
pentru înființare la recomandările 2), 3 și 6) 
6) Înființarea la structurile centrale și teritoriale ale 
MAI a cabinetelor psihologice. Acestea vor asigura 
profilaxia, intervenția/consilierea psihologică a 
personalului  
7) Achiziționarea/realizarea de instrumente 
psihologice adecvate scopurilor diferite în care trebuie 
utilizate 
8) Asimilarea diagnozei organizaționale ca metodă de 
cunoaștere a situației din unitățile MAI 
9) Identificarea necesarului de informatizare, de 
dotare și finanțare a domeniului psihologiei. 
Sprijinirea domeniului psihologic pentru realizarea de 
proiecte în vederea obținerii de asistență  

7. SĂNĂTATE 

 7.1. Nu există strategia de dezvoltare a 
domeniului medical, care să stabilească precis 
obiectivele activității, structura sistemului medical 

1) Realizarea strategiei privind activitatea medicală în 
MAI, care să stabilească obiectivele domeniului, 
structura sistemului medical al MAI, locul și rolul 
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al MAI, locul și rolul componentelor sale centrale 
și teritoriale, aspectele privind resursele. 
Coordonarea este insuficientă și există divergențe 
între Serviciul Medical al MAI și departamente. 
Structurile teritoriale sunt dezechilibrate sub 
aspectul capacității. Nu este soluționată unitar 
problema asigurărilor de sănătate. Din aceste 
motive, asistența medicală este deficitară, iar 
personalul este nemulțumit de calitatea acesteia 
 

componentelor centrale și teritoriale, aspectele privind 
resursele 
2) Sprijinirea Serviciului Medical pentru a realiza 
proiecte de asistență financiară în domeniul de 
competență 
3) Separarea conducerii/atribuțiilor între Serviciul 
Medical și Spital/policlinică. Astfel, Serviciul medical 
să gestioneze activitatea de politici, reglementare, 
îndrumare metodologică, de coordonare și control, iar 
celelalte structuri să-și îndeplinească atribuțiile 
specifice 
4) Revizuirea cadrului normativ al activității medicale 
din MAI, astfel încât să se asigure caracterul unitar și 
coerent al acestuia 
5) Unificarea, pe baza normativelor naționale, a 
prețurilor serviciilor medicale furnizate de structurile 
de specialitate din MAI 
6) Realizarea proiectelor legislative care să asigure 
reglementarea unitară a problemei asigurărilor 
medicale/de stat a personalului MAI 
7) Dezvoltarea, în contextul regionalizării Poliției, a 6-
8 centre curativ-profilactice pe lângă DRP, care să 
deservească personalul din toate structurile MAI de 
pe raza de competență și să aducă actul medical mai 
aproape de beneficiari  
8) Păstrarea în funcțiune a structurilor medicale 
departamentale care îndeplinesc criteriile naționale și 
dețin acreditările/autorizațiile necesare, sub condiția 
punerii acestora în coordonarea de specialitate a 
Serviciului Medical al MAI 
9) Înființarea în sistemul MAI a structurilor/funcțiilor cu 
atribuții privind asigurarea respectării legislaţiei cu 
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privire la securitatea şi sănătatea în muncă      

8. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 8.1. Reglementarea domeniului relațiilor 
internaționale ale MAI este lacunară. De aceea, 
există deficite de cooperare între DGRIIE și 
structurile departamentale de profil. Nu este 
reglementat aspectul trimiterii personalului MAI la 
activități/misiuni de reprezentare în străinătate. 
Există mare deficit de cunoscători de limbi 
străine. De aceea, la activități în străinătate nu 
sunt trimiși specialiști, ci cunoscători de limbi 
străine  

1) Revizuirea reglementărilor domeniului relațiilor 
internaționale, astfel încât să se precizeze 
competențele fiecărei structuri, precum și modul de 
relaționare între acestea 
2) Reglementarea modului de trimitere la post în 
străinătate pentru misiuni de reprezentare externă a 
personalului MAI. Înființarea statului de organizare 
special la nivelul MAI în care să fie numiți pe perioada 
misiunii ofițerii trimiși la post în străinătate 
3) Extinderea etapizată a misiunilor de reprezentare 
externă a MAI. Ofițerii de legătură/afaceri interne ai 
MAI să fie subordonați DGRIIE 
4) Întocmirea situației reale a cunoscătorilor de limbi 
străine și evaluarea, împreună cu Academia MAI, a 
nivelului de cunoaștere. Stabilirea necesarului de 
cunoscători de limbi străine. Întocmirea programului 
de formare în domeniul limbilor străine a personalului 
stabilit  
5) Revizuirea mecanismelor de selecție a 
personalului pentru participarea la activități în 
străinătate și de valorificare a 
cunoștințelor/informațiilor acumulate 

9. COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 9.1. Deși situația anterioară s-a ameliorat, există, 
încă, deficite în ceea ce privește comunicarea 
internă. Ca urmare, atragerea personalului la 
decizie și la soluționarea problemelor 
instituționale este slabă, nu se încurajează 
inițiativa și asumarea răspunderii. Din cauza lipsei 

1) Completarea programelor de formare inițială a 
elevilor/studenților/cursanților și introducerea în 
programele cursurilor, care se pretează la această 
abordare, a temelor privind comunicarea 
organizațională 
2) Organizarea, la numirea în funcție a conducătorilor 
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de informare, se poate diminua/pierde sprijinul 
personalului pentru procesele de schimbare 
 

care prin natura activității au atribuții de comunicare 
externă, a instruirii pe domeniul relațiilor publice și 
comunicării, efectuate de către structura de profil a 
MAI/departamentală 
3) Revizuirea procedurilor de comunicare internă 
între unitățile centrale și departamente/similare în 
scopul diminuării aspectelor de birocrație 
4) Amplificarea practicii consultării personalului 
asupra problemelor instituționale importante, pentru 
atragerea acestuia la decizie, creșterea gradului de 
implicare, a inițiativei și răspunderii 
5) Organizarea de campanii de informare a 
personalului cu privire la problematica reformei și la 
schimbările preconizate 
6) Realizarea, pe domenii, de glosare cu terminologia 
specifică, în scopul unificării înțelegerii și utilizării 
vocabularului profesional. Utilizarea terminologiei 
specifice unificate încă din etapa formării inițiale  
7) Aplicarea, potrivit specificului unităților, a 
recomandărilor formulate în „Studiul privind 
comunicarea internă și externă la DPF al RM”, 2015, 
și a Planului de comunicare aferent 

 9.2. Activitatea de relații publice și comunicare la 
nivelul MAI se desfășoară cu dificultate din cauza 
deficitului de personal, resurse și profesional. 
DRPMAI nu își poate îndeplini rolul de 
coordonare și consiliere în domeniu. Din aceste 
motive, eficacitatea activităților de comunicare, 
relații publice și promovarea imaginii MAI pot fi 
afectate  
 

1) Actualizarea/elaborarea, după caz, a strategiei/ 
planului/ reglementărilor privind comunicarea internă 
și externă care, pe lângă problemele de specialitate, 
să stabilească modul de coordonare și modalitățile de 
cooperare între structurile din MAI 
2) Solicitarea de asistență externă pentru angajarea 
unui consultant extern la MAI pe probleme de 
comunicare 
3) Utilizarea purtătorului de cuvânt atunci când 
prezența conducătorilor nu este strict necesară. 
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Evitarea prezenței publice a conducătorilor în situații 
problematice sau care pot afecta imaginea acestora 
și a instituției 
4) Profesionalizarea activității de relații publice și 
comunicare prin pregătirea adecvată a personalului 
din domeniu 
5) Realizarea programului de instruire în domeniul 
comunicării (la structura de specialitate) a 
personalului nou numit în funcții de conducere  
6) Aplicarea, potrivit specificului unităților, a 
recomandărilor formulate în „Studiul privind 
comunicarea internă și externă la DPF al RM”, 2015, 
și a Planului de comunicare aferent 
7) Scoaterea de la panourile de informare ale 
structurilor MAI a materialelor/fotografiilor care 
încalcă prevederilor legii cu privire la accesul la datele 
personale, dreptul la imagine și prezumția de 
nevinovăție 

10. COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 

 10.1. În prezent, STI exercită atribuții nespecifice 
și are în compunere structuri care nu îndeplinesc 
sarcini proprii TIC. Ca urmare, unitatea nu se 
poate concentra exclusiv asupra domeniului 
specialității, fapt care afectează atât ansamblul 
activității TIC în MAI, cât și la structurile 
subordonate 
 
 
 
 
 
 

1) Reorganizarea unității prin mutarea la IGP a 
Direcţiei Generale Monitorizare şi Control Trafic și a 
Direcţiei Servicii Publice şi Guvernamentale, cu 
atribuțiile, personalul, bazele de date, echipamentele 
și sediile aferente 
2) Analizarea structurii și efectivelor STI și 
reorganizarea sa pentru asigurarea funcționalității și a 
capacității de coordonare a domeniului TIC în MAI 
3) Mutarea Serviciului Gestionare Arhivă la Direcția 
Documentare. Aceasta va începe demersurile de 
identificare a noului sediu pentru Arhiva MAI, care să 
asigure condiții adecvate pentru păstrarea 
documentelor 
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4) Identificarea soluțiilor salariale pentru motivarea 
specialiștilor TIC să se încadreze în MAI 
5) Unificarea sistemului TIC al MAI, astfel încât să se 
acopere nevoile în domeniu, să se realizeze simetria 
organizațională, funcțională și de denumiri ale 
structurilor, corespondența pe verticală a structurilor 
de profil; soluționarea aspectelor de compatibilitate, 
interoperabilitate și integrare sistemică 
6) Organizarea de către STI, împreună cu DGMRU a 
MAI și Academia MAI, pe baza necesarului de 
pregătire identificat, a cursurilor de pregătire în 
informatică a personalului MAI 

10.2. IGP se află în situația absolut anormală de a 
nu avea propria structură TIC, fiind deservită de 
către STI. Acesta, însă, nu are capacitatea de a 
sprijini corespunzător Poliția, îndeosebi structurile 
teritoriale. Din motivele menționate, în IGP, 
sistemul TIC este slab dezvoltat, fapt ce 
afectează funcționalitatea Poliției și îndeplinirea 
misiunilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Înființarea la IGP a structurii TIC pentru 
gestionarea problematicii specifice în cadrul Poliției 
2) Preluarea, cu atribuțiile, personalul, bazele de 
date, echipamentele și sediile aferente, a Direcţiei 
Generale Monitorizare şi Control Trafic de la STI și 
includerea în DGCR din INSP, precum și a Direcţiei 
Servicii Publice şi Guvernamentale, care va fi 
reorganizată ca subdiviziune specializată a IGP  
3) Evaluarea de către IGP împreună cu STI a 
necesarului de sisteme informaționale, baze de date, 
echipamente și servicii TIC și întocmirea planului de 
acoperirea a acestuia 
4) Soluționarea problemei telefoanelor de serviciu și a 
conexiunilor tehnice pentru accesul unităților/ 
subunităților de poliție la bazele de date relevante și 
la internet 
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 10.3. Deși a beneficiat de sprijin în domeniu, 
sistemul TIC al DPF nu este finalizat sub aspectul 
infrastructurii specifice, al programelor informatice 
și echipamentelor, îndeosebi la nivelul DRPF și 
SPF. De aceea, sunt afectate capacitatea de 
conducere, controlul frontierei, comunicarea, 
coordonarea elementelor de dispozitiv și 
cooperarea cu partenerii instituționali 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Asigurarea de specialiști pentru administrarea 
bazelor de date; managementul utilizatorilor și al 
securității informaționale; documentarea proceselor 
informaționale; completarea serviciilor regionale TIC 
cu specialiști în domeniu; asigurarea mentenanței 
sistemelor informatice 
2) Completarea bazelor de date pentru controlul 
frontierei cu toate modulele necesare 
3) Continuarea dezvoltării infrastructurii TIC și 
asigurarea SPF cu echipamentele, programele 
informatice necesare, a accesului la internet și 
intranet 
4) Stabilirea împreună cu STI a măsurilor pentru  
compatibilizarea/interoperabilitatea/integrarea, după 
caz, a sistemului informatic al DPF cu alte sisteme 
relevante din MAI/alte autorități 
5) Reglementarea managementului consemnelor  

10.4. BMA are deficit de capacitate în domeniul 
TIC – structură specializată și echipamente. Ca 
urmare gestionarea activității este dificilă, iar 
calitatea serviciilor publice are de suferit  

 
 

1) Suplimentarea necesarului de echipamente și 
înlocuirea celor depășite 
2) Reconfigurarea rețelei interne LAN și  
organizarea/integrarea în rețeaua corporativă WAN a 
MAI pentru asigurarea securității datelor 
3)  Constituirea subdiviziunii TIC a BMA 

10.5. Deficitele SPCSE în domeniul TIC privesc 
administrarea sistemului informatic, lipsa 
echipamentelor și pregătirea personalului, ceea 
ce poate afecta capacitatea de intervenție a 
unităților și subunităților, precum și cooperarea cu 
autoritățile relevante  
 
 
 

1) Înființarea în cadrul subdiviziunii TIC a structurii 
specializate pentru managementul informațional, 
administrarea serverelor și securitatea informațională, 
precum și a structurii pentru dezvoltarea platformei 
GIS 2) Implementarea mediului de testare și instruire, 
echivalent cu sistemul informațional care lucrează în 
prezent în Centrul de Dirijare în Situații Excepționale 
3) Extinderea rețelei de radiocomunicații TETRA și 
elaborarea actelor normative pentru reglementarea 
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 funcționării sistemului respectiv  

10.6. Sistemul TIC al DTC este insuficient 
dezvoltat, îndeosebi la unitățile teritoriale. Din 
acest motiv, informatizarea este redusă, 
comunicațiile deficitare, pregătirea în domeniu a 
personalului scăzută, ceea ce afectează 
capacitatea de acțiune a unităților și subunităților 

 

1) Înființarea pe structura serviciului transmisiuni a 
subdiviziunii TIC 
2) Asigurarea terminalelor TETRA 
3) Asigurarea accesului la baze de date relevante  
pentru DTC 
4) Asigurarea cu echipamente TIC și servicii de 
internet mobil (în funcție de necesar) a unităților, 
îndeosebi a celor teritoriale  

11. MANAGEMENT FINANCIAR ŞI LOGISTIC 

11.1. Management financiar 11.1.1. Cadrul normativ actual nu permite 
coordonarea unitară în MAI a domeniului financiar 
și nici intervenția ministrului afacerilor interne, 
ordonatorul principal de credite, prin DGEF, 
pentru dirijarea proceselor aferente. Din aceste 
motive, coordonarea de către DGEF este slabă, 
iar aspectele de oportunitate, posibilitate și 
eficiență financiară nu sunt gestionate 
corespunzător pe ansamblul MAI 
 
 

1) Coordonarea de către DGEF a activităților pentru 
accelerarea implementării sistemului de management 
financiar şi control 
2) Modificarea cadrului de reglementare a activității 
financiare, astfel încât ministrul afacerilor interne să 
dețină autoritatea necesară asupra domeniului 
financiar în MAI. Eliminarea paralelismelor de 
reglementare în domeniul financiar 
3) Coordonarea de către MAI a acțiunilor pentru 
eliminarea problemelor semnalate la IGP, DPF, 
SPCSE, în măsura în care există soluțiile legale și 
financiare 

 11.1.2. Unele subdiviziuni ale MAI prestează 
pentru persoane fizice și juridice servicii contra 
plată care exced domeniului misiunii de bază. Ca 
urmare, se utilizează în afara destinației 
contractuale personalul MAI, se sustrag efectivele 
de la îndeplinirea misiunilor și se risipesc resurse 
instituționale  

1) Modificarea Anexei nr. 1 la HG nr. 896/2014, astfel 
încât subdiviziunile MAI să efectueze numai servicii 
publice pentru populație, în legătură directă cu 
misiunea de bază/îndeplinirea atribuțiilor funcționale  

11.2. Management Logistic 11.2.1. Capacitatea DAPD de realizare a 
managementului logictic la nivelul MAI și de 
coordonare a structurilor subordonate este 

1) Elaborarea Concepţiei de management logistic al 
MAI adaptată profilului actual al misiunilor și 
atribuțiilor instituției și structurilor subordonate 
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redusă. Ca urmare, sunt deficite de reglementare, 
concepție a activității, de executare a programelor 
specifice, evidență, monitorizare și raportare, care 
determină logistica în general necorespunzătoare 
a structurilor MAI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(planificare, organizare, coordonare, îndrumare 
metodologică şi control, mecanisme de monitorizare 
și raportare, dotare etc.)  
2) Revizuirea reglementărilor specifice domeniului 
logistic, actualizarea normelor de dotare şi consum 
3) Organizarea şi ţinerea evidenţei centralizate și pe 
subdiviziuni a patrimoniului. Proiectarea software-ului 
pentru managementul logistic în MAI  
4) Coordonarea activității de standardizare în MAI 
prin subcomisia de validare a parametrilor tehnici 
generali în vederea achizițiilor  
5) Inventarierea întregului patrimoniu al MAI: 
- Retragerea de la subdiviziuni și casarea bunurilor 
mobile cu termenul de utilizare depășit, defecte, care 
nu mai pot fi reparate și generează consumuri 
nejustificate operativ  
- Realizarea situației clădirilor și terenurilor 
excedentare  
- Efectuarea schimburilor/transferurilor posibile între 
subdiviziunile MAI  
- Întreprinderea demersurilor pentru scoaterea din 
patrimoniu a imobilelelor care nu mai prezintă utilitate 
pentru MAI și generează cheltuieli inutile 
6) Constituirea subdiviziunii administrative destinate 
deservirii aparatului central al MAI 

 11.2.2. În comparație cu alte structuri ale MAI, 
deficitele logistice ale Poliției sunt cele mai 
evidente, deoarece s-a neglijat dotarea acesteia 
cu mijloacele și echipamentele necesare. Din 
acest motiv, capacitatea de îndeplinire a 
misiunilor este diminuată, imaginea instituției este 
afectată, iar calitatea serviciilor de ordine și 

1) Întocmirea planului logistic special pentru Poliție, 
corelat cu instrumentele europene de finanțare 
(suportul bugetar) pentru acoperirea deficitelor 
logistice menționate în raport și a celor identificate de 
IGP 
2) Aplicarea potrivit particularităților IGP a 
recomandărilor nr. 2, 3, 5 de la Concluzia 11.2.1 și a 
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securitate publică pentru comunitate este 
deficitară 

recomandărilor 1, 2, 3, 4, 6 de la Concluzia 11.2.3. 

11.2.3. Cu tot sprijinul asigurat DPF prin asistență 
externă, deficitul logistic persistă. Acesta 
afectează controlul frontierei și activitățile 
subsecvente de suport, precum și calitatea 
condițiilor de muncă ale polițiștilor de frontieră, 
ceea ce influențează negativ îndeplinirea 
misiunilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Elaborarea și implementarea PSO de asigurare 
tehnico-materială a PF, de exploatare, depozitare, 
reparații și mentenanță a echipamentului și tehnicii. 
Realizarea mecanismului de evidența a termenelor de 
funcționare și de garanție a echipamentelor și 
mijloacelor din dotare 
2) Acoperirea deficitului de dotare, completarea și 
asigurarea necesarului de resurse prin proiectele de 
dezvoltare strategică și accesarea de finanțări 
externe. Dezvoltarea capacităților de management al 
proiectelor 
3) Casarea autovehiculelor/materialelor de toate 
categoriile cu termene de exploatare depășite sau 
care nu mai pot fi reparate din cauza stării avansate 
de uzură 
4) Revizuirea normelor de consum de energie 
electrică, apă, gaze naturale pentru determinarea 
valorilor reale, având în vedere și noile echipamente 
sau sisteme intrate în dotare 
5) Purtarea de negocieri cu Serviciului Vamal în 
vederea punerii la dispoziția PF a încăperilor de 
serviciu necesare îndeplinirii atribuțiilor 
6) Revizuirea sistemului de securizare a sediilor și de 
depozitare a armamentului și muniției 
7) Înaintarea amendamentelor la cadrul de 
reglementare în domeniu pentru schimbarea 
destinației terenurilor adiacente fâșiei de protecție a 
FS și transmiterea acesteia la balanța DPF 
8) Alocarea de resurse și organizarea activităților 
pentru buna gestionare și întreținere a culoarului de 
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frontieră în zonele izolate, greu accesibile 

11.2.4. Activitatea logistică la DTC este deficitară 
din cauza ignorării foarte mult timp a necesarului 
de dotări ale carabinierilor pe fondul incertitudinii 
privitoare la situația instituției. Din acest motiv, 
capacitatea operațională este serios afectată 
 

1) Restructurarea sistemului logistic în funcție de 
decizia privind reorganizarea instituției și integrarea 
acesteia în sistemul polițienesc 
2) Aplicarea potrivit particularităților DTC a 
recomandărilor nr. 2, 3, 5 prevăzute la Concluzia 
11.2.1. și a recomandărilor 1, 2, 3, 4, 6 de la 
Concluzia 11.2.3. 

11.2.5. Deși trebuie să fie permanent pregătit 
pentru intervenție, SPCSE are deficite importante 
de mijloace și echipamente specifice. Această 
situație diminuează semnificativ capacitatea de 
intervenție și creează riscuri atât pentru salvatori, 
cât și pentru comunitate 
 

1) Inventarierea necesarului de sedii, solicitarea de la 
MAI a clădirilor excedentare (ale altor structuri MAI) 
care îndeplinesc criteriile de funcționalitate pentru 
subunitățile de salvatori 
2) Înlocuirea treptată a autospecialelor uzate din 
dotarea SPCSE. Extinderea relațiilor internaționale 
pentru obținerea de mijloace specifice  
3) Promovarea iniţiativei de modificare a cadrului 
normativ existent pentru scutirea de taxe de stat 
pentru utilizarea drumurilor de către autospecialele 
de intervenţie 
4) Aplicarea potrivit particularităților SPCSE a 
recomandărilor nr. 2, 3, 5 de la Concluzia 11.2.1 și a 
recomandărilor 1, 2, 3, 4, 6 de la Concluzia 11.2.3. 

12. AUDIT INTERN 

 12.1. Domeniul auditului intern la nivelul MAI a 
fost neglijat, motivarea personalului este slabă, 
iar DAI nu are capacitatea de a-și îndeplini 
atribuțiile de auditare și nici pe cele de 
coordonare a structurilor departamentale de 
profil. Din aceste motive, activitatea este 
inconsistentă, sarcinile fiind îndeplinite parțial. Ca 
urmare, nu este posibilă cunoașterea situației 

1) Reorganizarea DAI, astfel încât să-și poată 
îndeplini rolul atât sub aspectul activității nemijlocite 
în domeniu, cât și al coordonării structurilor 
departamentale de profil 
2) Instituirea prin ordin al ministrului a mecanismelor 
de coordonare și corelare funcțională a sistemului de 
audit intern în MAI 
3) Promovarea, în vederea creșterii motivației 
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reale privind managementul financiar și nici alte 
procese instituționale 
 

personalului, a propunerii de modificare a legislației în 
vigoare, astfel încât auditorilor din MAI să li se acorde 
sporuri salariale similare auditorilor de la Curtea de 
Conturi a RM 
4) Constituirea structurii de audit la DTC 
5) Consolidarea organizatorică și funcțională a 
structurilor departamentale de audit, astfel încât să-și 
poată îndeplini rolul organizațional 
4) Eliminarea dintre atribuțiile DCAI a IGP a celor de 
control 

13. PROTECȚIE INTERNĂ ȘI ANTICORUPȚIE 

 13.1. SPIA desfășoară anumite activități 
nespecifice (anchetele de serviciu), iar anumite 
atribuții nu pot fi exercitate (testarea integrității 
profesionale). Domeniul protecție internă și 
anticorupție nu este coordonat unitar de la nivelul 
MAI. Ca urmare, există deficite de capacitate atât 
în ceea ce privește SPIA, cât și departamentele 
 

1) Revizuirea competenţelor şi atribuţiilor SPIA şi 
reorganizarea activității serviciului, astfel încât să  
renunţe la efectuarea anchetelor de serviciu, care vor 
fi transferate integral structurilor de control ale MAI, 
IGP, DPF, SPCSE şi DTC  
2) Anularea atribuţiilor de protecție internă ale 
structurilor de inspectare, securitate internă, control 
ale IGP, DPF, SPCSE şi DTC  
3) Înfiinţarea structurilor de protecție internă în 
subordinea SPIA, care vor deservi IGP, DPF, 
SPCSE, DTC (alte subdiviziuni stabilite). Vor 
funcționa la sediile instituțiilor respective şi vor 
relaţiona direct cu şefii acestora pe problematica din 
competeţa SPIA 
4) Promovarea modificărilor cadrului de reglementare, 
astfel încât SPIA să obțină competențele necesare în 
domeniu 
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ANEXA Nr. 2 

T A B E L 

CU PERSONALUL INTERVIEVAT ÎN CADRUL ANALIZEI FUNCȚIONALE A 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

Nr. 

Crt. 

Municipiul/ 

raionul 

Data  Structura  Numele și 

prenumele 

Funcția 

1 BRICENI 28.05 IP Briceni  Pleșca Valentin Șef adjunct IP 

2 Cociurcă Vasile Șef Secție investigaţii 

Infracţiuni (SII) 

3 Andrei Ruslan Șef Secție urmărire 

penală (SUP) 

4 Dvorschi Eduard Șef Secție securitate 

publică (SSP) 

5 Tarnovschi Ivan Șef Secție resurse 

umane (SRU) 

6 EDINEȚ 28.05 IP Edineț Rusu Alexandru Șef IP 

7 Igor Cernei Şef adjunct IP 

8 DRPF „Nord” Codreanu Valeriu Șef DRPF 

9 Alexeev Dumitru Șef adjunct DRPF 

10 DSE „Edineț” Șchiopu Vitalie Șef adjunct direcţie, 

şef al Secţiei apărare 

împotriva incendiilor 

11 Ciolan Iurie Șef adjunct direcţie, 

şef al Serviciului 

resurse umane 

12 Dașan Ion Șef adjunct direcţie, 

şef al Serviciului 

protecție civilă 

13 BĂLȚI 28.05 IP Bălți Oleg Chilaru Șef IP 

14  Vitalie Calinovschi Șef Secție 

management 

operațional (SMO) 

15 Sergiu Vatrici Șef Secție securitate 
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publică (SSP) 

16 Dumitru Cebotari Șef SII  

17 Vitalie Spatari Șef SUP 

18 Nedelia Diana Specialist RU 

19 DSE „Bălți” Vasile Iovdii Șef DSE 

20 Secția „Nord” 

a Direcţiei 

combaterea 

şederii ilegale 

a străinilor a 

BMA 

Boris Gandrabura Șef Secție 

21 Batalionul 

Carabinieri  

Igor Axînoi Șef Stat Major al 

Batalionului 

22 Bărbuță Denis Șef Serviciu pregătire 

de luptă fizică şi sport 

23 SOROCA 29.05 IP Soroca Bernic Maxim Șef adjunct IP 

24 Rusnac Veaceslav Șef SII 

25 Caldare Grigore Șef SUP 

26 Calinicenco Valentin Șef SSP 

27 Cebotari Alexandru Șef SRU 

28 Spinei Iurie Șef SMO 

29 DSE „Soroca” Borş Mihail Șef DSE 

30 Serghei Plitoc Specialist superior  

RU 

31 ȘOLDĂNEȘTI 

 

IP Șoldănești Anatolie Lisnic Șef IP 

32 Lilian Cazac Șef-adjunct IP 

33 Durnea Viliam Șef sector poliție 

34 Volciuc Ion  Șef SRU 

35 Zumbrean Lilian Șef SMO 

36 Hanganu Constantin Șef adjunct SSP 
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37 Svecla Ilia Șef SSP 

38 DUBĂSARI  Trocin Cazimir Șef IP 

39 Recean Eduard Șef adjunct IP 

40 HÂNCEŞTI 01.06.15 IP Hânceşti Pohilă Oleg Şef IP 

41    Pîrău Ion Şef adjunct IP 

42    Nemţeanu Victor Şef SMO 

43 

   

Coşleţ Ruslan Insp.principal 

procedură 

contavenţională al 

Serviciului statistic al 

SMO 

44    Florea Eduard Şef SRU 

45    Ghindă Petru Şef adjunct SUP 

46    Bleah Constantin Şef SII 

47 

   

Nartea Alexandru Şef adjunct SII, şef 

serviciu poliţie 

criminală 

48    Covaş Dumitru Şef SIFE al SII 

49 
   

Podgorneac Petru Şef Serviciu patrulare 

al SSP 

50 

   

Tomşa Iurie Inspector superior al 

Serviciului 

supraveghere 

armament şi activităţi 

licenţiate al SSP 

51 
   

Suhovici Alexandru Şef Sector de poliţie 

nr.1 Hânceşti 

52 
   

Untu Tudor Şef S2 Sărata 

Galbenă 

53    Catană Gheorghe Şef S3 Ciuciuleni 

54    Dănuţă Vasile Şef S4 Lăpuşna 

55    Rotaru Victor Şef S5 Cărpineni 

56    Doboş Vasile Şef S6 Leuşeni 
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57    Rotaru Ion Şef S7 Bujor 

58 

  
INP, Brigada 

de patrulare 

Dogaru Ion Comandant pluton al 

Plutonului Hînceşti, 

Cimişlia, Leova al 

Batalionului nr.3 al 

Brigăzii de patrulare a 

INP 

59 
  

DSE 

Hânceşti 

Popov-Bârlădeanu 

Petru 

Şef adjunct DSE, şef 

al Secţiei apărare 

împotriva incendiilor 

60    Poparcev Sergiu Şef USP Hânceşti 

61    Bairac Marian Şef SSE Cimişlia 

62 
   

Filip Răcilă Şef SSE 

Basarabeanca 

63    Păscăluţă Dinu Şef SSE Leova 

64 CANTEMIR  IP Cantemir Eduard Marin Şef IP 

65    Nicolae Papiş Şef SUP 

66    Damian Stratiev Şef SRU 

67    Dumitru Curcencu Şef SII 

68    Vladimir Bordea Şef SSP 

69    Valeriu Movileanu Şef adjunct SUP 

70    Serghei Moşoglov Şef adjunct SSP 

71 
   

Valeriu Călugăreanu Şef adjunct SII, şef al 

Serviciului poliţie 

criminală 

72    Victor Dobrota Şef SIFE 

73 TARACLIA 02.06.15 IP Taraclia Şişcov Ivan Şef IP 

74    Cîssa Serghei Şef SUP 

75    Sacalî Vitali Şef S1 Taraclia 

76    Jeleapov Ivan Şef SIFE a SII 

77 
   

Şumchin Evgheni Şef adjunct SII, şef al 

Serviciului poliţie 

criminală 
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78    Rîbacov Anatoli Şef SII 

79    Lambru Andrei Şef SMO 

80    Slanina Vladimir Şef SSP 

81    Cechir Vladimir Şef adjunct IP 

82    Zanfirov Gheorghi Şef SRU 

83    Pitrapov Ivan Şef S2 Tvardiţa 

84 COMRAT  IP Comrat Varban Artion Şef SMO 

85    Ludmila Gubenco Şef SRU 

86    Anna Ostreva Şef SUP 

87 

   

Aladov Vitali Şef adjunct SSP, şef 

al Serviciului 

interacţiune 

comunitară 

88 
  DTC UM1045 

Andronic Ion Comandant al U/M 

1045 

89 

  

DSE UTA 

GĂGĂUZIA 

(Comrat) 

Cassa Vitali Vasile Şef DSE 

90 

   

Peev Ivan Nicolae Şef al 

Detaşamentului  

salvatori şi pompieri 

Comrat  

91 
   

Tonco Simio Şef-adjunct direcţie,  

şef al SAÎI 

92 
   

Dede Vitali Şef adjunct şef al 

SPC 

93 
   

Cazac Alexandr Şef adjunct direcţie, 

şef al SRU 

94 CĂUŞENI 03.06.15 IP Căuşeni Iurie Maximov Şef IP 

95    Tumanov Sergiu Şef SMO 

96    Talmazan Vitalie Şef SII 

97    Arnăutu Vitalie Şef SUP 
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98    Vangheli Ala Şef SRU 

99    Cucoş Andrei Şef SSP 

100 
   

Damian Anatol Şef al Serviciului 

patrulare al SSP 

101 

  

Companie 

independentă 

de carabinieri 

a U/M 1001 

Pavel Ciobanu Comandant al 

Comapniei 

independente de 

carabinieri cu 

dislocarea în 

or.Căuşeni a U/M 

1001 a DTC 

102   IP Tighina Angheluş Vladimir Şef SRU 

103    Molişteanu Andrei Şef SMO 

104 
  DSE Căuşeni 

Fatculin Viorel Şef adjunct Direcţie, 

şef al SAÎI 

105 
   

Calancea Igor Şef adjunct direcţie, 

şef SPC 

106 
   

Creangă Iurie Şef adjunct direcţie, 

şef al SRU 

107    Cucerovschi Stepan Inspector al SAÎI   

108 
Mun. 

CHIŞINĂU 
05.06.15 DPF 

Dorin Purice Şef al 

Departamentului 

Poliţiei de Frontieră 

109    Valentin Fiodorov Şef adjunct al DPF 

110    Sergiu Severin Şef DGMO 

111    Tarasenco Oleg Şef adjunct al DGMO 

112 Mun. 

CHIŞINĂU 
08.06.15 

DP a Mun. 

CHIŞINĂU 

Cociorva Sergiu Şef DP 

113    Muşuc Silviu Şef adjunct DP 

114    Sergiu Rusu Şef SCAI 

115 
   

Sergiu Gori Ofiţer superior de 

investigaţii 
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116    Crîjanovschi Iurie Şef SCASP 

117   BRO din DP Burca Petru Comandant al BRO 

118 
   

Albot Oleg Locţiitor al 

Comandantului BRO 

119    Oleg Rusu Comandant de 

companie BRO 

120    Moraru Constantin Comandant de 

companie BRO  

121   IP Ciocana Ion Gojan Şef IP 

122   IP Botanica Buga Dumitru Şef IP 

123    Cicariov Nicolae Şef adjunct IP 

124 Mun. 

CHIŞINĂU 
09.06.15 DGAMEP 

Oleg Graur Şef DGAMEP a MAI 

125   INP-IGP Andrei Zagoreanu Şef DRU a INP 

126   DD-MAI Lupan Angela Şef DD a MAI 

127 

 10.06.15 DTC 

Druţă Igor Prim-adj al 

Comandantului, şef 

stat maj. 

128    Anatolie Curtean Cdt.adj/Şef DMRU 

129    Mămăligă Silviu Cdt.adj/Şef Logistică 

130   DAI-MAI Oleg Alexa Şef adj.DAI 

131    Roman Goşciuc FP SAC 

132 
 11.06.15 

BDS-

FULGER 

Ivas Vasile Cdt. GDS-FULGER 

133    Caşcaval Valeriu Locţ. Cdt. FULGER 

134   DGJ-MAI Ludmila Zaporjan Şef adj. DGJ 

135  15.06.15 DGEF-MAI Ţurcan Sergiu Şef DGEF 

136    Larisa Malcoci Şef DE-DGEF 

137   DGRIIE-MAI Cristina Lesnic Şef DGRIIE 

138   DAPD-MAI Mihail Caragheorghi Şef adj, Şef SPD  
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139    Tatiana Calancea Şef SEA 

140    Valeriu Blănuţă Şef SA 

141  16.06.15 SPIA-MAI Pavlov Ştefan Şef SPIA 

142    Margină Andrian Şef adj. SPIA 

143    Botnariuc Andrei Şef DPMO-SPIA 

144    Eugeniu Şevciuc Şef DSI-SPIA 

145    Baltaga Alexandru Şef DPI-SPIA 

146 

   

Baban Valeriu Şef adjunct direcţie, 

şef al secţiei nr.2 a 

DCC a SPIA 

147  17.06 SPCSE Harabagiu Mihail Şef SPCSE 

148  17.06 SPCSE Oprea Alexandru Şef adjunct SPCSE 

149 

 17.06 

Serviciul 

Medical al 

MAI 

Bulgac Anatolie Şef Serviciu Medical 

al MAI 

150 

 17.06 

Serviciul 

Medical al 

MAI 

Nani Oleg Şef adjunct Serviciu 

Medical al MAI 

151  18.06 INP Maxian Marian Șef INP 

152  18.06 INP Livii Baziuc Șef adjunct INP 

153 
 18.06 INP 

Dementiev Iurie Șef Secție Cercetare 

Documentare 

154 
 18.06 INP 

Alexandru Cucalu Direcția Planificare 

Analiză și Control 

155 

 18.06 INP 

Victor Manole Șef Secție 

Supraveghere 

Patrulare Rutieră 

156 

 18.06 INP 

Oleg Bîcu Șef Secție 

Sistematizare 

Circulație Rutieră 

157 
 18.06 INP 

Gorceag Valentin Șef Inspecție Auto de 

Stat 
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158 

 18.06 INP 

Vladimir Carancu Șef Secție 

Supraveghere 

Transporturi 

159  18.06 INP Zagoreanu Andrei Șef DRU 

160 

 18.06 INP 

Olaru Vasile Șef Secție 

Administrare 

Personal 

161 
 18.06 INP 

Dumitru Dermengiu Cdt. Brigada de 

Patrulare 

162 
 18.06 INP 

Scurtu Dumitru Locțiitor Cdt. Brigada 

de Patrulare 

163 

 18.06 

Direcția 

Securitate 

Publică 

Victor Muntean Șef Secție 

Interacțiune 

Comunitară 

164 

 18.06 

Direcția 

Securitate 

Publică 

Natalia Gaidibadi Secția Siguranță 

Copii 

165 

 18.06 

Direcția 

Securitate 

Publică 

Dorel Nistor  Șef Secție Prevenire 

166  19.06 SDOI Lisî Marin Şef SDOI 

167    Vieru Alexandru Şef adj., şef DDO 

168    Valentin Gorgan Şef adj., şef DIE 

169  22.06 STI Dan Chiriţă Şef STI 

170 

 23.06 

Secţia 

Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal 

Mihail Nicolaev Împuternicit şef 

Secţia Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal  

171  24.06 IGP Cavcaliuc Gheorghe Şef adj. IGP 

172   DGUP Malic Gheorghe Şef DGUP 

173  25.06 BMA Olga Poalelungi Şef BMA 

174    Creţu Andrian Şef adj., şef  Direcţia 

Combaterea Şederii 
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Ilegale a Srăinilor 

175    Silvestru Ecaterina Şef Direcţia Refugiaţi 

176 
   

Certean Valeriu Şef Direcţia Politici şi 

Legislaţie 

177    Gurtenco Eugenia Şef Direcţia Integrare 

178 
   

Doni Sergiu Şef Direcţia Evidenţă 

Străini 

179  26.06 IGP Pelin Lilia Şef DF a IGP 

180    Jantuan Iulian Şef DCAI a IGP 

181    Munteanu Valeriu Şef DRU a IGP 

182    Piterschi Eugeniu Şef DIE a IGP 

183    Cernăuţeanu Viorel Şef DJ a IGP 

184    Gorgos Ilie Şef SAL al IGP 

185  01.07 INI Corneliu Groza Şef INI 

186    Tudor Bejan Şef adj. INI 

187    Valeriu Gnatiuc Şef adj. INI 

188    Iurii Slivciuc Şef DMO 

189    Natalia Daţco Şef SMO 

190    Valerian Gusev Şef  al D. nr.1 

191    l. Guzun Şef Sectie D.nr.1 

192    O. Chiperi Şef Sectie D.nr.1 

193    Lilian Pîntea Şef al D. nr.2 

194    Eduard Blamatiuc Şef Secţie D. nr.2 

195    Ruslan Petrusenco Şef al D. nr.3 

196    A.Ţărnă Şef Secţie D. nr.3 

197    M.Ciubaciuc Şef Secţie D. nr.3 

198    Vladimir Cioban Şef al D. nr.4 
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199    Valeriu Brinişter Şef adj. D. nr.4 

200    A.Savca Şef Secţie D. nr.4 

201    Oleg Pasat Şef al D. nr.5 

202    Ion Ţurcan Şef adj. D. nr.5 

203    Corneliu Lebedinschi Şef al D. nr.6 

204    Vitalie Guivan Şef al DASS 

205    Veaceslav Scurtu Şef adj. DASS 

206    Iurie Caţer Şef al CCCI 

207    Veaceslav Bădărău Şef adj. CCCI 

208    Ion Botnari Şef al CAI 

209    Vlad Cojuhari Şef adj. CAI 

210    Iurie Podarilov Şef adj. al CCTP 

211    V.Pşenicinîi  Şef Secţie CCTP 

212    A.Ivanov Şef Secţie CCTP 

213    V.Viscun Şef Secţie CCTP 

214    V.Popa Şef Secţie CCTP 

215    I.Bulat Şef Secţie CCTP 

216 MUN. 

CHIŞINĂU 
  

Voico Pavel Şef IP Buiucani 

217    Damaschin Pavel Şef IP Centru 

218    Pascaru Lilian Şef IP Râşcani 

219 UTA 

GĂGĂUZIA 
  

Suhodol Serghei Şef DP UTA 

Găgăuzia 

220    Mânzul Igor Şef IP Comrat 

221    Arnăut Nicolai Şef IP Ceadâr-Lunga 

222    Colbaş Andrei Şef IP Vulcăneşti 

223 ANENII NOI   Boroda Sergiu Şef IP 
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224 BASARABEAS

CA 
  

Mereanu Serghei Şef IP 

225 BENDER   Cebotaru Ivan Şef IP 

226 BRICENI   Moscalu Valeriu Şef IP 

227 CAHUL   Nucă Ştefan Şef IP 

228 CĂLĂRAŞI   Chicu Ion Şef IP 

229 CIMIŞLIA   Paiu Sergiu Şef IP 

230 CRIULENI   Cantâr Sergiu Şef IP 

231 DONDUŞENI   Svârnei Ilie Şef IP 

232 DROCHIA   Cernei Marin Şef IP 

233 FĂLEŞTI   Şoldan Oleg Şef IP 

234 FLOREŞTI   Cârţica Valeriu Şef IP 

235 GLODENI   Buzdugan Oleg Şef IP 

236 IALOVENI   Bilibov Ion Şef IP 

237 LEOVA   Sârbu Andrei Şef IP 

238 NISPORENI   Ciochină Nicador Şef IP 

239 OCNIŢA   Burduja Adrian Şef IP 

240 ORHEI   Josan Crigore Şef IP 

241 REZINA   Prodan Valeriu Şef IP 

242 RÂŞCANI   Reaboi Anatol Şef IP 

243 SÂNGEREI   Juncu Efim Şef IP 

244 SOROCA   Rogojină Valeriu Şef IP 

245 STRĂŞENI   Scoarţă Petru Şef IP 

246 ŞTEFAN-

VODĂ 
  

Trofimov Andrei Şef IP 

247 TELENEŞTI   Furtună Ion Şef IP 

248 UNGHENI   Vranescu Isidor Şef IP 

NOTĂ: Cu persoanele menţionate la nr.crt. 216-248 au fost purtate discuții cu prilejul convocării 

de specialitate organizate de IGP cu şefii DP şi IP la VADU LUI VODĂ în perioada 04-05.06.2015 
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ANEXA Nr. 3 

HARTA CU DESFĂȘURAREA CHESTIONĂRII ȘI INTERVIURILOR 

 

LEGENDA                             

                                               APLICARE CHESTIONARE                                      INTERVIURI 
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METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

Obiectiv general 

• oferirea fundamentului informațional solid în vederea elaborării de strategii pe 

termen mediu și lung, destinate continuării reformei Ministerului Afacerilor Interne 

(MAI) din Republica Moldova (RM), îmbunătățirii structurilor și proceselor proprii 

instituției, creșterii eficienței și eficacității organizaționale, precum și sporirii gradului 

de responsabilizare și implicare a angajaților 

Obiective specifice  

• evaluarea multidimensională a mediului și climatului organizațional existent în cadrul 

structurilor MAI ce fac în prezent obiectul acțiunilor stabilite prin programul de 

reformă, pentru evidențierea opiniilor, percepțiilor și reprezentărilor specifice 

diverselor categorii de actori instituționali care vor fi beneficiarii direcți ai rezultatelor 

schimbărilor 

• evaluarea și înțelegerea valorilor, convingerilor, aspirațiilor și atitudinilor individuale 

ori colective ale angajaților, în vederea fundamentării deciziilor vizând ameliorarea 

calității vieții profesionale a acestora 

• cunoașterea problemelor sociale, profesionale și manageriale existente ori 

anticiparea celor ce pot surveni în viitor, pentru corectarea sau prevenirea 

disfuncționalităţilor ce ar putea afecta negativ derularea la standardele stabilite a 

activităților specifice structurilor instituției 

• inițierea și permanentizarea unui dialog deschis cu și între diversele categorii de 

personal ale structurilor instituției, apt să favorizeze derularea în bune condiții a 

etapelor ulterioare ale proiectului de reformă instituțională 

Populația de referință  

• analiza a vizat toate categoriile de personal din cadrul MAI. Grupul-țintă a fost 

reprezentat de angajaţii AC al MAI și ai tuturor subdiviziunilor centrale, subordonate 

și teritoriale (după caz) din cadrul IGP, DPF, DTC, SPCSE, STI, SPIA, SDOI și SM. 

Din motive neprecizate, managementul Academiei „Ștefan cel Mare” a refuzat să 

aprobe aplicarea instrumentelor de culegere a datelor în rândul personalului propriu 

Metoda de cercetare  

• a fost utilizat sondajul de opinie în baza chestionarului de opinie individual, 

administrat colectiv la locul de muncă al respondenților 
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• echipa internațională a realizat propunerea de chestionar, forma finală a acestuia 

fiind definitivată în urma consultării cu membrii echipei naționale și specialiștii-

psihologi din MAI 

• itemii au fost elaborați pe baza modelelor de întrebări şi scale similare aplicate în ţări 

cu tradiție democratică în domeniul ordinii și siguranței publice (oferind în acest fel și 

oportunitatea perspectivei comparative pe anumite coordonate de analiză); s-a avut 

în vedere perspectiva experienţei practice dobândite de autorul chestionarului în 

realizarea de studii similare, în concordanţă cu obiectivele prezentei analize  

• în scopul facilitării aplicării chestionarului în anumite zone ale RM, prin efortul 

personalului Serviciului Psihologic al Direcţiei Resurse Umane din IGP a fost 

realizată varianta identică a acestuia în limba rusă, aceasta fiind disponibilă, la 

cerere, pentru toți operatorii de teren 

Eșantionul  

• de tip multistadial, stratificat și probabilist, având volumul realizat de 877 

persoane și marja de eroare de +/- 3,2%1, pentru un nivel de încredere de 95%, 

el fiind validat conform datelor oferite de DGRU.(vezi Tabelul nr.1) 

Tabelul nr.1 – STRUCTURA EȘANTIONULUI    

  grupul-țintă  eșantion proiectat eșantion final 

 efectiv % efectiv % efectiv % 

categorie de personal 16744 100 899 100,00 877
 

100 

Ofițeri 8727 52,12 516 57,40 466 53,14 

Subofițeri 6786 40,53 324 36,04 348 39,68 

funcționari publici / salariați civili 1231 7,35 59 6,56 63 7,18 

loc de muncă 16744 100 899 100,00 877
 

100 

Aparatul Central al MAI 158 0,94 42 4,67 8 0,91 

Inspectoratul General al Poliției 9231 55,13 417 46,38 495 56,44 

Departamentul Poliției de Frontieră 3496 20,88 154 17,13 189 21,55 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 2441 14,58 159 17,69 98 11,17 

Departamentul Trupelor de Carabinieri 768 4,59 70 7,79 52 5,93 

alte structuri ale MAI (STI, SPIA, SDOI și SM) 650 3,88 57 6,34 35 4,00 
 

 

• reprezentativitatea eșantionului a fost asigurată prin metoda cotelor, aplicată 

variabilelor reprezentate de categoria de personal (ofițer, subofițer, funcţionar 
                                                           
1
 Marja de eroare și nivelul de încredere într-o situaţie particulară înseamnă că valoarea reală a unei măsurători 

pentru populaţia studiată este, în 95% dintre cazuri - 19 din 20, valoarea obţinută de eşantion, plus sau minus 3,2% - 

dacă 62,4% dintre cei chestionaţi sunt satisfăcuţi de un anumit aspect al activității desfășurate, procentajul real de 

angajaţi satisfăcuţi se situează între 59,2% şi 65,6%. 
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public/salariat civil) și poziţia în cadrul instituţiei (funcţie de conducere, funcţie de 

execuţie) ale angajatului, ulterior stratificării după principalele structuri MAI 

(conform subdiviziunilor centrale, subordonate sau teritoriale ale fiecăreia dintre 

acestea) 

• în cazul subdiviziunilor IGP a fost utilizat drept criteriu suplimentar de selecție 

gruparea unităților teritoriale de poliție în 4 categorii, determinate de indicatorii 

economici, sociali, demografici și criminologici specifici municipiilor și raioanelor RM 

Culegerea, analiza și interpretarea datelor  

• activitatea a fost supervizată şi coordonată de către expertul desemnat din cadrul 

echipei internaționale, aplicarea chestionarelor fiind realizată în perioada 27 mai – 

16 iunie 2015 de către rețeaua de operatori naționali, constituită din psihologi 

încadrați în subdiviziunile centrale, subordonate sau teritoriale ale MAI 

• analiza și interpretarea datelor a fost realizată având ca referintă un număr de 877 

chestionare valide, utilizându-se softul specializat de prelucrare statistică (SPSS 

22.0), iar interpretarea datelor a fost realizată de către expertul desemnat din cadrul 

echipei internaționale. 

Limitele studiului și dificultățile întâmpinate 

În general, anchetele de acest tip sunt dificil de efectuat în cadrul instituțiilor din 

domeniul ordinii și siguranței publice. Realizarea în teren a sondajului de opinie a trebuit 

să se adapteze în multe dintre cazuri la rezistenţele și dificultățile de natură relativ 

diversă întâlnite, în ciuda multiplelor precauţii care au fost luate pentru a le preveni: 

• reacţii de neîncredere ori nelinişte vizând adevăratele obiective ale demersului 

de cercetare, punctate cu acuzaţii nefondate legate de intenția inițiatorilor de a 

prezenta într-o lumină favorabilă sau nefavorabilă demersurile anterioare de 

reorganizare și eficientizare instituțională 

• teama privind posibile repercusiuni negative în situaţia exprimării sincere a 

opiniilor, reliefată la foarte multe dintre întrebări prin rata ridicată de non-răspunsuri, 

frecvenţa mare a răspunsurilor neutre sau parametri statistici ai tendinței centrale a 

răspunsurilor ce au determinat renunțarea la analiza și interpretarea respectivelor 

întrebări 

• rezerve serioase cu privire capacitatea unui astfel de studiu de a produce efecte 

semnificative sau de a fundamenta adecvat strategiile viitoare de reformare a 

instituției, atitudinea fiind argumentată frecvent prin existența demersurilor 

anterioare care s-au dovedit a fi lipsite de finalitate practică 

• disponibilitatea scăzută a unora dintre angajați de a răspunde la chestionar, în 

special datorită caracterului sensibil al unora dintre temele abordate (subiecte 

precum cele legate de coruție, calitatea relațiilor ierarhice ori justețea măsurilor de 
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reformare a instituției, ale căror principale caracteristici sunt, frecvent, discreţia care 

le înconjoară și/sau teama de a le aborda în cadrul unei discuții formale)  

• atitudini traduse fie prin minimizarea amplorii fenomenelor sau stărilor de fapt, 

datorată existenţei temerilor sau lipsei de încredere în respectarea anonimatului și a 

confidențialității, fie prin exagerarea incidenţei acestora, perfect plauzibilă, 

determinată tocmai de oferirea oportunităţii de a vorbi despre subiecte atât de 

importante ori intens dezbătute informal la nivelul instituției 

Notă de lectură a rezultatelor 

• În prezentarea rezultatelor am optat pentru analiza comună a opiniilor personalului 

structurilor MAI. Însă, în anumite cazuri rezultatele statistice au fost segregate pe 

categorii de angajați (după variabilele sex, funcție, nivel de ierarhizare a unităților). 

Scopul a fost de a urmări, prin comparaţie, dacă şi în ce mod pot influenţa aceste 

variabile diverse aspecte ce ţin de exercitarea funcţiei publice sau de proiecţiile 

personale ale respondenţilor cu privire la activitatea în cadrul MAI. 

• În cadrul raportului, atunci când suma procentajelor este diferită de 100%, acest 

fapt se explică fie prin aceea că persoanele chestionate au avut posibilitatea să 

indice mai multe răspunsuri dintre cele disponibile (suma procentajelor este mai 

mare de 100), fie din cauza non-răspunsurilor (nu știu, nu pot răspunde, nu pot 

aprecia) care nu au fost indicate de fiecare dată pentru a ușura lectura rezultatelor 

(suma procentajelor este mai mică de 100).  

• De regulă, în cadrul graficelor au fost utilizate culori diverse, cu semnificații diferite: 

albastru (ilustrarea aspectelor sau a situațiilor pozitive, favorabile, a oportunităților 

de dezvoltare), roșu (pentru cele negative, îngrijorătoare ori care reclamă intervenții 

pe diverse orizonturi temporale) și gri (pentru cele relativ neutre). 

• Prin sintagma instituție este desemnat ansamblul structurilor componente ale MAI, 

în timp ce structură desemnează departamentele/similare, indiferent de nivelul 

ierarhic al unității în care personalul își desfășoară activitatea – central, subordonat 

sau teritorial. 
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REZULTATELE SONDAJULUI 

Iniţiativa acestei cercetări vine în întâmpinarea măsurilor de reformă adoptate la nivelul 

MAI al RM cu perspectiva indispensabilă unei schimbări cu adevărat eficiente. Sondajul 

de faţă explorează o parte dintre problemele specifice ale funcţiei publice din cadrul MAI 

prin prisma titularului acesteia - angajatul, în dubla sa calitate de subiect al reformei şi 

de garant al aplicării acesteia, încercând să identifice necesităţile şi constrângerile 

specifice conturate în interiorul sistemului, din perspectiva acestuia. 

1. ATITUDINI ȘI AȘTEPTĂRI ALE ANGAJAȚILOR PRIVIND POLITICILE DE 

REFORMĂ 

Fiind solicitați să aprecieze sensul de evoluție al situației în cadrul structurii în care-

și desfășoară activitatea, în medie 75,6% dintre respondenți consideră direcţia actuală 

ca fiind bună, 12,6% o apreciază ca fiind greşită, iar 11,8% se declară incapabili să 

ofere un punct de vedere clar. Repartiţia răspunsurilor în funcție de structura în care 

aceștia își desfășoară activitatea (vezi Figura nr. 1) ne permite să observăm nuanțarea 

sensibilă a opiniilor exprimate. 

Astfel, personalul Departamentului Trupelor de Carabinieri (DTC) și cel al 

Inspectoratului General al Poliției (IGP) se dovedește a fi mult mai pesimist (ponderile 

indicând sentimentul unei direcții greșite fiind caracteristice în ambele cazuri pentru 

aproximativ 20% dintre respondenți), în timp ce respondenții celorlalte structuri 

proiectează un optimism superior mediei. 

 
Figura nr. 1  
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Ce se înţelege, de fapt, prin direcţia în care merg lucrurile? Atunci când se referă la 

direcţia în care merg lucrurile în cadrul propriei structuri angajații fac, de fapt, evaluarea 

difuză a realităţii profesionale. Sunt avute în vedere aspecte situate la nivelurile 

managerial (activitatea conducerii structurii, încrederea în membrii acesteia), al 

colectivelor profesionale în care lucrează (activitatea acestora, relațiile 

interpersonale, nivelul întrajutorării, implicarea în activitate, adeziunea la schimbare, 

calitatea mediului social) şi individual (mulţumirea faţă de bani, starea de sănătate, 

situaţia familiei, gradul de informare, optimismul etc.). Satisfacția cu privire la aceste 

aspecte este responsabilă în mare parte de aprecierea direcţiei ca fiind greşită sau 

bună.  

Evoluţiile înregistrate pentru componentele ministerului ne determină să observăm că 

stările de fapt constatate permit explicaţii multiple. Prima dintre acestea ar putea fi 

constituită de reducerea nivelului aşteptărilor personalului. Este posibil ca 

observarea rezultatelor concrete, la care au condus diversele încercări de eficientizare 

a organizării şi funcţionării componentelor instituţiei, să fi avut un deloc de neglijat efect 

negativ în planul atitudinilor, comportamentelor şi al încrederii manifestate de către 

personal.  

Din altă perspectivă, pentru evaluările de tip pozitiv poate fi avansată ca explicaţie şi 

prezenţa realizărilor incontestabile, reprezentate de schimbările înregistrate la nivel 

instituţional. Mulţi dintre respondenţi au constatat că acestea au contribuit în mod real 

la progresul vizibil, fiind creditate, de aceea, ca având influenţă pozitivă asupra activităţii 

cotidiene a angajaţilor.  

Pentru a nuanța analiza și a putea evidenția diferențele induse de diferitele variabile 

de status (sex, vârstă, funcție, nivelul subdiviziunii în care lucrează funcționarii) în 

raportările privind sensul de evoluție a situației din cadrul structurii, am utilizat ca 

măsură sintetică a aprecierii direcţiei raportul dintre ponderea celor care consideră 

că direcţia este bună, respectiv greşită.  

Cum valoarea sub-unitară a acestui raport nu este posibilă în condițiile configurației 

datelor rezultate din sondaj, am acordat atenție sporită diferențelor înregistrate între 

valorile supra-unitare (care ne arată că ponderea celor care consideră că direcţia este 

bună este mai mare decât a celor care spun că este greșită), semnificative din 

perspectiva comparațiilor noastre fiind valorile mai mici. 

Analizând opiniile exprimate, observăm că percepţia sensului negativ de schimbare a 

situaţiei din cadrul structurii, simultan un indicator al pesimismulului mai mult sau mai 

puțin pronunțat, este mai accentuată la personalul DTC (2,9) și al IGP (3,2), 

reconfirmând aprecierile anterioare. Acest indicator este prezent, de asemenea, la 

angajații din cadrul subdiviziunilor teritoriale (3,4), personalul cu funcții de conducere 

(4,3), ofițeri (3,8), bărbați (3,2) și la angajații cu vârsta de 51 de ani și peste aceasta 

(2.5).  

Din cealaltă perspectivă, a tendinței de a asocia direcției de evoluție a situației sensul 

categoric pozitiv, evidențiind un optimism peste media tuturor respondenților, datele 
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sugerează că ea este mai accentuată la angajații SPCSE (22,4), la cei cu funcții de 

execuție (4,5), la personalul din subdiviziunile subordonate (7,2), la funcționarii 

publici/salariații civili (8,6) și la femei (10). Aceștia aderă la opinia respectivă cu atât mai 

mult cu cât sunt la început de drum în cadrul structurilor lor, aparținând subcategoriei de 

vârstă ”31 de ani și mai puțin” (5,1).  

 

Pentru a conferi mai multă concretețe datelor și concluziilor prezentate mai sus, am 

aprofundat analiza atitudinilor privind procesul de reformă instituțională. Am 

răspuns, prin intermediul opiniilor exprimate de către respondenți, la câteva întrebări 

foarte importante: 

1. Sunt vizibile pentru simplii angajați schimbările inițiate până în prezent ? 

Așa cum este ilustrat în Figura nr. 2, cu ponderi cuprinse între 56,5% - 61,9%, angajații 

tuturor structurilor ministerului optează majoritar pentru varianta ”da, s-a schimbat câte 

ceva, însă pe ansamblu lucrurile au rămas la fel”. O a doua categorie de opinii relativ 

bine cristalizate sunt cele aparținând personalului AC al MAI și IGP pentru care bilanțul 

acțiunilor întreprinse este în mod categoric negativ : cu ponderi cuprinse între 20,7% - 

26,1% (de altfel cele mai mari pe ansamblu) ei constată că ”nu s-a schimbat nimic, pe 

ansamblu situația chiar s-a înrăutățit”.  

Figura nr. 2 

 

Situația în cazul DTC și a celor desemnate prin sintagma ”alte structuri MAI” (Serviciul 

Tehnologii Informaționale (STI), Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), 

Serviciul Dirijare Operațională și Inspectare (SDOI) și Serviciul Medical – SM) este 



pagina 312 din 353 
 

categoric mai bună decât cea evidențiată anterior. Practic, 1 din 4 angajați au afirmat că 

”s-au schimbat foarte multe, sunt vizibile îmbunătățiri/ ameliorări”, deși amploarea 

percepțiilor negative nu este nici ea de neglijat (a se observa cei aproximativ 15% dintre 

angajații DTC pentru care situația pare a se fi înrăutățit ca urmare a măsurilor de 

reformă).  

Cele două structuri ale ministerului în care, raportându-ne strict la opiniile exprimate de 

angajați, procesul de reformă pare fi luat un avans considerabil, sunt, în ordinea 

percepțiilor de natură pozitivă, Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale – 

SPCSE (42,2%) și Departamentul Poliției de Frontieră – DPF (37%). 
 

2. Coincid rezultatele măsurilor de reformă cu așteptările angajaților ? 

Pentru a ne limita doar la extremele înregistrate în poziționările respondenților, se 

detașează negativ situația de la nivelul IGP (unde aproximativ 75% dintre angajați nu 

se regăsesc, sub aspectul aspirațiilor ori așteptărilor, în configurația actuală a 

schimbărilor operate la nivelul acestei structuri). Aproape în oglindă este situația 

pozitivă remarcată de personalul DPF. Pentru celelalte structuri, aproximativ 6 din 10 

angajați proiectează nemulțumiri din perspectiva indicatorului analizat.  

3. În opinia angajaților, cât de profunde ar trebui să fie măsurile de reformă în 

viitorul apropiat ? 

Analizând datele prezentate în Figura nr. 3 putem observa că, indiferent de 

experiențele acumulate până în prezent și de rezultatele percepute de angajați în planul 

schimbărilor la nivelul structurilor, schimbări de o natură radicală, chiar completă a 

situației actuale sunt așteptate, în special, la nivelul IGP (32,1%) și DTC (30,8%). La 

nivelul acestora sunt semnificative și opiniile angajaților care s-ar declara mulțumiți și cu 

păstrarea parțială a situației actuale, însă în condițiile realizării unor schimbări 

importante, de amploare (39,5%, respectiv 51,7% dintre respondenți). 

Figura nr. 3 
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Demne de interes se dovedesc a fi așteptările personalului Aparatului Central (AC) al 

MAI, dar și ale celorlalte structuri de nivel departamental/similare cu privire la 

profunzimea reformei așteptată să se producă la nivelul acestora, 1 din 4 angajați ai 

acestora apreciind ca fiind necesare schimbări de natură radicală. 

 

În cazul celor două structuri evidențiate pozitiv la subpunctul 1, SPCSE și DPF, accentul 

ar trebui să fie pus, opinează aproape jumătate dintre angajații chestionați, pe 

continuarea reformelor deja începute și conturate promițător, prin operarea de 

schimbări importante, dar și  prin realizarea unor necesare ajustări (schimbări 

urgente și de mică amploare – 30,3% și 26,6%). 
 

Ce anume a determinat configurațiile evaluărilor prezentate mai sus ? Analiza 

punctelor de vedere exprimate de angajați la întrebările ce solicitau explicarea ori 

argumentarea opiniilor privind direcția de evoluție a situației din propria structură ne 

permite să avansăm cel puţin următoarele ipoteze, fiind posibil ca starea reală de fapt 

să fie consistentă cu fiecare dintre acestea (testarea acestora depăşeşte cadrul acestei 

prezentări): 

• La nivel colectiv, instituțional, personalul unora dintre structurile componente 

ale MAI are, iar acestea sunt relativ bine cristalizate, atitudini diferite în ceea ce 

privește, de exemplu, percepţia priorităților reformei sau modalitățile cele mai 

eficiente de implementare a acesteia. Poate exista de asemenea, fapt perfect 

plauzibil, și sentimentul că sunt neglijați de către conducerea MAI, că sunt priviți sau 

sunt simpatizați diferit față de personalul altor structuri ce apar în postura de 

privilegiați. 
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• O altă posibilitate ar fi reducerea nivelului aşteptărilor personalului ca urmare a 

procesului de învăţare socială („am mai văzut noi în trecut că nu s-au schimbat 

lucrurile, deşi ne-am aşteptat să se schimbe în bine, deci probabil că nici acum nu 

trebuie să ne aşteptăm”). 

• Imaginea creată de conducerea actuală a MAI – idee des menţionată de o parte a 

respondenților se referă la tendința de „înfrumusețare” a imaginii cu privire la situaţia 

din cadrul instituției și a adevăratelor progrese în planul reformei, în special. 

Conform acestei ipoteze există o situaţie reală, cunoscută de cei aflați ”la talpa tării”, 

şi una creată, „cosmetizată”, doar cea din urmă fiind prezentată populației și 

partenerilor externi. 

• Schimbarea realităţii, a datelor obiective - este posibil ca evaluările mai pozitive 

ale angajaților să fie determinate de schimbarea realităţii, oamenii percepând 

conducerea MAI și a structurilor ca fiind implicate în realizarea de schimbări 

concrete (îmbunătățirea cadrului normativ, a atmosferei generale de la locul de 

muncă, a relațiilor cu cetățenii, anticiparea integrării în UE, măsurile legate de 

combaterea corupţiei interne etc.). Astfel, personalul observă schimbări pe care le 

interpretează ca având consecinţe pozitive asupra situației lor profesionale în viitor. 
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2. AGENDA ACTUALĂ DE PREOCUPĂRI A ANGAJAȚILOR 

Interesul pentru maniera în care se conturează agenda de preocupări a angajaţilor 

rezidă, printre altele, și în rolul vital pe care aceştia, în calitate de resurse umane ce 

asigură condiţiile de funcţionare a instituţiei și furnizează servicii publice esenţiale, îl pot 

avea în oferirea suportului preţios pentru descrierea provocărilor existente în materie 

de planificare a reformei instituționale. 

Angajații s-au raportat la un număr de 28 de teme de agendă instituțională și le-au 

evaluat din două perspective: 

a) intensitatea satisfacției față de modul în care acestea sunt asigurate de către 

instituție, măsurată prin răspunsurile la întrebarea „Gândindu-vă la structura în care 

lucrați, care este nivelul dvs. de satisfacție în legătură cu fiecare dintre aspectele 

următoare […] ?”, raportările fiind realizate prin intermediul unei scale având ca 

extreme variantele “mulțumit” şi ”nemulțumit”; 

b) ierarhia principalelor probleme (surse personale de insatisfacție/îngrijorare) 

care necesită atenția conducerii (”Indicați 3 aspecte pentru îmbunătățirea cărora 

conducerea structurii dvs. trebuie să intervină prioritar […] pe termen scurt și mediu.  
 

2.1. PROBLEME SPECIFICE MEDIULUI PROFESIONAL 

Din analiza datelor furnizate de studiu rezultă, cu suficientă claritate, că aspectele 

determinante ale agendei conturate la nivel instituţional (Figura nr. 4) sunt 

reprezentate, în primul rând, de salarizarea personalului, asigurarea drepturilor 

financiare (în mod corect, motivant). Acestea sunt menţionate ca prime probleme de 

către 50,6% dintre respondenţi.  

Urmează dificultăţile, extrem de actuale, determinate de insuficiența resurselor 

financiare alocate pentru dotări și desfășurarea activităților (44,3%) sau a dotărilor 

materiale (tehnică de calcul, mijloace de transport și comunicații etc.) – 40,8%. 

Tabloul principal este completat de problema amestecului politicului în activitatea 

specifică și de presiunile exercitate frecvent de reprezentanții acestuia asupra 

angajaților - 39,3%.  

Deficitul și dificultățile în asigurarea necesarului de personal (31,8%) sunt și ele 

resimţite în majoritatea structurilor MAI. Acestea sunt determinate de fluctuaţia inter-

unităţi a personalului, de subdimensionarea statelor de organizare ori de încadrarea 

deficitară cu personal operativ sau specializat. Minusurile respective sunt considerate 

frecvent ca responsabile pentru numărul ridicat al posturilor neocupate ori blocate, dar 

şi pentru existenţa, în sectoare-cheie de activitate, a volumului considerabil de angajaţi 

puţin familiarizaţi cu specificul ori solicitările activităţii (de unde și semnalarea, de către 

26,4% dintre respondenți a problemei reprezentate de pregătirea generală și 

specifică a angajaților nou încadrați). 
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Figura nr. 4 

 

Pentru completarea registrului deschis de problema menționată anterior, pot fi 

semnalate și nemulțumirile legate de volumul activității desfășurate zilnic 

(numărului de ore, orele suplimentare) – 35,8% sau de ineficiența utilizării 

resurselor umane, financiare, materiale și de timp (26,6%). 

Ca disfuncţionalităţi resimţite destul de intens, prezente și ele în sfera de preocupări, 

sunt semnalate întârzierile înregistrate în reformarea și modernizarea activității 

structurilor, a celor din sfera esențială pentru angajați a alinierii la legislația și 

standardele europene în domeniul specific de activitate (ambele fiind probleme 

pentru aproximativ 1 din 4 dintre respondenți). Este menționat și sentimentul, ce apare 

ca destul de bine conturat, privind diminuarea încrederii publicului în personalul 
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instituției. Această situație are drept consecinţă directă slăbirea considerabilă a 

autorităţii acestora și afectarea imagini publice a structurilor (23%). 

Discutând despre aspectul sensibil (asupra căruia vom reveni) al corupției interne, 

putem observa că referirile la un indicator al acesteia,  sprijinul activ și încurajările 

primite în direcția semnalării faptelor de corupție ale colegilor/ șefilor, în calitatea 

sa de problemă actuală, sunt reduse pe ansamblu. Astfel, ea reprezintă o problemă 

acută doar pentru 12,4% dintre cei chestionaţi.  

Explicaţia ar putea fi reprezentată de faptul că, atunci când raportările la corupţie se fac 

în contextul general al problemelor (cu care afirmă că se confruntă angajaţii MAI), 

eforturile cotidiene depuse pentru diminuarea influenţei nefaste a altor situații, mai 

presante în prezent decât corupția, par a deturna atenţia personalului. Ca urmare, 

acestea „împing” fenomenul corupţiei, în ciuda gravităţii impactului său potenţial, către 

unul din ultimele locuri de pe agenda personalului instituţiei.   

 

2.2. ASPECTE PROFESIONALE ȘI INSTITUȚIONALE POZITIVE 

Raportându-ne la ierarhia stabilită pe ansamblul respondenţilor, principalele 5 atuuri 

manifestate la nivelul structurilor ministerului par a fi reprezentate, pentru început, de 

claritatea atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților ce le  revin angajaților 

(47,3%) și modul în care este planificată, organizată și desfășurată activitatea 

(46,6% dintre cei chestionaţi).  

Acestea sunt urmate, din perspectiva ponderilor acordate, de aspectele legate de 

stabilitatea / siguranța locului de muncă, evidenţiate drept elemente ce conferă 

atractivitate mediului profesional specific ministerului. Astfel, 42,8% dintre angajaţi au 

semnalat confortul resimţit în raport cu existenţa statutului profesional relativ clar, 

predictibil. Urmează apoi modul în care se realizează evaluarea performanțelor 

profesionale de către șefi (41,4%) și volumul atribuțiilor, sarcinilor și 

responsabilităților ce revin personalului (40,6%).  
 

2.3. DIFERENȚIERI INDUSE DE STRUCTURA DE APARTENENȚĂ 

Diferenţierea opiniilor din perspectiva variabilelor de status este destul de redusă pe 

ansamblul celor două aspecte abordate în cadrul acestei dimensiuni de analiză. Opiniile 

ansamblului angajaților MAI se dovedesc extrem de omogene din această perspectivă. 

Cu toate acestea, putem indica principala problemă și aspectul pozitiv cel mai bine 

poziționat ce par a întruni adeziunea majorităţii personalului din fiecare structură 

componentă a ministerului.  

Astfel, pentru personalul AC al MAI și cel al IGP principala problemă este reprezentată 

de salarizare și asigurarea drepturilor financiare (69,6% și 52,2% dintre opiniile 

exprimate). Aspectul pozitiv cel mai evident este claritatea atribuțiilor, sarcinilor și 

responsabilităților ce revin angajaților (62% și 44,1%).  
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Personalul DPF delimitează ca principală problemă volumul activității desfășurate 

zilnic (numărului de ore, orele suplimentare) – 33,6%, iar ca aspect pozitiv 

stabilitatea / siguranța locului de muncă (51,3%). 

Pentru cei din cadrul DTC prioritară este dotarea materială (tehnică de calcul, 

mijloace de transport și comunicații etc.). 67% sunt mulțumiți în cea mai mare 

măsură de modul în care este planificată, organizată și desfășurată activitatea 

(47,8%). 

Discutând despre personalul SPCSE, acesta este îngrijorat actualmente, în cea mai 

mare măsură, de resursele financiare alocate pentru dotări și desfășurarea 

activităților (45,5), evidențiind în mod deosebit atuul reprezentat de încrederea 

populației în angajați, imaginea publică a structurii (75,6%). 

Personalul celorlate structuri MAI participante la sondaj are ca nemulțumire majoră 

modul în care se realizează salarizarea personalului și asigurarea drepturilor 

financiare (53,5%), fiind mulțumiți îndeosebi de calitatea umană și profesională a 

șefilor de la diferitele niveluri ierarhice (70,8%). 
 

2.4. DOMENIILE PRIORITARE DE INTERVENȚIE PENTRU CONDUCEREA MAI  

Clarificarea intensităţii și polarizării preocupărilor actuale ale angajaţilor MAI 

reprezintă doar un punct de pornire. Logica firească a oricărui demers organizațional 

serios impune ca, odată identificate disfuncționalitățile și sesizate oportunitățile ce pot fi 

valorificate, să se stabilească direcțiile de acțiune, iar pentru acestea din urmă 

prioritățile pe termen scurt și mediu. 

Bazate pe rezultatele consultării angajaților (vezi Figura nr. 5), prioritățile pe termen 

scurt, aspectele care ar trebui soluționate urgent pentru a răspunde așteptărilor 

acestora, sunt reprezentate de: 

a. Asigurarea dotărilor materiale (tehnică de calcul, mijloace de transport și 

comunicații etc.) strict necesare desfășurării în condiții de eficacitate 

instituțională optimă a activităților și identificarea resurselor financiare necesare 

pentru modernizarea și asigurarea unei interoperabilități cât mai accentuate a 

acestora (29%). 

 

b. Acordarea unei atenții deosebite volumului activității desfășurate zilnic de 

către angajați, sub aspectele respectării numărului de ore lucrate, plății orelor 

suplimentare, respectării prevederilor Codului Muncii, asigurării posibilităților de 

refacere reală a capacității de muncă după perioade de efort intens. Suplimentar, 

poate fi avută în vedere identificarea rapidă a unor măsuri eficiente de sprijin 

pentru angajații care își văd periclitat echilibrul între viața de familie și cea 

profesională (25%). 
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c. Analiza modulului în care este planificată, organizată și desfășurată 

activitatea în cadrul structurilor componente, atât la nivel de ansamblu, cât și 

specializat, pe subdiviziuni (16,6%). 

Figura nr. 5 

 
 

Privind demersurile de perspectivă, pe termen mediu, mult mai elaborate și care 

necesită o pregătire, resurse și susținere adecvate, angajații au reușit să stabilească 

ierarhia destul de clară a primelor trei demersuri necesare. Se cuvine a fi subliniată în 
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context coerența între conținutul acestora și multe din variabilele organizaționale 

explorate în cadrul raportului (vezi subcapitolul anterior). 

Sintetizând, direcțiile de acțiune sugerate conducerii instituției pentru orizontul temporal 

mediu se conturează astfel: 

a. Identificarea posibilității de sporire a resurselor financiare alocate instituției, 

în ansamblul acesteia, dar și la nivel de structuri componente (20,6%). 
 

b. Continuarea, mult mai accelerată și atent prioritizată, a demersurilor 

actuale vizând reala reformare și modernizare a instituției, acordând atenția 

necesară și identificând pârghiile cele mai potrivite pentru atragerea în acest 

efort a principalilor beneficiari interni, angajații (18,8%). 
 

c.  Adoptarea de măsuri eficace care să contribuie la îmbunătățirea 

raporturilor cu populația și la imbunătățirea imaginii publice a structurilor 

componente. Atât instituția, cât și reprezentanți ai săi, devin stimuli ai percepţiei 

sociale, activitatea lor desfăşurându-se permanent sub lupa atenției colective. 

Este motivul pentru care ea trebuie să identifice2 și să asigure aplicarea acelor 

măsuri apte să conducă, într-un mod sustenabil, la sporirea cooperării, sprijinului, 

corectitudinii şi respectului din partea populaţiei (18,7%) 

Sondajul a pornit de la premisa că schimbarea sistemului inerţial - cum este cel specific 

MAI - nu se poate face decât cu implicarea tuturor acelor persoane care alcătuiesc 

sistemul, în speţă angajații. Ca urmare, un prim pas al reformei ar fi acela de a înţelege 

care sunt aspiraţiile şi percepţiile acestora. De aceste tendinţe agregate depind în 

mod direct atât schimbarea de imagine a instituţiei, cât şi funcţionarea efectivă a 

acesteia în serviciul cetăţeanului şi al comunităţii. 

                                                           
2
 Utilizând inclusiv expertiza și resursele umane valoroase existente în cadrul serviciilor / birourilor sale specializate 

din domeniile psihologiei și sociologiei. 
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3. FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE 

 

Este unanim acceptat faptul că nevoia de formare și perfecționare profesională și, 

mai mult decât atât, decizia de a realiza această activitate, se conturează la nivel 

individual și instituțional. În marea majoritate a cazurilor, apare fie în prezența  

problemelor profesionale care solicită identificarea soluțiilor adecvate, fie ca urmare a 

schimbărilor interne sau externe, actuale ori viitoare, cărora trebuie să li se facă față 

cu succes. 

În consecință, reforma instituțională și formarea personalului sunt strâns legate, 

interdependente. Reformarea nu poate să reușească transformarea modului de 

funcționare globală a organizațiilor, să producă modificări la nivelul climatului său intern 

și a modalităților de interacțiune între structurile componente sau între simplii angajați, 

decât dacă se acționează, simultan și profund, asupra competențelor, abilităților și 

atitudinilor individuale ale membrilor.  

Sondajul realizat în rândul angajaților MAI și-a propus să clarifice parte dintre aspectele 

aferente acestei problematici, pe cele mai facil de perceput. S-a pus accentul pe 

analiza practicilor de formare continuă din MAI și pe evidențierea opiniilor sau 

așteptărilor angajaților în acest domeniu. 

Primul aspect abordat a fost cel legat de rata de participare la cursuri și programe 

de formare profesională a personalului structurilor componente ale MAI. Calitatea 

serviciilor publice furnizate este condiționată de calitatea angajaților. Aceasta din urmă 

depinde, la rândul său, nu doar de instrumentele și mijloacele aflate la dispoziția lor, de 

delimitarea clară a atribuțiilor, de adecvarea cu cerințele postului, de modul în care sunt 

conduși, ci și, foarte important, de educație și de nivelul formării profesionale. 

Analiza datelor obținute ne-a permis să constatăm că, pe ansamblul instituției, 

ponderea respondenților care declară că au participat la cursuri/programe de 

formare și perfecționare profesională depășește jumătate din efectivul eșantionului 

utilizat, fiind de 58,3%. Dintre aceștia, marea majoritate (64,4%) au participat la unul 

sau mai multe cursuri stabilite/impuse de instituție. Pentru o parte din personal, 

criteriul de selecție l-a reprezentat recomandările/nominalizările făcute de superiorul 

ierarhic). Pentru cealaltă categorie de respondenți. reprezentând 35,6% dintre 

participanții, principalul criteriu îl constituie opțiunea angajatului respectiv. (vezi 

Figura nr. 6). 

Graficul ne permite să evidențiem căteva aspecte de interes din perspectiva nivelului de 

participare la cursuri și programe destinate pregătirii continue. În primul rând, dacă ne 

raportăm la ponderea personalului care pare a fi fost privat de această oportunitate, 

nu putem să nu remarcăm situația angajaților DTC. Astfel, 62% dintre cei incluși în 

eșantion de la nivelul acestei structuri au declarat că nu au participat la astfel de cursuri 

sau programe. Situația pare a avea un contur problematic și în cazul personalului IGP, 

aproximativ jumătate dintre aceștia incluzându-se în aceeași categorie. 
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Figura nr. 6 

 
 

În altă ordine de idei, dacă ne concentrăm atenția asupra participanților la cursuri, este 

demnă de aprofundat analiza raportului existent între angajații care au optat voluntar 

să urmeze forme de pregătire continuă și cei în cazul cărora solicitarea a venit de la o 

instanță instituțională (șeful nemijlocit, structura de MRU etc.), fără a avea în intenție 

de a asocia acestei forme nicio nuanță de arbitrar.  

Ceea ce se poate remarca imediat este relativul echilibru, existent între cele două 

modalități de participare, vizibil în cazul personalului SPCSE și DTC, de aproximativ 

1/1.  Dintre structurile în cazul cărora raportul este defavorabil variantei de participare 

din proprie inițiativă (valoare supraunitară) se remarcă, în ordine, angajații IGP (raport 

de 2,6) și cei ai AC al MAI (2,5). Deși situația nu este foarte diferită, în cazul 

personalului DPF valoarea este ușor atenuată (1,9). O situație favorabilă (raport 

subunitar) este vizibilă la angajații celorlalte structuri MAI de nivel departamental/similar 

(raport de 0,4). 

Legislația în vigoare nu reglementează obligația autorităţilor sau instituţiilor publice de a 

asigura periodic formarea profesională prin cursuri pentru toţi angajații. Din sondaj 

rezultă în mod justificat că nu tot personalul a beneficiat de programe de instruire 

profesională. Procentul celor care au beneficiat de diverse sesiuni de instruire este, 

totuși, semnificativ.  

Cu toate acestea, dată fiind evidenta disproporționalitate între cele două modalități de 

selecție pentru participarea la cursuri (recomandarea superiorului și opțiunea 
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angajatului), pentru a fi avute în vedere, pe lângă necesităţile reale ale activității, și cele 

ale funcţionarului, ar putea fi stabilite criterii minime pentru o astfel de selecţie. 

 

În ceea ce privește eficacitatea percepută în plan profesional, dar și personal, a 

programelor de pregătire frecventate, relaționarea conținutului acestora cu 

obiectivele personale și profesionale conturate la nivelul fiecăruia dintre participanți, a 

rezultat că modalitatea de selectare în vederea participării la cursuri, tratată mai sus, nu 

s-a dovedit a avea o influență semnificativă statistic asupra aprecierilor respondenților.  

Analizând diversele poziționări ale participanților (vezi Figura nr. 7), se poate evidenția 

pentru început că eficacitatea pregătirii continue este o realitate destul de bine 

conturată pentru covârșitoarea majoritate a angajaților chestionați (cel puțin la nivel 

declarativ). Dovada este oferită de opiniile favorabile asociate rolului cursurilor 

frecventate în facilitarea eventualelor proiecte de viitor (reorientare profesională, 

evoluție în ierarhia structurii) sau corespondenței acestora cu așteptările și nevoile 

prezente ale angajaților.  

Figura nr. 7  

 

 

Deși în context înregistrează raportări puternic favorabile, indicatorului privind aportul 

potențial al cursurilor la valorificarea potențialului profesional și perfecționarea în 

domeniul de activitate îi sunt asociate și reprezentările cele mai nefavorabile 

(aproximativ 1 din 4 participanți - 23,7%).  

Ce semnificații ar putea avea această ultimă configurație ? Este foarte plauzibil ca să 

reflecte, în primul rând, sporirea exigenței cursanților, nu neapărat prin raportare la 
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prezent, ci mai degrabă privind spre viitorul instituțional, de care este legat indisolubil și 

cel personal. Pentru acești angajați nu este o surpriză faptul că viitorul personal este 

dificil de anticipat sau de conturat, la nivel de detalii, pe orizonturi temporale lungi. 

Parcursul adesea sinuos al instituției, dar și al întregii societăți moldovenești, este 

dovada elocventă în acest sens. Dar dacă anticiparea viitorului este dificilă, aspect 

pe care par a-l fi înțeles foarte bine mulți dintre respondenți, totuși viitorul poate fi 

pregătit. Această percepție reflectă o tendință îmbucurătoare, putându-i fi asociată 

atitudinea de ieșire din imobilism, de implicare față de propriul viitor profesional și chiar, 

indirect, preocuparea sporită față de calitatea serviciului public. 

Dacă anterior am încercat să clarificăm aspectele legate de eficacitatea percepută a 

programelor de pregătire frecventate, în cea de-a treia secțiune vom prezenta sursele 

de nemulțumire legate de modul în care acesta s-au desfășurat. Așa cum rezultă și 

din reprezentarea grafică atașată analizei acestor aspecte (vezi Figura nr. 8), 

majoritatea participanților la programele de pregătire nu au proiectat motive de 

nemulțumire în raport cu nici unul dintre indicatorii de apreciere propuși, fiind în 

general mulțumiți (68%).  

Figura nr. 8 

 
 

În ceea ce-i privește pe cei care nu au fost pe deplin satisfăcuți (32% din totalul 

participanților), aceștia au indicat ca principal motiv al nemulțumirii caracterul teoretic 

pronunțat, legătura redusă cu practica, lipsa exemplelor făcând dificilă întelegerea 

cunoștințelor transmise și reducând aplicabilitatea acestora (16,5%). Următoarele două 

aspecte menționate de participanți se legă direct de conținutul programelor de formare 

care s-a dovedit a avea o calitate slabă (5,6%) și o legătură redusă cu domeniul de 

activitate al cursantului (4,8%).  
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Deși au atașate ponderi mai reduse, atenția respondenților se îndreaptă și către 

formatorii sau furnizorii acestor programe de pregătire, direct responsabili pentru lipsa 

de interactivitate (2,7%) și calitatea slabă a prezentărilor, explicabilă prin pregătirea 

deficitară sesizată la aceștia de respondenți (2,4%).  

Care sunt însă motivele absenței de la programele de pregătire a celor 41,7% dintre 

angajații incluși în eșantion ? Analizând distribuția opiniilor exprimate (angajații au avut 

posibilitatea să indice mai multe variante de răspuns), se poate constata că 

responsabilitățile indicate de respondenți sunt atribuite fie instituției, respectiv celor 

care gestionează participarea la diverse forme de pregătire, fie angajatului, fiind de 

natură personală. (vezi Figura nr. 9) 

În primul registru, cel instituțional, regăsim principala cauză, reprezentată de faptul că 

cei în drept nu au oferit angajaților astfel de oportunități (66,7%), neglijarea 

informării cu promptitudine a potențialilor participanți (10,1%), oferirea unor 

oportunități de pregătire fără legătură cu specificul activității angajaților (2,5%). 

Urmează decizia de a nu mai organiza cursurile, deși solicitarea angajatului fusese 

aprobată (2,2%). Dacă adăugăm la acestea situațiile în care cererile angajaților au 

fost respinse (5,7%) sau amânate pentru mai târziu (2,2%) vom constata că 

ponderea cumulată a responsabilităților atribuite instituției este de 89,4%.  

Figura nr. 9 

 

 Cât privește cea de-a doua categorie de motive, de natură personală, aproximativ 2 

din 10 respondenți au menționat vechimea redusă în cadrul structurii (19,4%), în 
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timp alții au invocat volumul ridicat de sarcini profesionale care face ca timpul alocabil 

instruirii să devină insuficient (13,4%).  

Alte cauze sunt plasate în sfera nevoilor personale, în raport cu autodiagnoza cărora 

respondenții apreciază că nu au identificat nevoi suplimentare de pregătire (10,9%), 

cursurile propuse dovedindu-se fie neadaptate (7,9%), fie inutile (programele de 

formare nu reușesc să servească la nimic concret - 5,5%).  

În categoria alte motive (2,5%) cei chestionați au mai amintit: ”din cauza corupției la 

cursuri sunt îndreptate doar persoane din cercul restrâns corupt”, ”lucrez în 

contabilitate, iar în acest domeniu nu se organizează cursuri”, ”implementarea acestor 

programe de formare rămâne numai pe hârtie” sau ”selectarea neîntemeiată, incorectă 

a participanților”. 

Drept concluzii de ansamblu, rezultă că în realitatea concretă a funcționării instituției, 

dincolo de prevederile legale referitoare la pregătirea și perfecționarea profesională, 

există frecvente situații în care nu sunt luate în considerare nici necesităţile reale 

ale structurii în cadrul căreia funcţionarul îşi desfăşoară activitatea, nici 

interesele prezente, dar și de perspectivă, ale acestuia din urmă. În acest context, 

atât structurile, cât şi organizatorii programelor de formare şi perfecţionare profesională 

tind să aplice dispoziţiile legale fără a ţine seama întotdeauna de necesităţile 

concrete.  

Pentru a spori eficacitatea programelor şi pentru ca perfecţionarea pregătirii 

profesionale să aibă ca rezultat îmbunătăţirea activităţii în cadrul structurilor MAI şi 

perfecţionarea aptitudinilor angajaților, rezultatele sondajului sugerează instituţiilor și 

furnizorilor de formare o serie de soluții. Este vorba despre: mai buna reglementare a 

accesului la cursuri, în raport cu necesităţile angajaților, luarea în considerare, la 

modul real, a acestor necesităţi și, foarte important, adaptarea metodelor și 

tehnicilor de formare la cerinţele sau nivelul cursanţilor. 

În acelaşi timp, practicile neuniforme de monitorizare şi evaluare, dar şi de control 

al calităţii programelor de formare continuă pentru funcţionari, duc la îngreunarea 

sistemului, făcându-l adesea neperformant. 
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4.  EVALUAREA CADRULUI NORMATIV SPECIFIC ȘI INCIDENT 

ACTIVITĂȚII 

 

O dimensiune abordată în contextul evaluării mediului socio-profesional a fost și cea 

reprezentată de impactul funcțional sau disfuncțional al cadrului normativ specific 

și incident asupra eficacității și eficienței activităţii desfășurate. 

Analiza a fost focalizată pe evaluarea funcționalității, accesibilității și calității 

diverselor componente ale acestuia (legi, ordine, metodologii, proceduri, dispoziții, 

regulamente, fișe de post etc.). Nu au fost neglijate nici aspecte legate de garanțiile 

existente împotriva aplicării lor abuzive și neunitare ori prezența elementelor de 

formă și conținut care ar putea favoriza săvârșirea unor fapte la limita legalității 

(elementele de coruptibilitate). 

În procesul de evaluare au fost folosite punctele de vedere, deci percepții și reprezentări 

individuale, exprimate de angajați care, în activitățile zilnice, sunt puși în situația de a 

utiliza componentele cadrului normativ sau de a se raporta la litera și spiritul acestora.  

Opiniile au elucidat viziunea acestora asupra funcționalității cadrului normativ, punând 

în evidență amploarea problemelor administrative, instituționale și de 

reglementare care împiedică atât desfășurarea în bune condiții a activității, cât și 

implementarea sau derularea optimă a procesului de reformă (vezi Figura nr. 10). 

În acest sens, participanților la sondaj le-a fost solicitat să-şi precizeze acordul sau 

dezacordul cu privire la prezenţa în cadrul procedurilor/regulilor specifice a setului 

de caracteristici indispensabile pentru derularea în bune condiții a activității din cadrul 

domeniilor lor de competență, precum și la obstacolele potenţiale. 

Care sunt aspectele pozitive și negative evidențiate de angajații în acest context3 ?  

Principalele surse de satisfacție cu privire la cadrul normativ gravitează în jurul a 5 

elemente care întrunesc percepțiile pozitive cele mai bine conturate.  

Astfel, ponderi reprezentând frecvent peste 7 din 10 persoane chestionate sugerează 

că, pe ansamblu, sarcinile şi responsabilităţile aferente structurii, postului sau 

funcției sunt bine definite și delimitate (77,8%). Accesul la informaţiile privind 

legislaţia, ordinele ori procedurile necesare în activitățile curente este uşor de 

obţinut (aspect remarcat actualmente ca realizat în mare și foarte mare măsură de 

75,1% dintre respondenţi) şi, aspect esenţial, drepturile şi obligaţiile reciproce în 

relaţiile şefi – subordonaţi sunt stabilite cu relativă claritate (74,4%). 

 

 

                                                           
3
 Precizând că ne raportăm la opiniile exprimate pe ansablul structurilor MAI, fără ca rezultatele să reflecte și 

diferențele specifice ce se pot contura la nivelul fiecăreia dintre acestea. Pentru acest gen de informații, vezi analiza 

datelor rezultate din desfășurarea interviurilor semi-structurate cu factorii de decizie și specialiștii din cadrul acestora. 
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Figura nr. 10 

 

 

În același registru, angajații afirmă că normele care le ghidează activitatea sunt 

simple, clare şi uşor de înţeles, caracteristica fiind valabilă şi în ceea ce priveşte 

stabilirea relaţiilor, obligațiilor și responsabilităților reciproce cu alte organisme 

sau instituţii publice (ambele cu ponderi de aproximativ 71%).  

Din perspectiva aspectelor percepute în prezent de către angajați ca fiind 

disfuncționale, analiza raportărilor la enunţurile prezentate ne permite să observăm 

detașarea a două elemente specifice.  
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Cea mai acută problemă cu care pare a se confrunta actualmente personalul este 

reprezentată de schimbările/modificările extrem de frecvente ale elementelor 

componente ale cadrului normativ, opinia fiind susținută de peste jumătate dintre 

respondenți (57,1%).  

Cu o pondere oarecum apropiată este exprimată și dorinţa ca elementele componente 

ale cadrului normativ să nu mai îngreuneze inutil, excesiv ori fără justificare 

adoptarea măsurilor specifice în activitate (faţă de manifestarea căreia 49,5% dintre 

cei consultaţi se raportează negativ). 

Nu mai puțin semnificative sunt și alte trei probleme care, deși cu ocazia sondajului au 

întrunit percepțiile negative a doar puțin peste 3 din 10 respondenți, au potențialul de a 

afecta semnificativ procesul de aplicare în practică a elementelor cadrului normativ.  

Prima care se detașează dintre acestea este capacitatea redusă de a elimina sau 

limita, la minimum, lacunele, paralelismele, suprapunerile sau duplicările 

competențelor diverselor structuri din MAI (34,4%).  

Urmează, cu ponderi similare de 31,7%, două caracteristici care ar putea compromite 

hotărâtor satisfacerea nevoilor utilizatorilor. Prima dintre acestea semnalează faptul că 

iniţiatorii modificărilor importante ori fundamentale ale cadrului normativ nu 

solicită şi, implicit, iau rareori în considerare propunerile ori deficienţele 

semnalate de către cei care urmează să asigure aplicarea. Pentru a evita ca 

reglementările să nu devină prea greoaie şi inadaptate, respondenții indică, indirect, 

necesitatea procesului continuu de consultare cu entităţile şi personalul potențial afectat 

sau interesat.  

A doua caracteristică face referire la modul în care aplicarea reglementărilor este 

asigurată inclusiv prin atenta conturare a cadrului sancţionatoriu, raportările 

personalului evidențiind percepții negative faţă de caracterul permanent al practicii 

pedepsirii celor care-l încalcă, indiferent de situaţie ori persoană. 

Pe ansamblu, problematizate sunt și maniera în care reglementările actuale reușesc să 

clarifice deciziile privind angajarea și traseul profesional ulterior al angajaților în 

cadrul structurilor MAI (29,4%). Se menționează faptul că, în condițiile instituționale 

actuale, este posibilă, și perfect plauzibilă, ascunderea, prin aparențe înșelătoare, a 

încălcării reglementărilor în vigoare (vezi percepțiile negative de aproximativ 29% 

pentru variabila încălcarea sa este aprope imposibil de ascuns, fiind ușor de 

observat de fiecare dată). 

Un ultim indicator esențial al cadrului normativ, demn de a fi semnalat din perspectiva 

semnificațiilor sale deosebite pentru problematica aferentă amplorii ori dinamicii 

corupţiei instituţionale, este existenţa elementelor care ar putea favoriza, prin natura 

formulărilor, omisiuni etc., săvârşirea unor fapte de corupţie. Din această 

perspectivă, 1 din 4 respondenți semnalează prezenţa semnificativă în conținutul 

reglementărilor a elementelor de coruptibilitate, depunând indirect mărturie despre 

confruntarea frecventă în activitatea practică cu efectele acestora, adesea dificil de 

gestionat.  
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Configurațiile prezentate au darul de a le completa pe cele rezultate în urma 

interviurilor semi-structurate, desfășurate de către ceilalți membri ai echipei 

internaționale. Activitatea acestora vine să obiectiveze demersul nostru, prin 

determinarea status quo-ului și a progresului cadrului normativ și incident activității 

structurilor MAI în raport cu cel internațional și european în domeniu, dar și să-i asigure 

echilibrul de opinie, atins prin intervievarea factorilor de decizie și a specialiștilor. 

În final, precizăm faptul că în orice instituție reglementările sunt indispensabile. Acestea, 

însă, pot constitui, simultan, şi obstacole dificil de depăşit. Avem în vedere situaţia în 

care, în loc să contribuie la buna desfăşurare a activităţilor, creează confuzie, 

distorsiuni şi chiar favorizează materializarea faptelor de corupţie. Dacă sunt 

defectuos înţelese, aplicate sau concepute, pot crea dificultăţi pentru angajaţi, afectând 

implicit continuitatea şi eficienţa activităţilor specifice, inclusiv a celor vizând 

modernizarea și reforma instituțională.  
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5.  PERCEPȚII PRIVIND AMPLOAREA ȘI DINAMICA CORUPȚIEI PE 

ANSAMBLUL MAI 

Fiind prin natura sa un fenomen ascuns, măsurarea ori aproximarea corupţiei percepute 

în cadrul MAI nu poate fi realizată decât prin deschiderea unei “ferestre” prin intermediul 

căreia încercăm să înţelegem, cât mai bine posibil, amploarea, specificul şi natura sa. 

Aceste elemente sunt reflectate prin intermediul percepţiilor, atitudinilor şi 

reprezentărilor legate de modul în care angajaţii instituției sunt afectați de acest 

fenomen, de maniera în care ei îl experimentează în mediul profesional specific. 

Secţiunile acestui capitol se articulează în jurul elementelor importante din perspectiva 

sugerată mai sus4, propunându-și să evidențieze percepţiile şi atitudinile angajaţilor 

privind amploarea actuală și tendințele de evoluție ale corupţiei din cadrul instituției. 

Concluziile prezentate valorifică rezultatele obţinute prin intermediul a două abordări 

metodologic complementare. Este vorba despre analiza şi interpretarea datelor de 

factură cantitativă, facilitată și de repere de natură calitativă, furnizate prin intermediul 

întrebărilor care au solicitat respondenţilor să explice punctele de vedere exprimate. 

 

5.1. AMPLOAREA ACTUALĂ A CORUPŢIEI  

Percepţia generală a amplorii corupţiei este esenţială pentru a delimita şi înţelege 

modul în care se poate produce adaptarea şi acomodarea la aceasta a angajaţilor. Într-

adevăr, se întâmplă adesea ca, trăind, lucrând ori experimentând cotidian multitudinea 

manifestărilor ori consecinţelor acesteia, corupția să devină pe nesimţite imperceptibilă 

şi să fie considerată drept un „combustibil” necesar funcţionării componentelor 

instituţiei. 

Chestionarul a solicitat personalului ministerului să realizeze estimări ale incidenţei 

prezente a corupţiei pentru ansamblul instituției, abordarea manifestărilor sale 

specifice la nivelul structurilor componente acestuia depășind cadrul, dar și resursele 

sondajului. Opţiunea de studiu a permis atingerea unui prim obiectiv foarte important, 

respectiv circumscrierea amplă a problematicii și fixarea reperelor principale. Au fost 

surprinse puncte de vedere ale angajatului racordat la viaţa specifică a instituţiei, care 

experimentează ori percepe frecvent diversele forme de manifestare ale corupției în 

contextul interacţiunilor cu membrii colectivelor profesionale în care este integrat. 

Atunci când apreciază amploarea corupţiei pe ansamblul componentelor instituției, 

ponderea celor care o semnalează ca manifestându-se la un nivel foarte şi destul de 

ridicat este cuprinsă între un maxim de aproximativ 35% (angajații din cadrul SPCSE și 

AC al MAI), și un minim de 13,8%, specific în ”alte structuri ale MAI”.  

                                                           
4
 Aspectele definitorii ale percepției instituționale a corupției din cadrul structurilor din MAI ar putea face obiectul unui 

studiu ulterior distinct, cuprinzător, ale cărui rezultate și concluzii pot fundamenta îmbunătățirea politicilor actuale 

vizând prevenirea și combaterea fenomenului.   
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Corelând aceste poziționări cu cele care indică manifestări apreciate drept medii ca 

amploare, avem ilustrată o situație care nu poate să nu atragă atenția: între 5 (alte 

structuri MAI) și 7 (DPF) angajați din 10 semnalează realitatea prezenței fenomenului în 

cadrul instituției. Ponderile opiniilor care indică îngrijorări mai mult sau mai puţin 

absente (nivel foarte şi destul de scăzut) sunt cuprinse între 23-30%, nereușind să 

atenueze decât în foarte mică măsura împactul celorlalte două tipuri de reprezentări. 

(vezi Figura nr. 11). Aşa cum o indică figura de mai jos, maniera de distribuţie a 

opiniilor este caracterizată mai degrabă prin favorizarea percepţiei de factură 

negativă, decât optimistă. 

Figura nr. 11 

 

Din perspectiva manierei în care este recaptată amploarea prezentă a fenomenului la 

nivelul componenților principalelor variabile de status, analiza poziționărilor ne indică, 

pentru început, echilibrul relativ între angajații cu funcții de conducere și de execuție. 

Astfel, 62,8% dintre componenții subcategoriei, în primul caz, și 58,7% în al doilea au 

semnalat un nivel foarte și destul de ridicat al corupției. Dacă luăm în considerare 

nivelul ierarhic al unității în care lucrează angajații, sesizăm că îngrijorările legate de 

amploarea fenomenului au tendința să scadă în intensitate pe măsură ce coborâm pe 

scara ierarhică: subdiviziunile centrale – 71,4%, subordonate – 58,6%, iar cele 

teritoriale – 57,8 

5.2. EVOLUŢIA PERCEPUTĂ A CORUPŢIEI  

Păstrând acelaşi palier instituțional de analiză şi solicitând respondenților să aprecieze 

dacă față de perioadele trecute au sesizat modificări semnificative ale nivelului 

corupției, constatăm că evoluțiile pozitive (nivelul a scăzut semnificativ) au fost 

relativ reduse (vezi opiniile exprimate de angajații Ac al MAI – 21,7%, IGP – 18,1% sau 
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DTC – 16,4%), sau chiar nesemnificative (extrema reprezentată de personalul ”altor 

structuri MAI” – 6%). (vezi Figura nr. 12) 

Tendința care pare a se fi manifestat preponderent pe ansamblul MAI este de scădere 

moderată a corupției, aceasta fiind de altfel și tipul de raportare dominant, aflat într-un 

relativ echilibru cu cel semnalând absența oricăror fluctuații ale amplorii fenomenului 

(nu s-a modificat semnificativ).  

Figura nr. 12 

 

Respondenții pentru care evoluțiile resimțite sunt de factură negativă (nivelul 

corupției a crescut foarte și destul de mult) sunt reprezentați, ca valori ce se 

detașează pe ansamblul celorlate, de aproximativ 17% dintre angajații DTC și DPF 

participanți la sondaj. Dacă adăugăm la acestea și opiniile care constată stagnarea 

fenomenului (nivelul nu s-a modificat semnificativ), ponderile asociate acestora 

gravitând între 39% (personalul AC al MAI) și 23,6% (angajații DTC), vom constata că 

percepția pe ansamblul MAI a unei tendințe de îmbunătățire a situației din perspectiva 

corupției este încă puțin conturată, slab delimitată de viziunea pesimistă. Este semnul 

că eforturile vizând combaterea și prevenirea fenomenului, deși sunt deja vizibile, 

pot conduce la rezultate sustenabile doar dacă sunt constante, sincere și bine 

coordonate.  

 

5.3. ESTIMĂRI ALE DINAMICII CORUPȚIEI PE TERMEN SCURT  

Analiza răspunsurilor la întrebarea care solicita realizarea proiecţiilor pe termen scurt 

în privința evoluţiei nivelului corupţiei ne permite să observăm că percepţiile 

favorabile (nivelul corupţiei va scădea) sunt valabile pentru angajații tuturor structurilor 
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incluse în eșantion, fiind specifice pentru procente cuprinse între 73% (DPF) și 56,5% 

(AC al MAI) dintre aceștia.(vezi Figura nr. 13)  

Figura nr. 13 

 

Aproximativ 3 din 10 respondenţi ai AC al MAI opinează că nivelul corupţiei va rămâne 

constant pe ansamblul instituției şi în anul 2016 (valoare ce reprezintă, de altfel, și 

limita superioară a intervalului în care s-au plasat opiniile celor consultați prin sondaj).  

Estimările personalului celorlalte structuri sunt extrem de polarizate în direcția 

percepției de factură pozitivă (nivelul va scădea) fiind specifice pentru aproximativ 1 

din 7 angajaţi. Subiecţii care fac vizibil pesimismul care-i caracterizează privitor la 

evoluţia nivelului acesteia sunt pe ansamblu slab reprezentați. Excepția este constituită 

de cei care își desfășurau activitatea în AC al MAI, dintre aceștia 13% apreciind că 

nivelul corupţiei va creşte. 

Percepţia personalului asupra evoluţiei viitoare a nivelului corupţiei face vizibile puncte 

de vedere împărţite. Modul de structurare a opiniilor este practic acelaşi pentru 

ansamblul mediilor de desfăşurare a activităţii (instituţiile componente ale MAI), 

funcţiilor îndeplinite ori categoriilor de personal. Analiza variabilelor de status ne-a 

permis să observăm totuşi că personalul mult mai optimist este cel având o vechime 

mai redusă în cadrul ministerului (subcategoriile de vârstă de până la 35 ani) și angajații 

care-și desfășurau activitatea, preponderent, în subdiviziuni teritoriale. 
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5.4. TIPOLOGII ALE RAPORTĂRILOR FAȚĂ DE NIVELUL CORUPȚIEI  

În această secţiune prezentăm tipologia angajaţilor instituţiei rezultată prin intersecţia 

aprecierilor cu privire la nivelul perceput al corupției din prezent, comparaţia cu 

anul precedent şi speranţele cu privire la modul în care se va contura situația în 

viitor, pe termen scurt. Pentru facilitarea analizei, am procedat la excluderea 

respondenţilor care, pe ansamblul tuturor celor trei indicatori, au optat pentru variantele 

de răspuns caracterizate prin indecizie (nu pot aprecia, nu răspund)5.  

TIPUL A, constituit de 25,2% din totalul respondenților, este reprezentat de cei pentru 

care bilanţul situaţie trecută - situaţie prezentă este pozitiv. Ei constată în prezent 

un nivel scăzut al corupției, iar aceasta pe fondul aprecierii progresului faţă de trecut ca 

fiind semnificativ (nivelul corupției a scăzut).  

Atunci când se proiectează pe termen scurt din perspectiva şanselor de îmbunătăţire a 

situaţiei, atitudinile se concentrează decisiv pe coordonata optimistă, estimând în 

proporție de 97% continuarea tendinței de diminuare a corupției.  

Din perspectiva variabilelor de status ale celor care îmbrăţişează aceste puncte de 

vedere, ei reprezintă mai mult de jumătate dintre angajaţii cu vârsta de până în 30 ani 

(53%), desfăşurându-şi activitatea în subdiviziuni teritoriale (58,3%) sau subordonate 

(38,1%) și având funcții de execuție (în 85,5% din cazuri). 

Situaţi la polul opus prin raportările la cei doi indicatori (prezent și trecut), cei care 

compun TIPUL B sunt cei mai pesimiști. Personalul care-l formează (3% pe 

ansamblu), apreciază că, în prezent, situaţia din perspectiva corupției este mai proastă 

comparativ cu anul trecut (nivel ridicat în prezent, iar corupția a crescut față de anul 

2014).  

Cât priveşte evoluţia estimată pentru orizontul imediat, jumătate dintre respondenți 

(49%) estimează o scădere a corupției, 20,7% opinând în sensul menţinerii nivelului 

prezent, iar 26% previzionează că în viitor se vor înregistra chiar pierderi (corupția va 

crește). Profilul celor care îl compun ne sugerează că este specific, din nou, pentru cei 

care au vârsta de până în 30 ani, îndeplinesc funcții de execuție, provin, în general, din 

unități ale IGP (42,2%) și DPF (32%), iar 6 din 10 lucrează în subdiviziuni teritoriale.  

TIPUL C, al angajaţilor pesimişti în raport cu viitorul, indiferent de experienţa 

prezentă sau cea anterioară cu corupția din cadrul instituției, cuprinde peste 5% dintre 

subiecţii studiului. Profilul lor se conturează astfel: peste 56% dintre ei se află la vârsta 

maturității (între 36 – 40 ani), aproape în totalitate au funcții de execuție (94,5%), sunt 

majoritar ofițeri (61,4%), iar structurile în care activează sunt IGP (54% din cazuri) și 

DPF (27,5%), peste 58% dintre ei în cadrul unor subdiviziuni teritoriale (58,1%). 

                                                           
5
 În aceste condiţii, ponderile indicate pentru opiniile exprimate pot fi diferite de cele evidenţiate la subpunctele 

anterioare, totalul respondenților la care ne vom raporta fiind de 709, reprezentând 80,8% din totalul participanților la 
sondaj 
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Pe ansamblu, datele prezentate în acest subcapitol ne permit să concluzionăn că 

majoritatea celor chestionaţi fac dovada optimismului destul de bine conturat, însă 

ancorat puternic mai mult în regretele faţă de evoluția, mai redusă decât așteptările 

lor, a nivelului corupției şi mai puţin în satisfacția cu care este perceput nivelul actual 

al acesteia.  

Acest aspect trebuie avut în vedere ca fiind capabil să influenţeze capacitatea de 

muncă, rezistenţa la diverşi factori perturbatori (inclusiv din sfera comportamentului 

lipsit de integritate) şi, în general, reactivitatea la diverse situaţii, jocul emoţional deloc 

redus solicitându-le posibilităţi compensatorii mari. 

 

5.5. SURSE DE INFORMARE REFERITOARE LA CORUPŢIA DIN MAI 

Identificarea canalelor prin intermediul cărora le parvin cel mai frecvent angajaților 

informații cu privire la corupţie, a raportului care există între experiențele directe și 

cele intermediate cu fenomenul (prin mass-media, prieteni, cetățeni etc.), ne poate 

permite să verificăm, indirect, adecvarea și consistența opiniilor exprimate cu 

privire la amploarea fenomenului.  

În altă ordine de idei, abordarea problemei este utilă inclusiv pentru identificarea şi 

evaluarea utilităţii potenţiale a canalelor ce pot fi utilizate cu ocazia campaniilor de 

sensibilizare, conştientizare ori formare anticorupţie, tocmai pentru inversarea 

tendinţelor manifeste în planul atitudinilor şi reprezentărilor personalului.  

Din perspectiva distribuţiei răspunsurilor celor chestionaţi, principala sursă de informare 

despre corupţie este reprezentată de experienţa personală şi observaţiile directe 

(menţionate de 35% dintre respondenţi). Este urmată de informaţiile furnizate prin 

intermediul mass-media scrise, audio şi video, indicate de 25,3% dintre subiecţi pe 

al doilea loc ca importanţă. Citite, ascultate sau vizionate de către toate categoriile de 

populaţie, implicit de personalul la care ne raportăm, acestea constituie canalul de 

informare privilegiat pentru prezentarea şi denunţarea practicilor din sfera corupţiei (vezi 

Figura nr. 14).  

Calitatea de furnizori de servicii publice conduce şi ea la completarea imaginii 

structurate la nivel individual despre corupţia instituţională. Relatările cetăţenilor cu 

care angajaţii ministerului relaţionează la serviciu sau în timpul liber aducându-şi 

contribuția dificil de neglijat în această direcţie (sursa este amintită de 18,4% dintre cei 

chestionaţi pe locul al treilea).  

Din perspectiva ponderilor acordate surselor furnizoare de informaţii despre amploarea 

ori manifestările specifice ale corupţiei în cadrul instituţiei, trebuie menţionată şi 

contribuţia mediului socio-familial, respectiv discuţiile cu rudele, prietenii sau 

persoanele apropiate (12,8% dintre opiniile exprimate). 
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La diferenţă semnificativă de prima opțiune, reprezentată de experiența directă cu 

faptele de corupție ca sursă de informare, se plasează cea legată de discuţiile purtate 

în cadrul mediului profesional, cu colegii ori şefii (8,5%). 

Figura nr. 14 

 

Rezultatele prezentate permit conturarea următoarei concluzii: pe ansamblu, 

majoritatea celor chestionaţi obţin informaţiile despre corupţia internă prin intermediul 

canalelor cu ponderi aproape identice (43,7% și respectiv 43,5%) – unul exterior 

instituţiei (mass-media, cetățenii), iar altul plasat în mediul instituțional (experiența 

directă și discuțiile cu ceilalți angalați). Diferența informațiilor provine din mediul social-

relaţional, rezultând astfel încrederea de care se bucură acestea din partea angajatului 

MAI (în calitate de rude sau prieteni apropiați). Ca urmare, apare credibilitatea ridicată 

relatărilor lor privitoare la corupție. 

În același timp, caracterul sistematic al corupţiei şi efectul de acomodare ce decurge din 

acesta pot favoriza instalarea ori chiar permanentizarea, pentru perioade îndelungate, a 

atitudinii mai tolerante faţă de corupţie în rândul angajaţilor expuşi (iar cei chestionați 

indică în proporție de 35% experiențe directe cu aceasta). Oricât de paradoxal ar părea, 

după cum o arată şi studiile efectuate în alte contexte sociale sau instituţionale, 

frecvenţa şi intensitatea experienţei personale cu corupţia conduc la atitudinea 

mai conciliantă faţă de aceasta. În mod egal, înrădăcinarea culturii “darului”, a 

”cumătrismului” (semnalate de respondenți), dar şi a logicilor de natură clientelară ar 

putea pune și ele la încercare, în viitor, intoleranţa angajaţilor ministerului faţă de 

corupţie. 
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CONCLUZII 

Sondajul și-a propus să identifice cele mai frecvente probleme cu care se confruntă 

angajații la locul de muncă şi în exercitarea profesiei lor. Rezultatele sale pot reprezenta 

suportul util pentru decidenții de la nivelul MAI preocupaţi în mod direct și sincer de 

soluţionarea situațiilor. Credem că studiul va pune la dispoziţie baza solidă de analiză 

care să contribuie, pe de o parte, la estimarea a ceea ce s-a realizat până în prezent cu 

privire la reforma ministerului. Pe de altă parte, poate indica direcţiile de acţiune 

prioritare. 

Cercetarea a fost laborioasă şi nu întotdeauna facilă, datorită reticenţelor de 

comunicare manifestate în plan local de unii angajați şi de conducerea unora dintre 

subdiviziunile de la nivel teritorial. S-au manifestat perpetuarea tendinţei de 

suprasecretizare, lipsa de colaborare fără acordul prealabil al superiorului ierarhic, 

susceptibilitatea faţă de scopul real al acestei cercetări. Toate aspectele menționate pot 

fi semne ale unei instituții încă tradiţionaliste, cu angajați care nu au imaginea coerentă 

asupra misiunii şi rolului profesiei lor.  

Mare parte dintre rezultatele sondajului au fost previzibile – de exemplu, tendinţa 

aproape generală de a considera beneficiile salariale drept forţa motrice a evoluţiei 

profesionale, dar și explicația universală a problemelor, indiferent de domeniu – 

implicare și randament profesional, direcția greșită a reformei sau chiar dificultățile în 

relațiile cu cetățenii. Ne exprimăm speranța, de asemenea, că multe dintre informaţiile 

furnizate prin acest acest raport sunt noi tocmai datorită temelor abordate într-o manieră 

credem diferită de aceea a raportărilor formale către palierul superior.  

Nu în cele din urmă, sondajul și-a propus să contribuie la popularizarea ori explicarea 

problemelor specifice ale segmentului profesional cu statut special, aparent protejat de 

o serie întreagă de reglementările distincte, însă nu de puţine ori vulnerabil în faţa 

provocărilor majore cărora trebuie să le facă față în prezent domeniul ordine și 

siguranță publică din RM. 
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           REPUBLICA MOLDOVA                                                                                                        C O D U L  C H E S T I O N A R U L U I  |____| . 

|____|____|____| 
   MIN ISTERUL AFACERILOR INTERNE  

 
 

ANALIZA CLIMATULUI SOCIO-PROFESIONAL GENERAL DIN MAI 
 
 

 

OPINIILE DVS. CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT !!!  Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova (RM) traversează în prezent 

un amplu proces de reformare, una din condițiile fundamentale pentru succesul demersului fiind gestionarea adecvată a resurselor 

umane. Crearea și permanentizarea în MAI a mediului organizațional modern și competitiv va reuși să conducă la constituirea 

unui corp de angajați cu un nivel corespunzător de pregătire, neutru din punct de vedere politic, profesionist, onest, bine motivat și 

implicat în deplină cunoștință de cauză în transformarea reală a instituției. 
 

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ PARTICIPAŢI LA ACEST SONDAJ DE OPINIE ? 
 

Exprimându-vă în mod sincer și responsabil opiniile cu privire la structura în care lucrați și diversele aspecte profesionale: 
 

 ajutați la conturarea dimensiunii reale a anumitor nevoi existente la nivelul personalului; 

 contribuiți decisiv la clarificarea amplorii, cauzelor, efectelor problemelor cu care vă confruntați în activitate; 

 aveți posibilitatea să promovați soluțiile care în opinia dvs. pot să conducă la diminuarea ori controlul problemelor; 

 susțineți conducerea structurii în determinarea resurselor de care aveți nevoie pentru a vă desfășura mai bine activitatea; 

 contribuiți la îmbunătățirea dialogului și diversificarea canalelor de comunicare între diversele categorii de angajați. 
 

ÎN CE MOD PUTEȚI CONTRIBUI LA BUNA DESFĂȘURARE A SONDAJULUI ? 
 

Pentru atingerea acestor obiective este absolut necesară colaborarea dvs. Colaborarea constă în completarea individuală a 

prezentului chestionar, această activitate urmând să vă solicite aproximativ 45 de minute. Răspundeți cu sinceritate la toate 

întrebările, în funcție de cunoștințele și experiența dvs. profesională. Rețineți că acest chestionar nu este un test ! În consecință, nu 

există răspunsuri greșite sau corecte, ci doar răspunsuri care reflectă maniera în care dvs. percepeți instituția, activitatea 

desfășurată ori relațiile existente între angajați în contextul acesteia.  
 

INSTRUCȚIUNI 
 

 

Vă mulțumim pentru efortul de a citi indicațiile de mai jos înainte de completarea chestionarului 
 

În marea lor majoritate, întrebările sau enunțurile chestionarului solicită estimarea gradului în care se manifestă acordul sau 

satisfacția dvs. fată de aspectele la care ele fac referire. Răspundeți prin bifarea variantei de răspuns (② ) care corespunde 

cel mai bine opiniei dvs. Dacă nu este precizat altfel, vă rugăm să alegeți o singură variantă de răspuns !  Dacă nu știți ce să 

răspundeți ori nu doriți să răspundeți la o întrebare, puteți alege, după caz, variantele nu știu (NS), nu răspund (NR) sau nu pot 

aprecia (NA). Vă rugăm să fiți atenți la întrebările în cazul cărora, după alegerea unui anumit răspuns, vi se solicită în mod expres 

să continuați cu o anumită întrebare, „sărind” peste altele. 
 

Veți întâlni și întrebări fără variante de răspuns, care vă solicită să vă exprimați, în mod personal, asupra unor subiecte precise. 

Dacă trebuie să formulați în scris un punct de vedere (situația este indicată, suplimentar, prin semnul  ), vă rugăm să vă 

exprimați cu claritate, cât mai sintetic cu putință și lizibil.  
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CHESTIONAR 
 
 

Răspundeți la întrebări într-un mod cât mai complet cu putință. Deși chestionarul va părea unora dintre dvs. ca fiind lung, suntem 

de părere că inventarierea unor aspecte socio-profesionale cât mai diverse va fi extrem de utilă pentru orientarea unor schimbări 

semnificative în interesul dvs. și al structurii. În cadrul chestionarului am utilizat formulările la genul masculin doar pentru a ușura 

parcurgerea textului, fără nicio intenție de discriminare a angajaților de sex feminin. 

 

1. Cât de mulțumit sunteți, în prezent, de situația și viața dvs. profesională ?  

 foarte nemulțumit destul de nemulțumit nici nemulțumit, nici mulțumit destul de mulțumit foarte mulțumit nu pot aprecia / nu răspund 

 ① ② ③ ④ ⑤ 99 
 

2. Comparată cu situația de acum un an, cum este situația și viața dvs. profesională în prezent ?  

 mult mai proastă mai proastă  este aproximativ la fel mai bună mult mai bună NA / NR 

 ① ② ③ ④ ⑤ 99 

 CONTINUAȚI CU 2.1  MERGEȚI DIRECT LA 3 
 

2.1 Care este principala cauză a înrăutățirii situației dvs. profesionale ? 

   

 
 

3. Cum credeți că va fi situația și viața dvs. profesională peste un an ?  

 mult mai proastă  mai proastă  va rămâne aproximativ la fel mai bună  mult mai bună  NA / NR 

 ① ② ③ ④ ⑤ 99 

 CONTINUAȚI CU 3.1  MERGEȚI DIRECT LA 4 
 

3.1 Care este motivul ce determină, în prezent, pesimismul dvs. cu privire la viitorul profesional ?   

  

 
 

4. 
Gândindu-vă la toată perioada de activitate în cadrul structurii, ați putea spune că s-a schimbat ceva în modul său de funcționare 
?             

 da, s-au schimbat foarte multe,  
sunt vizibile îmbunătățiri / ameliorări 

da, s-a schimbat câte ceva, însă pe  
ansamblu lucrurile au rămas la fel 

nu s-a schimbat practic nimic,  
pe ansamblu situația chiar s-a înrăutățit  

NA / NR 

 ① ② ③ 99 
 

5. În anii care vor veni credeți că la nivelul structurii și activității desfășurate de dvs. se vor produce […] ?   

 schimbări importante,  
iar acest lucru vă neliniștește 

schimbări importante, însă această 
perspectivă nu vă neliniștește cu adevărat  

nu cred că lucrurile se vor schimba  
prea mult în această privință 

NA / NR 

 ① ② ③ 99 
 

6. Pentru ca activitatea să meargă mai bine în cadrul structurii în care lucrați, credeți că ar fi necesară […]     

1. păstrarea fără schimbări a situației existente în prezent ① 

2. păstrarea situației existente, dar cu realizarea unor schimbări urgente și de mică amploare ② 

3. păstrarea parțială a situației existente, cu realizarea unor schimbări importante, de amploare ③ 

4. schimbarea radicală, chiar completă, a situației existente ④ 

5. nu știu / nu pot aprecia 99 
 

7. Despre activitatea dvs.  prezentă  puteți spune, cu suficientă convingere, că aceasta […]     

1. este mai interesantă decât mă așteptam, a reușit să mă surprindă în mod plăcut ① 

2. corespunde așteptărilor mele, ceea ce știam sau îmi imaginam s-a confirmat în realitate  ② 

3. este mai puțin interesantă decât am crezut, sunt aspecte care nu-mi plac sau chiar m-au dezamăgit ③ 

4. nu este deloc ceea ce mă așteptam, doream sau îmi imaginam ④ 

5. nu pot aprecia / nu răspund 99 
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8. În general, apreciați că pe ansamblul MAI situația tinde să evolueze într-o direcție bună sau într-o direcție greșită ? 

 direcția este bună direcția este greșită  NA / NR 

 ① ② 99 
 

8.1 Când spuneți aceasta (direcție bună sau direcție greșită), la ce vă gândiți în primul rând ? 

  

 
 

9. Dar despre direcția în care evoluează situația în cadrul structurii dvs. ce puteți spune ? 

 direcția este bună direcția este greșită  NA / NR 

 ① ② 99 
 

9.1 Când spuneți aceasta (direcție bună sau direcție greșită), la ce vă gândiți în primul rând ? 

  

 
 

10.  
În ce măsură credeți că se aseamănă sau coincid părerile dvs., despre cum evoluează în 

prezent situația în cadrul structurii dvs., cu cele ale persoanelor enumerate mai jos ? 

nu știu / nu răspund ↓ 
în foarte mică măsură ↓  

în mică măsură ↓   
în mare măsură ↓    

în foarte mare măsură ↓     
1. colegii de la locul de muncă  ① ② ③ ④ 



99 

2. șeful dvs. nemijlocit  ① ② ③ ④ 


99 

3. alți angajați din cadrul structurii  ① ② ③ ④ 


99 

4. conducerea structurii în care lucrați  ① ② ③ ④ 


99 

5 colegii din cadrul altor structuri departamentale ale MAI ① ② ③ ④ 


99 

6. colegii din cadrul altor autorități publice ① ② ③ ④ 


99 

7. cetățenii cu care interacționați în activitatea zilnică ① ② ③ ④ 


99 

8. mass-media din RM ① ② ③ ④ 


99 
 

11. Care sunt principalele dvs. așteptări  de la conducerea structurii în care lucrați ? În principal, ca aceasta […]  (maximum 2 răspunsuri) 

1. să fie preocupată la condițiile de muncă ① 8. 
să faciliteze personalului menținerea echilibrului între viața 
profesională și cea  familială 

⑧ 

2. 
să propună proiecte de dezvoltare bazate pe așteptările 
angajaților 

② 9. 
să ofere angajaților posibilitatea de a-și planifica, așa cum cred ei de 
cuviință, propriul viitor profesional 

⑨ 

3. să practice și să încurajeze dialogul cu angajații ③ 10. să fie apropiată de angajați, să fie dispusă să-i asculte ⑩ 

4. să ofere angajaților șansa de a progresa profesional ④ 11. să fie atentă la serviciile publice oferite  ⑪ 

5. să permită dezbaterile de idei și discuțiile în contradictoriu ⑤ 12. să ofere angajaților posibilitatea de a-și exprima opiniile ⑫ 

6. 
să aibă încredere că vă faceți bine treaba, înainte de a vă 
controla sau sancționa  

⑥ 13. 
să fie atentă la calitatea muncii angajaților, să impună standarde în 
acest sens 

⑬ 

7. 
să asigure o salarizare corectă pentru toate categoriile de 
angajați 

⑦ 14. 
altceva (precizați) ............................................................................. 

⑭ 

 

12A. 

Gândindu-vă la structura în care lucrați, 
care este nivelul dvs. de satisfacție în 
legătură cu fiecare dintre aspectele 
următoare […] ? 

nu pot aprecia / nu răspund ↓ Recitiți aspectele de la 12A și indicați 3 (trei) 
pentru îmbunătățirea cărora conducerea 
structurii dvs. trebuie să intervină prioritar 
[…] 

nemulțumit ↓  

nici mulțumit, nici nemulțumit ↓   

 mulțumit ↓    12B. pe termen scurt (3 luni) 12C. pe termen mediu (6-12 

luni)         1. modul în care este planificată, organizată și desfășurată activitatea ① ② ③ 99 ..…………   1 ..…………   1 
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12A. 

Gândindu-vă la structura în care lucrați, 
care este nivelul dvs. de satisfacție în 
legătură cu fiecare dintre aspectele 
următoare […] ? 

nu pot aprecia / nu răspund ↓ Recitiți aspectele de la 12A și indicați 3 (trei) 
pentru îmbunătățirea cărora conducerea 
structurii dvs. trebuie să intervină prioritar 
[…] 

nemulțumit ↓  

nici mulțumit, nici nemulțumit ↓   

 mulțumit ↓    12B. pe termen scurt (3 luni) 12C. pe termen mediu (6-12 

luni) 
2. numărul atribuțiilor, sarcinilor și a responsabilităților ce vă revin  ① ② ③ 99 ..…………   2 ..…………   2 

3. salarizarea personalului, asigurarea drepturilor financiare (corect, motivant)  ① ② ③ 99 …..………   3 …..………   3 

4. oportunitățile oferite pentru formarea și dezvoltarea profesională ① ② ③ 99 ……..……   4 ……..……   4 

5. calitatea umană și profesională a șefilor de la diferitele niveluri ierarhice ① ② ③ 99 ………..…   5 ………..…   5 

6. gradul de independență de care dispuneți în luarea de decizii privind activitatea ① ② ③ 99 …………..   6 …………..   6 

7. claritatea atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților ce vă revin ① ② ③ 99 ……..……   7 ……..……   7 

8. volumul activității desfășurate zilnic (numărului de ore, orele suplimentare) ① ② ③ 99 ………..…   8 ………..…   8 

9. încurajarea primită în direcția semnalării faptelor de corupție ale colegilor/șefilor ① ② ③ 99 …………..   9 …………..   9 

10. caracterul predictibil, corect, al evoluției în carieră (funcție, grad)  ① ② ③ 99 ……………  10 ……………  10 

11. pregătirea generală și specifică a angajaților nou încadrați  ① ② ③ 99 ……………  11 ……………  11 

12. eficiența utilizării resurselor umane, financiare, materiale și de timp  ① ② ③ 99 ……………  12 ……………  12 

13. reformarea și modernizarea activității structurii ① ② ③ 99 ……………  13 ……………  13 

14. recunoașterea eforturilor și a rezultatelor obținute (altfel decât financiar)  ① ② ③ 99 ……………  14 ……………  14 

15. calitatea cooperării / colaborării structurii dvs. cu alte autorități publice  ① ② ③ 99 ………..…   15 ………..…   15 

16. modul în care se realizează evaluarea performanțelor profesionale de către șefi ① ② ③ 99 …………..   16 …………..   16 

17. standardele generale și cele specifice de performanță în activitate ① ② ③ 99 ………...…  17 ………...…  17 

18. calitatea comunicării interne, pe verticala și orizontala structurii  ① ② ③ 99 ………..…   18 ………..…   18 

19. stabilitatea / siguranța locului de muncă ① ② ③ 99 …..………   19 …..………   19 

20. încrederea populației în angajați, imaginea publică a structurii ① ② ③ 99 ……..……   20 ……..……   20 

21. cooperarea, colaborarea și comunicarea cu alte structuri ale MAI ① ② ③ 99 …..………   21 …...………   21 

22. dotările materiale (tehnică de calcul, mijloace de transport și comunicații etc.) ① ② ③ 99 ……..……   22 .……..……   22 

23. alinierea la legislația și standardele europene în domeniul specific de activitate ① ② ③ 99 ……..……   23 ….…..……   23 

24. încurajarea angajaților de a contribui cu sugestii și opinii personale  ① ② ③ 99 ……..……   24 ……..……   24 

25. amestecul politicului în activitate, presiunile exercitate asupra angajaților ① ② ③ 99 ……..……   25 ……..……   25 

26. resursele financiare alocate pentru dotări și desfășurarea activităților  ① ② ③ 99 ……..……   26 ……..……   26 

27. asigurarea necesarului de personal operativ sau specializat ① ② ③ 99 ……..……   27 ……..……   27 

28. cadrul normativ al activității ① ② ③ 99 ……..……   28 ……..……   28 

29. altceva (precizați) :   ……………………………………………………………….. 
① ② ③ 99 ……..……   29 ……..……   29 

       Vă rugăm să vă asigurați că veți continua cu întrebările 12B și 12C      
 
 

13. În ultimii ani, ați participat la cursuri / programe de formare profesională ?  

1. da, unul sau mai multe cursuri pe care vi s-a cerut / solicitat / impus să le urmați ① 

2. da, unul sau mai multe cursuri la care chiar dvs. ați cerut / solicitat să participați ② 

3. nu, nu am participat la nicio formă de pregătire          →   MERGEȚI DIRECT LA 16 ③ 
 
 
 
 

14. Cursurile de formare  pe care le-ați frecventat  […] 
total de 
acord 

oarecum  
de acord 

oarecum în 
dezacord 

dezacord 
total  

NA / 
NR 

1. au fost adaptate nevoilor dvs. profesionale prezente ① ② ③ ④ 99 

2. au corespuns așteptărilor dvs. ① ② ③ ④ 99 

3. au condus la evoluția dvs. în cadrul structurii ① ② ③ ④ 99 
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4. v-au ajutat la reorientarea dvs. profesională (dacă a fost cazul) ① ② ③ ④ 99 

5. v-au permis să progresați, să vă perfecționați în domeniu, conform nevoilor dvs. viitoare ① ② ③ ④ 99 

6. altceva (precizați) ........................................................................................................................... ① ② ③ ④ 99 
 

15. Care a fost aspectul care v-a nemulțumit cel mai mult în legătură cu programele de pregătire frecventate ?                           

1. nu este cazul, am fost mulțumit ① 

2. calitatea slabă a conținutului ② 

3. lipsa de interactivitate ③ 

4. legătura redusă cu practica, absența exemplelor concrete, aplicabilitatea redusă a cunoștințelor ④ 

5. calitatea slabă a prezentării, profesori / formatori slab pregătiți ⑤ 

6. conținutul nu viza domeniul meu de activitate ⑥ 

7. altceva (precizați): …………………………………………………….. ⑦ 
 

16. (răspund doar cei care au indicat ③ la 13)  Din ce motive nu ați participat la programe de pregătire ?        (maximum 2 răspunsuri)  

1. apreciați că nu aveți nevoie de ele  ① 

2. nu vi s-a făcut nicio astfel de propunere ② 

3. nu a existat sau nu ați reușit să identificați nicio formă de pregătire adaptată / corespunzătoare nevoilor dvs. personale ③ 

4. cererea / solicitarea dvs. în acest sens a fost refuzată / respinsă ④ 

5. nu dispuneți de timp suficient pentru instruire / formare ⑤ 

6. cererea / solicitarea dvs. a fost a acceptată / aprobată, dar programul de formare nu a mai fost organizat ⑥ 

7. ați venit de puțin timp în cadrul structurii  ⑦ 

8. sunteți insuficient informat de către structură cu privire la programele de formare ⑧ 

9. vă gândiți că aceste programe de formare nu reușesc să servească la nimic concret ⑨ 

10. modalitățile de formare  identificate erau foarte puțin legate de specificul activității sau al structurii ⑩ 

11. solicitarea dvs. în acest sens a fost amânată pentru mai târziu ⑪ 

12. altceva (precizați): ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………...... ⑫ 
 

17. Care este principalul criteriu pe baza căruia ați observat că sunt selectați participanții la programe de pregătire profesională ?   

1. vechimea în muncă ① 

2. performanțele individuale ② 

3. potențialul de dezvoltare personală și cel de valorificare ulterioară a cunoștințelor dobândite ③ 

4. opțiunea manifestată de fiecare angajat, în funcție de activitatea pe care o desfășoară ④ 

5. recomandările / nominalizările făcute de superiorul ierarhic ⑤ 

6. necesarul de pregătire ⑥ 

7. altul (precizați): ……………………………………………………..................……………………………………………………………………........................ ⑦ 

8. nu știu / nu pot aprecia 99 
 

18. În prezent, care ar fi principalul motiv pentru ați fi dispus să urmați un program de formare profesională ?        

1. perfecționarea în domeniul de activitate/ pentru postul actual ① 

2. obținerea unei promovări în funcție ori grad ② 

3. păstrarea locului de muncă/ domeniului de activitate actual ③ 

4. pentru a răspunde unui interes, unei preocupări extraprofesionale ④ 

5. pentru a vă spori nivelul salariului  ⑤ 

6. pentru a vă spori șansele de a găsi cu ușurință un alt loc de muncă, dacă va fi necesar ⑥ 

7. pentru a schimba domeniul de activitate în cadrul structurii sau în MAI ⑦ 

8. pentru a putea schimba unitatea / instituția în care lucrez ⑧ 
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9. altul (precizați): …………………………………………………….. ⑨ 
 

19. 
Vă simțiți suficient de bine pregătit profesional pentru a putea să schimbați, la 
nevoie […] ? 

da, cu 
certitudine 

da, 
probabil 

probabil 
nu  

nu, cu 
certitudine 

NA / 
NR 

1. domeniul de activitate în cadrul structurii dvs.  ① ② ③ ④ 99 

2. locul de muncă, prin plecarea în cadrul altei structuri din MAI ① ② ③ ④ 99 

3. locul de muncă, prin plecarea în cadrul altei instituții publice ① ② ③ ④ 99 

4. locul de muncă, prin plecarea în domeniul privat ① ② ③ ④ 99 
 

20. Pe parcursul anului trecut, vi s-a realizat evaluarea anuală a performanțelor ?      

1. da ① 

2. nu           →   MERGEȚI DIRECT LA  25 ② 

3. nu a fost cazul (absență îndelungată de la serviciu, concediu pentru creștere și îngrijire copil etc.)          →   MERGEȚI DIRECT LA  25 ③ 
 

21. 
(dacă ① la 20) Pe parcursul acestei evaluări, ați realizat, stabilit sau identificat 
împreună cu șeful dvs. nemijlocit […] 

da, în 
totalitate 

da, 
oarecum 

nu foarte 
mult 

nu, 
deloc 

NA / 
NR 

1. bilanțul activității dvs. ① ② ③ ④ 99 

2. obiectivele pentru anul viitor ① ② ③ ④ 99 

3. eventualele dificultăți cu care v-ați putea confrunta ① ② ③ ④ 99 

4. nevoile dvs.de formare sau perfecționare profesională ① ② ③ ④ 99 

5. dorințele / aspirațiile dvs. de evoluție în plan profesional ① ② ③ ④ 99 

6. modul în care vă puteți îmbunătăți activitatea și performanțele în viitor  ① ② ③ ④ 99 

7. altceva (precizați) ………………………………………………………………………………………………  ① ② ③ ④ 99 
 

22. (dacă ① la 20) Obiectivele pentru anul viitor care au fost stabilite sunt […] 
da, în 

totalitate 
da, 

oarecum 
nu foarte 

mult 
nu, 

deloc 
NA / 
NR 

1. clare ① ② ③ ④ 99 

2. realizabile ① ② ③ ④ 99 

3. motivante ① ② ③ ④ 99 
 

23. (dacă ① la 20) La modul general, ați putea spune că evaluarea performanței a fost utilă / de ajutor pentru dvs. ?      

 nu, deloc nu foarte mult da, oarecum da, în totalitate NA / NR 

 ① ② ③ ④ 99 

 CONTINUAȚI CU 24  MERGEȚI DIRECT LA 25 
 

24. Care sunt principalele motive pentru care apreciați că evaluarea nu a fost utilă ? (maximum 2  răspunsuri)  

1. nu ați avut (nu vi s-a oferit) posibilitatea să vorbiți despre anumite subiecte pe care le-ați fi dorit abordate ① 

2. v-ați fi dorit să discutați despre salariul dvs. ② 

3. șeful dvs. nu a fost în măsură să vă informeze despre anumite subiecte / probleme de interes pentru dvs. ③ 

4. nu ați fi fost în măsură să urmați / frecventați / participați la programul de formare prevăzut / propus ④ 

5. nu vi s-au făcut oferte concrete / serioase de evoluție în plan profesional ⑤ 

6. altceva (precizați): …………………………………………………….. ⑥ 
 

25. 
Gândindu-vă la membrii colectivului (colegii dvs.) în care lucrați, în ce măsură sunteți 
de acord cu următoarele afirmații legate de aceștia  […] 

total de 
acord 

oarecum 
de acord 

oarecum în 
dezacord 

dezacord 
total  

NA / 
NR 

1. se tratează reciproc cu mult respect ① ② ③ ④ 99 

2. când am nevoie, primesc ajutor și sprijin din partea lor  ① ② ③ ④ 99 

3. sunt sinceri și deschiși în relațiile lor ① ② ③ ④ 99 

4. folosesc timpul și resursele aflate la dispoziție în mod eficient ① ② ③ ④ 99 

5. manifestă respect pentru beneficiarii serviciilor publice ① ② ③ ④ 99 
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25. 
Gândindu-vă la membrii colectivului (colegii dvs.) în care lucrați, în ce măsură sunteți 
de acord cu următoarele afirmații legate de aceștia  […] 

total de 
acord 

oarecum 
de acord 

oarecum în 
dezacord 

dezacord 
total  

NA / 
NR 

6. lucrează / cooperează eficace cu alte persoane / colective din alte autorități publice ① ② ③ ④ 99 

7. dispun de toate resursele necesare pentru a furniza servicii de calitate ① ② ③ ④ 99 

8. lucrează / cooperează eficace cu alte persoane / colective din cadrul structurii ① ② ③ ④ 99 

9. sunt puternic implicați și hotărâți să ofere servicii publice de calitate ① ② ③ ④ 99 

10. se simt puternic valorizați / prețuiți pentru ceea ce fac, pentru  contribuția lor la bunul mers al activității ① ② ③ ④ 99 

11. cooperează intens între ei pentru a obține cele mai bune rezultate ① ② ③ ④ 99 

12. își împărtășesc unul altuia din cunoștințele și experiența pe care le-au acumulat ① ② ③ ④ 99 

13. îmi este foarte clară contribuția specifică a colectivului din care fac parte la efortul general al structurii ① ② ③ ④ 99 
 

26. 
Evaluând pe ansamblu cadrul normativ specific domeniului dvs. de activitate (legi, 
ordine, metodologii, proceduri, dispoziții, regulamente, fișe de post etc.), în ce măsură 
sunteți de acord cu faptul că acesta […] ?   

total de 
acord 

oarecum 
de acord 

oarecum în 
dezacord 

dezacord 
total  

NA / 
NR 

1. definește și delimitează foarte bine sarcinile și responsabilitățile aferente structurii/postului / funcției ① ② ③ ④ 99 

2. este coerent, simplu, clar și ușor de înțeles ① ② ③ ④ 99 

3. îngreunează inutil, excesiv ori fără justificare adoptarea măsurilor specifice în activitate ① ② ③ ④ 99 

4. se schimbă / modifică prea des ① ② ③ ④ 99 

5. este pus în aplicare în litera și spiritul său ① ② ③ ④ 99 

6. nerespectarea sa este sancționată întotdeauna, indiferent de situație ori de vinovat ① ② ③ ④ 99 

7. 
elimină sau limitează la minimum lacunele, paralelismele și suprapunerile competențelor diverselor 
structuri din MAI 

① ② ③ ④ 99 

8. reglementează foarte bine deciziile cu privire la angajare și promovare în cadrul structurii ① ② ③ ④ 99 

9. încălcarea sa este aproape imposibil de ascuns, fiind ușor de observat de fiecare dată ① ② ③ ④ 99 

10. este respectat întotdeauna cu strictețe, indiferent de funcția angajatului ① ② ③ ④ 99 

11. nu conține elemente (formulări, omisiuni etc.) care ar putea favoriza manifestarea corupției ① ② ③ ④ 99 

12. accesul la informațiile privind legislația, ordinele, procedurile etc. este ușor de obținut ① ② ③ ④ 99 

13. stabilește cu claritate drepturile și obligațiile reciproce în relațiile șefi - subordonați ① ② ③ ④ 99 

14. stabilește foarte clar relațiile cu alte structuri publice, obligațiile și responsabilitățile reciproce ① ② ③ ④ 99 

15. 
cei care doresc să inițieze modificări ale acestuia solicită și iau în considerare întotdeauna propunerile 
ori deficiențele semnalate de către cei direct interesați              

① ② ③ ④ 99 

16. normele de interpretare ori aplicare ale acestuia sunt foarte clare și bine corelate cu practica activității ① ② ③ ④ 99 

17. sunt prevăzute proceduri și sisteme de control care să asigure obiectivitatea în procesul decizional ① ② ③ ④ 99 

18. 
sunt oferite în mod prompt informații despre actualizări, modificări sau revizuiri care se referă la 
activitatea specifică 

① ② ③ ④ 99 

19. altceva (precizați) ............................................................................................................................. ① ② ③ ④ 99 
 

27. 
În ce măsură sunteți de acord cu afirmațiile următoare referitoare la structura dvs. 
și angajații acesteia […] ?   

total de 
acord 

oarecum 
de acord 

nici acord, 
nici 

dezacord 

oarecum 
în 

dezacord  

dezacord 
total 

1. în cadrul colectivului meu predomină spiritul de cooperare și cel de lucru în echipă ① ② ③ ④ ⑤ 

2. 
dispun de oportunități / posibilități suficiente (cum ar fi sarcini sau proiecte incitante) pentru a 
deveni un bun profesionist și a obține rezultate de înaltă performanță 

① ② ③ ④ ⑤ 

3. opiniile și sugestiile mele sunt luate în considerare, contează la locul de muncă ① ② ③ ④ ⑤ 

4. colectivul din care fac parte furnizează servicii publice și obține rezultate de înaltă calitate ① ② ③ ④ ⑤ 

5. sunt mulțumit de recunoașterea și recompensele primite pentru munca desfășurată ① ② ③ ④ ⑤ 

6. în general, sunt mulțumit de șeful meu nemijlocit ① ② ③ ④ ⑤ 

7. activitatea desfășurată îmi permite să-mi utilizez la un nivel foarte înalt competențele și abilitățile ① ② ③ ④ ⑤ 
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8. structura în care lucrez își îndeplinește cu succes atribuțiile și responsabilitățile ce-i revin  ① ② ③ ④ ⑤ 

9. dispun de toate resursele necesare pentru a-mi face bine treaba  ① ② ③ ④ ⑤ 

10. aș putea recomanda oricând și oricui structura mea ca pe un loc unde merită să muncești ① ② ③ ④ ⑤ 

11. 
recunoașterea contribuțiilor personale la rezultatele structurii și stimulentele acordate se bazează 
exclusiv pe performanța în muncă a angajatului 

① ② ③ ④ ⑤ 

12. munca desfășurată în cadrul structurii are pentru mine o importanță deosebită  ① ② ③ ④ ⑤ 

13. la locul de muncă sunt tratat cu respect  ① ② ③ ④ ⑤ 

14. în general, sunt mulțumit de managerii superiori ierarhic șefului meu nemijlocit ① ② ③ ④ ⑤ 

15. știu foarte bine ce așteaptă ceilalți de la mine în activitate ① ② ③ ④ ⑤ 

16. 
în cadrul structurii mi se oferă / dispun de o șansă reală de a-mi îmbunătăți abilitățile și 
competențele 

① ② ③ ④ ⑤ 

 

28. 
În ce măsură sunteți de acord cu afirmațiile următoare referitoare la șeful dvs. 
nemijlocit ? În marea majoritate a situațiilor acesta […]  

total de 
acord 

oarecum 
de acord 

oarecum în 
dezacord  

dezacord 
total 

NA / NR 

1. este preocupat de starea de bine a subordonaților, de menținerea unui moral ridicat al acestora ① ② ③ ④ 99 

2. ia în considerare opiniile și propunerile subordonaților  ① ② ③ ④ 99 

3. mă ajută în îndeplinirea sarcinilor ① ② ③ ④ 99 

4. reușește să colaboreze foarte bine cu subordonații  ① ② ③ ④ 99 

5. oferă / furnizează informațiile necesare realizării sarcinilor ① ② ③ ④ 99 

6. asigură accesul echitabil la oportunități de dezvoltare pentru toți subordonații ① ② ③ ④ 99 

7. vă sprijină / susține în caz de dificultăți / probleme ① ② ③ ④ 99 

8. recunoaște contribuția subordonaților săi în realizările și reușitele din activitate ① ② ③ ④ 99 

9. promovează / încurajează munca în echipă ① ② ③ ④ 99 

10. vorbește cu regularitate despre calitatea și eficacitatea muncii dvs. ① ② ③ ④ 99 

11. sprijină / pregătește / îndrumă angajații care au rezultate slabe în activitate ① ② ③ ④ 99 

12. are încredere în dvs. ① ② ③ ④ 99 

13. este alături de dvs. în perioade dificile, de schimbare ① ② ③ ④ 99 

14. se luptă pentru oamenii săi, atunci când este necesar ① ② ③ ④ 99 

15. este disponibil / poate fi găsit cu ușurință atunci când ai nevoie de el ① ② ③ ④ 99 

16. vă indică în mod clar prioritățile, aspectele asupra cărora să vă concentrați atenția ① ② ③ ④ 99 

17. folosește delegarea de competențe în cadrul activității manageriale ① ② ③ ④ 99 

18. demonstrează onestitate și integritate ① ② ③ ④ 99 

19. lucrează în mod eficace și dovedește capacitate de adaptare ① ② ③ ④ 99 
 

29. 
Vi se întâmplă frecvent să nu vă puteți face treaba în mod corect ori complet din 
cauza […]   

total de 
acord 

oarecum 
de acord 

oarecum în 
dezacord  

dezacord 
total 

NA / NR 

1. 
reglementărilor necorespunzătoare privind competențele / atribuțiile, ordinelor vagi ori pentru că nu 
sunteți suficient de bine informat referitor la ceea ce aveți de făcut 

① ② ③ ④ 99 

2. 
cerințelor superiorilor, reflectate în ordinele primite, care sunt excesive, nerealizabile ori vă 
depășesc posibilitățile 

① ② ③ ④ 99 

3. personalului insuficient ① ② ③ ④ 99 

4. 
mijloacelor materiale sau informatice care adesea sunt insuficiente, inadecvate sau, pur și simplu, 
nu funcționează 

① ② ③ ④ 99 

5. numărului prea mare și / sau complexității solicitărilor care vin simultan din mai multe direcții ① ② ③ ④ 99 

6. 
activităților care de-a lungul timpului au devenit tot mai multe, presupunând formalități inutile și 
întocmirea unui mare număr de documente 

① ② ③ ④ 99 

7. 
faptului că nu ați fost instruit, pregătit sau format în mod corespunzător pentru anumite tipuri de 
sarcini 

① ② ③ ④ 99 

8. 
existenței problemelor de cooperare / colaborare la nivelul unității sau structurii, fapt care 
afectează negativ activitatea 

① ② ③ ④ 99 

 

30. Cum obișnuiește șeful dvs. nemijlocit să ia decizii ?      

1. decide singur, fără să vă consulte ① 

2. decide singur aproape totul și doar unele decizii sunt delegate către subordonați ② 

3. decide după ce se consultă cu subordonații săi ③ 
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4. deciziile sunt luate în comun de către șef și subordonații săi ④ 

5. șeful acordă libertate de acțiune subordonaților, cu precizarea limitelor și condițiilor de desfășurare a muncii ⑤ 
 

31. Cum estimați că este atmosfera de lucru din cadrul colectivului dvs. profesional ?     

 foarte proastă / tensionată destul de proastă / tensionată destul de bună / armonioasă foarte bună / armonioasă 

 ① ② ③ ④ 
 

32. În comparație cu anul trecut, atmosfera de lucru actuală este, pe ansamblu […]     

 mai puțin bună oarecum identică mult mai bună 

 ① ② ③ 
 

33. Mai precis, ați putea caracteriza atmosfera de lucru ca fiind […]      (maximum 3 răspunsuri) 

1. dinamică ① 8. senină ⑧ 

2. plictisitoare ② 9. încordată ⑨ 

3. rece ③ 10. calmă ⑩ 

4. conflictuală ④ 11. veselă ⑪ 

5. caldă ⑤ 12. pasivă ⑫ 

6. agresivă ⑥ 13. răuvoitoare ⑬ 

7. încrezătoare ⑦ 14. altfel (precizați) ....................................................................... ⑭ 
 

34. Vi se întâmplă în prezent sau vi s-a întâmplat în ultimele 12 luni să vă simțiți foarte obosit sau stresat din cauza activității ?                             

 nu, niciodată acest lucru s-a întâmplat câteodată acest lucru se întâmplă frecvent 

 ① ② ③ 

 MERGEȚI DIRECT LA 37   CONTINUAȚI CU 35 
 

35. Care sunt principalele cauze ale oboselii sau stresului cu care vă confruntați în activitate ?       (maximum 3 răspunsuri) 

1. volumul excesiv de muncă  ① 8. relația proastă și / sau neînțelegerile cu diversele categorii de șefi ⑧ 

2. 
agresivitatea, comportamentul antisocial al unora dintre cetățenii 
cu care intru în contact 

② 9. 
dificultatea tot mai sporită de conciliere a vieții personale cu viața 
profesională 

⑨ 

3. sarcinile de raportare a activității (multe hârtii, indicatori, tabele) ③ 10. ritmul rapid al schimbărilor în cadrul instituției ⑩ 

4. sentimentul de inutilitate care mă încearcă / domină uneori ④ 11. lipsa de recunoaștere și apreciere în muncă ⑪ 

5. condițiile de muncă precare, primitive chiar în unele locuri ⑤ 12. sentimentul de a fi izolat în cadrul colectivului ⑫ 

6. slaba organizare a muncii în echipă activitățile neprevăzute ⑥ 13. dificultatea / imposibilitatea de a realiza o muncă de calitate ⑬ 

7. relațiile proaste între membrii colectivului în care lucrez ⑦ 14. altceva (precizați) ....................................................................... ⑭ 
 

36. Nivelul de stres cu care vă confruntați are consecințe asupra […]  
da, 

întotdeauna 

da,  

câteodată 
nu de fiecare 

dată 
nu,  

deloc 
NA / NR 

1. motivației dvs. în muncă ① ② ③ ④ 99 

2. calității activității pe care o desfășurați ① ② ③ ④ 99 

3. relațiilor dvs. cu colegii de muncă ① ② ③ ④ 99 

4. sănătății dvs. ① ② ③ ④ 99 

5. vieții personale și de familie ① ② ③ ④ 99 
 

37. În ultimii ani, condițiile dvs. de muncă au cunoscut […]                                   

 îmbunătățiri au rămas neschimbate s-au degradat 

 ① ② ③ 

 MERGEȚI DIRECT LA 39 CONTINUAȚI CU 38 
 

38. În opinia dvs., condițiile dvs. de muncă s-au deteriorat, în special, ca urmare a  […]      (maximum 3 răspunsuri) 

1. 
modului de amenajare a locului de muncă (aglomerare de 
dosare, fișete, echipamente diverse și stații de lucru – funcționale 
sau nu) 

① 6. mutării la ordin în subdiviziuni îndepărtate sau izolate geografic ⑥ 

2. 
presiunii exercitate de obiectivele profesionale, volumul tot mai 
mare al activităților, complexitatea acestora 

② 7. 
devalorizării competenței profesionale, consolidării poziției 
incompetenților, a celor care reușesc să se orienteze 

⑦ 

3. atmosferei răuvoitoare, încordate, rele ③ 8. absenței unui post / unei funcții permanente ⑧ 

4. schimbării postului / funcției ④ 9. presiunii resimțite din partea șefului dvs. nemijlocit  ⑨ 

5. mutărilor frecvente dintr-un sediu ori birou în altele ⑤ 10. altceva (precizați) ....................................................................... ⑩ 
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39.  Cât de mulțumit sunteți, în general, de nivelul veniturilor dvs. salariale ?     

foarte mulțumit 
2 3 4 5 6 7 8 9 

foarte nemulțumit NA/N
R 

1 10 99 
 

40. La modul general, apreciați că sunteți plătit la adevărata dvs. valoare în raport cu […] 
foarte 
bine 

oarecum 
bine 

oarecum 
prost  

foarte 
prost  

NA / 
NR 

1. volumul activității desfășurate, eforturile individuale depuse în muncă  ① ② ③ ④ 99 

2. rezultatele activității dvs., reflectate de atingerea obiectivelor stabilite ① ② ③ ④ 99 

3. competența și experiența dvs. profesională ① ② ③ ④ 99 

4. angajații ce desfășoară / exercită activități comparabile în alte autorități publice ① ② ③ ④ 99 

5. ceea ce dvs. apreciați ca fiind venitul mediul al celor din RM ① ② ③ ④ 99 

6. riscurile de natură fizică asociate activităților desfășurate ① ② ③ ④ 99 

7. veniturile colegilor dvs. sau ale celor care desfășoară aceeași activitate ca dvs. ① ② ③ ④ 99 

8. complexitatea sarcinilor,  atribuțiilor și a responsabilităților profesionale ① ② ③ ④ 99 

9. riscurile de natură psihică inerente îndeplinirii atribuțiilor ① ② ③ ④ 99 

10. responsabilitățile implicate de exercitarea profesiei ① ② ③ ④ 99 

11. persoanele cu aceeași vârstă ca dvs. ① ② ③ ④ 99 

12. importanța și utilitatea socială ale activității ① ② ③ ④ 99 

13. veniturile cele mai ridicate din cadrul structurii sau sectorului de activitate din care faceți parte ① ② ③ ④ 99 

14. altceva (precizați) : ............................................................. ① ② ③ ④ 99 
 

41. În ultimele 12 luni, în cadrul activității dvs. profesionale, ați fost victima unor  agresiuni / abuzuri verbale, amenințări sau șantaj ?      

 s-a întâmplat sistematic s-a întâmplat de mai multe ori s-a întâmplat înainte nu s-a întâmplat niciodată 

 ① ② ③ ④ 

 CONTINUAȚI CU 42 MERGEȚI DIRECT LA 43 
  

42. Aceste abuzuri verbale, amenințări sau șantaj au avut drept sursă / cauză […]        (mai multe răspunsuri posibile)  

1. șeful dvs. nemijlocit ① 

2. unul sau mai mulți colegi ② 

3. persoane din conducerea structurii ③ 

4. una sau mai multe persoane din afara structurii ④ 

5. altcineva / altceva (precizați): ⑤ 
 

43. În ultimele 12 luni, în cadrul activității dvs. profesionale, ați fost victima unor  violențe sau intimidării fizice ?      

 s-a întâmplat sistematic s-a întâmplat de mai multe ori s-a întâmplat înainte nu s-a întâmplat niciodată 

 ① ② ③ ④ 

 CONTINUAȚI CU 44 MERGEȚI DIRECT LA 45 
 

44. Aceste violențe sau intimidări fizice au avut drept sursă / cauză […]        (mai multe răspunsuri posibile)  

1. șeful dvs. nemijlocit ① 

2. unul sau mai mulți colegi ② 

3. persoane din conducerea structurii ③ 

4. una sau mai multe persoane din afara structurii ④ 

5. altcineva / altceva (precizați): ⑤ 
 

45. Vi s-a întâmplat ca șefii / colegii să se comporte sistematic cu dvs. de maniera următoare […]  (mai multe răspunsuri)  

1. a acționat / s-a comportat ca și cum nu ați fi fost în acel loc (erați ”transparent”, vă ignora în totalitate) ① 

2. a făcut comentarii defăimătoare legate de dvs. ② 

3. a criticat pe nedrept munca dvs.  ③ 

4. v-a obligat să îndepliniți sarcini inutile sau degradante ④ 

5. v-a sabotat activitatea, v-a împiedicat să lucrați corect ⑤ 

6. v-a spus lucruri obscene sau degradante ⑥ 
 

46. În ce măsură ați simțit prezența avantajelor enumerate mai jos în activitatea dvs. ?  
da, în 

totalitate 
da, 

oarecum 
nu foarte 

mult 
nu, 

deloc 
NA / 
NR 

1. solidaritatea între angajați, indiferent dacă sunt simpli colegi sau se află în relații de subordonare ① ② ③ ④ 99 
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2. siguranța locului de muncă, nu trăiesc permanent teama pierderii acestuia ca în alte domenii ① ② ③ ④ 99 

3. securitatea fizică ① ② ③ ④ 99 

4. statutul profesional (de militar, polițist etc.) ① ② ③ ④ 99 

5. caracterul previzibil al comportamentului colegilor și șefilor ① ② ③ ④ 99 

6. absența rutinei în activitate, permanent se întâmplă ceva nou, care nu seamănă cu lucrurile cunoscute ① ② ③ ④ 99 

7. contactele cu populația, sentimentul de utilitate pe care îl ai în raport cu aceasta ① ② ③ ④ 99 

8. reușești să fii ”cineva” sau ”ceva” în plan social, ești respectat, căutat și solicitat ① ② ③ ④ 99 

9. altceva (precizați) : ………………………………………………………………………………………. ① ② ③ ④ 99 
 

47. 
Se poate vorbi în cazul activității dvs. despre prezența unora dintre dezavantajele / 
constrângerile  enumerate de mai jos ?   

da, în 
totalitate 

da, 
oarecum 

nu foarte 
mult 

nu, 
deloc 

NA / 
NR 

1. permanent trebuie să fii disponibil, plin de energie, să vii de undeva și să pleci rapid în altă parte  ① ② ③ ④ 99 

2. programul de lucru (știi când vii la serviciu, dar nu și când pleci acasă) ① ② ③ ④ 99 

3. obligația de a respecta ordinele șefilor, de a te supune autorității  ① ② ③ ④ 99 

4. 
dezvoltarea slabă a organizațiilor sindicale, care ar putea apăra drepturile și promova interesele 
angajaților  

① ② ③ ④ 99 

5. activitățile excesiv reglementate, multitudinea de reguli, norme, proceduri etc. ce trebuie urmate ① ② ③ ④ 99 

6. autonomia redusă în activitate ① ② ③ ④ 99 

7. portul uniformei ① ② ③ ④ 99 

8. salarizarea redusă, insuficientă pentru o viață decentă ① ② ③ ④ 99 

9. prezența ”tentațiilor” diverse, cărora este foarte greu să le reziști (oferirea de bani, bunuri, servicii etc.) ① ② ③ ④ 99 

10. viața de familie / privată care este neglijată, pusă frecvent pe locul doi ① ② ③ ④ 99 

11. altceva (precizați) : ………………………………………………………………………………………. ① ② ③ ④ 99 
 

48. În activitatea dvs., sunteți frecvent în contact cu publicul ?  (mai multe răspunsuri posibile) 

1. da, telefonic ① 

2. da, fizic ② 

3. da, prin deplasări și contacte pe teren ③ 

4. nu     →    MERGEȚI DIRECT LA 51 ④ 
 

49. Atunci când sunteți în contact cu publicul, vi se întâmplă să vă confruntați cu dificultăți ?  

1. da, cu regularitate ① 

2. da, ocazional, din când în când ② 

3. nu, niciodată sau aproape niciodată      →    MERGEȚI DIRECT LA 51 ③ 
 

50. Care este natura acestora ? (răspunsuri multiple posibile) 

1. situații caracterizate prin lipsă de civilizație, grosolănie sau agresivitate fizică ① 

2. situații în care cetățenii sunt nemulțumiți ② 

3. situații grave / dificil de rezolvat sau gestionat ③ 

4. dificultăți de comunicare cu cetățenii (necunoașterea limbii ...) ④ 

5. lipsa de pregătire /  cunoștințe pentru a răspunde solicitărilor ⑤ 

6. lipsa de organizare / de echipament pentru a răspunde mai bine cerințelor beneficiarilor ⑥ 

7. lipsa de timp pentru a procesa toate cererile / solicitările primite (mulți beneficiari, lipsă de personal ...) ⑦ 

8. altceva (precizați): …………………………………………………….. ⑧ 
 

51. Considerați că la nivelul MAI se desfășoară în prezent un proces real / adevărat de reformă ? 

 nu, deloc  da, într-o mică măsură  da, într-o mare măsură da, au loc schimbări radicale NA / NR 

 ① ② ③ ④ 99 
 

52. Apreciați că procesul de reformă a MAI a condus până în prezent la transformările / schimbările planificate ? 

 nu, nu au avut loc schimbările planificate  da, într-o mică măsură  da, într-o mare măsură da, au avut loc schimbările planificate NA / NR 

 ① ② ③ ④ 99 
 

53. În ce măsură coincid actualele schimbări cu aspirațiile sau așteptările dvs. ? 

 nu coincid într-o mică măsură într-o mare măsură coincid în totalitate NA / NR 

 ① ② ③ ④ 99 

 CONTINUAȚI CU 54 MERGEȚI DIRECT LA 55 
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54. 
Când spuneți că schimbările în curs la nivelul instituției coincid într-o mică măsură sau nu coincid cu așteptările dvs., la ce vă 
gândiți în primul rând ?   

  

 
 

55. Considerați că reforma MAI este orientată actualmente în direcția bună ? 

 nu  da NA / NR 

 ① ② 99 
 

56. Când spuneți aceasta, la ce vă gândiți în primul rând ?   

  

 
 

57. Credeți că procesul de reformă a MAI, în general vorbind, va avea rezultate pozitive sau negative în următorul an ? 

 cred că va avea rezultate pozitive cred că va avea rezultate negative NA / NR 

 ① ② 99 
 

58. În condițiile actuale din cadrul structurii dvs., credeți că angajații pot influența situația din cadrul acesteia ?         

 da, într-o foarte mare măsură da, dar nu foarte mult într-o foarte mică măsură practic, angajații obișnuiți nu au nicio putere  NA / NR 

 ① ② ③ ④ 99 
 

59. Ce puteți spune în prezent despre evoluția situației (cursul evenimentelor, stările de lucruri existente) din cadrul structurii dvs.? 

 deși sunt probleme,  
suntem pe drumul cel bun 

deși mergem înainte, nu  
am ales cel mai bun drum 

mergem pe un drum greșit,  
trebuie schimbată orientarea 

mai degrabă ne întoarcem  
de unde am plecat  

NA / NR 

 ① ② ③ ④ 99 
 

60. 

Despre activitățile de management resurse umane din cadrul structurii dvs. (încadrări, 
promovări, evaluarea activității, acordarea de stimulente financiare pentru performanța ori 
oferirea unor oportunități de specializare/cursuri în țară și străinătate), puteți spune:  
„În opinia mea, pe ansamblu, acestea sunt […]”   

total  
de acord 

oarecum  
de acord 

oarecum  
dezacord 

total  
dezacord 

NA / 
NR 

1. transparente (se cunosc toate rațiunile pentru care se beneficiază de acestea) ① ② ③ ④ 99 

2. bazate pe reglementări și criterii bine definite ori stabilite ① ② ③ ④ 99 

3. utile pentru ameliorarea eficienței individuale ① ② ③ ④ 99 

4. bine controlate (decidenții se asigură că procedurile sunt respectate) ① ② ③ ④ 99 

5. consecința nemijlocită a meritului celui promovat ori recompensat ① ② ③ ④ 99 

6. anunțate public și accesibile tuturor celor interesați de cunoașterea lor ① ② ③ ④ 99 

7. aplicate strict (pentru nerespectare, cei în cauză fac obiectul sancțiunilor) ① ② ③ ④ 99 

8. benefice pentru ameliorarea calității serviciilor furnizate populației/altor instituții ① ② ③ ④ 99 

9. bazate pe performanțele anterioare / experiență / abilitățile manageriale  ① ② ③ ④ 99 

10. altceva (precizați) ............... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ① ② ③ ④ 99 
 

61. 

Ce pondere au criteriile următoare în tratamentul aplicat personalului structurii 
dvs. cu ocazia derulării activităților de resurse umane (încadrării, promovării, 
evaluării activității, acordării de stimulente financiare pentru performanța ori oferirii 
unor oportunități de specializare / cursuri în țară și străinătate) ?   

foarte 
importantă, 

decisivă 

oarecum 
importantă 

puțin 
importantă 

deloc  
importantă 

NA / 
NR 

1. legăturile de rudenie ori familie ① ② ③ ④ 99 

2. afinitățile regionale sau culturale (raionul, regiunea de proveniență) ① ② ③ ④ 99 

3. legăturile, sensibilitățile la ori presiunile de natură politică ① ② ③ ④ 99 

4. raporturile de tip clientelar (“calitatea” relațiilor cu superiorii ierarhici) ① ② ③ ④ 99 

5. relațiile și contactele non-politice (traseul educațional, cel profesional etc.) ① ② ③ ④ 99 

6. sexul candidatului ori oferirea / solicitarea de favoruri sexuale ① ② ③ ④ 99 

7. relațiile cu reprezentanți ai mediului de afaceri  ① ② ③ ④ 99 

8. furnizarea de cadouri, servicii, favoruri, plăti neoficiale ① ② ③ ④ 99 

9. altceva (precizați) ............... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ① ② ③ ④ 99 
 

62. 
Ce categorie de personal ați observat că are șansele cele mai mari să reușească profesional în cadrul structurii dvs.?  
             (maximum 2  răspunsuri) 
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62. 
Ce categorie de personal ați observat că are șansele cele mai mari să reușească profesional în cadrul structurii dvs.?  
             (maximum 2  răspunsuri) 

1. cei care dispun de multe cunoștințe teoretice și, îndeosebi, practice ① 

2. cei care sunt îndrăzneți, acceptând provocările și depășind dificultățile inevitabile ② 

3. cei cinstiți ③ 

4. cei care se supun fără comentarii ordinelor / dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici ④ 

5. cei care știu să se orienteze, să speculeze oportunitățile ivite în carieră ⑤ 

6. cei care manifestă inițiativă și creativitate în desfășurarea activităților specifice ⑥ 

7. cei care muncesc din greu, îndeplinindu-și strict sarcinile, chiar dacă nu aduc nimic nou ⑦ 

8. alta (precizați): ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………… ⑧ 

9. NS / NA 99 
 

63. După părerea dvs., nivelul actual al corupției în cadrul MAI, pe ansamblul structurilor sale, este […] 

 foarte ridicat destul de ridicat mediu destul de scăzut foarte scăzut  NA / NR 

 ① ② ③ ④ ⑤ 99 
 

64. În comparație cu anii anteriori, apreciați că nivelul corupției în cadrul MAI, pe ansamblul structurilor sale […] 

 a crescut foarte mult a crescut destul de mult nu s-a modificat semnificativ a scăzut moderat a scăzut semnificativ NA / NR 

 ① ② ③ ④ ⑤ 99 
 

65. În anul următor, vă așteptați ca nivelul corupției din MAI, pe ansamblul structurilor sale  […] 

 să crească să rămână relativ identic cu cel actual să scadă NA / NR 

 ① ② ③ 99 
 

66. Opiniile exprimate de dvs., privind amploarea ori evoluția corupției din MAI, sunt bazate în principal pe […]      

1. experiența personală și observațiile directe ① 

2. discuții cu rude, prieteni sau persoane apropiate ② 

3. discuții cu colegii ori șefii  ③ 

4. informațiile din mass-media  ④ 

5. relatările cetățenilor cu care ați intrat în contact la serviciu sau în timpul liber ⑤ 

6. altceva: …..……………………………………………………………………………………………………. ⑥ 

7. NS / NA 99 
 

67. În structura dvs. este posibil în prezent să te afirmi și să ai succes fără a fi obligat la compromisuri  ? 

 este foarte dificil este oarecum dificil  moderat este oarecum ușor este foarte ușor NA / NR 

 ① ② ③ ④ ⑤ 99 
 

68. 
Comparativ cu anii anteriori, atitudinea față de corupție, specifică majorității angajaților structurii dvs., face tot mai mult vizibilă 
[…] 

 o schimbare în bine nu sunt vizibile schimbări față de perioada anterioară o schimbare în rău NA / NR 

 ① ② ③ 99 
 

69. 
Din observațiile dvs., cât de răspândite sunt comportamentele enumerate printre 
angajații structurii în care lucrați ? 

foarte 
mult 

destul  
de mult 

destul  
de puțin 

foarte 
puțin 

NA / 
NR 

1. tolerarea neregulilor ori rezolvarea „în familie” a problemelor disciplinare ale subordonaților ① ② ③ ④ 99 

2. acceptarea de cadouri ori favoruri ÎNAINTE de îndeplinirea sarcinilor profesionale ① ② ③ ④ 99 

3. 
acordarea de prioritate pentru șefii/colegii din alte autorități publice, datorită funcției ori autorității 
acestora 

① ② ③ ④ 99 

4. accelerarea soluționării unei solicitări, prin lucru peste program, dacă există promisiunea unei „atenții” ① ② ③ ④ 99 

5. 
prezentarea procedurilor de lucru ca fiind foarte complexe și îndelungate, pentru a-i determina pe 
cetățeni ori parteneri să se simtă obligați să ofere ceva 

① ② ③ ④ 99 

6. 
nerespectarea procedurilor ori admiterea unor mici derapaje de la acestea, în beneficiul rudelor sau 
colegilor 

① ② ③ ④ 99 

7. acceptarea de cadouri ori favoruri DUPĂ îndeplinirea sarcinilor profesionale ① ② ③ ④ 99 

8. 
„re-direcționarea” unor solicitări către șefi ori colegi, pentru a le facilita acestora obținerea unor avantaje 
ilegale 

① ② ③ ④ 99 

9. oferirea posibilității, pentru foști colegi/șefi, de a intermedia furnizarea de privilegii unor terți ① ② ③ ④ 99 
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10. utilizarea resurselor și a informațiilor obținute în timpul serviciului în interes personal ① ② ③ ④ 99 
 
 

70. 

În final, dorim să cunoaștem principala problemă cu care vă confruntați în activitate ori care credeți că influențează negativ 
activitatea  colectivului profesional din care faceți parte. Rețineți că nu ne interesează să evidențiați probleme general va labile 
pentru tot personalul structurii dvs. sau întregul minister (de exemplu, dacă sunteți informatician, evidențiați doar probleme din 
această sferă de activitate). Pentru aceasta vă rugăm să completați rubricile de mai jos.  

 

 

 

 

 
 

70.1 Care este domeniul dvs. de activitate ? 

   

  

70.2 Care este principala problemă cu care vă confruntați în activitate ? 

   
 

  

70.3 
Care credeți că sunt cauzele acestei probleme ? (care concură la apariția problemei semnalate; pot să se refere la cauze directe sau 
indirecte, la cauze principale ori secundare etc.) 

   

  

70.4 
Care sunt consecințele / implicațiile problemei menționate de dvs. ? (la nivel general sau particular; în termeni de consecințe directe 
ori indirecte; consecințe pe termen scurt sau  lung;  consecințe individuale sau colective etc.) 

   

  

70.5 
Ce soluții puteți să sugerați / propuneți pentru rezolvarea sau reducerea incidenței problemei ? (soluțiile imediate; cele curente - 
aplicabile în mod obișnuit în rezolvarea temporară a problemei; soluțiile ideale - care să conducă la rezolvarea completă și definitivă a 
problemei; soluții pe termen scurt, soluții pe termen lung etc.) 

   

 
DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

Datele solicitate mai jos ne vor fi extrem de utile în analiza statistică a tuturor chestionarelor aplicate cu ocazia acestui studiu. 

Dorim să cunoaștem mai multe detalii despre dvs. pentru a putea compara experiențele diferitelor tipuri de angajați (de exemplu 

: ale femeilor cu bărbații, ale celor având funcții de execuție cu ale diferitelor categorii de manageri, ale angajaților mai tineri cu 

cei având o vechime mai mare în cadrul instituției etc.).  
 

71. Sex   72. Categorie de vârstă 
 femeie bărbat   30 ani și mai puțin între 31-35 ani între 36-40 ani între 41-45 ani între 46-50 ani 51 ani și peste 

① ②   ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 

 

73. Categorie de personal 

 ofițer subofițer funcționar public / salariat civil 

 ①  ② ③ 
 
 

74. Funcția îndeplinită în cadrul unității este […]  75. Locul dvs. de muncă este într-o unitate / structură din cadrul […] 
 de execuție de conducere   Aparatului Central al MAI  IGP DPF DTC SPCSE alte structuri ale MAI 

① ②   ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 

76. În cadrul structurii dvs. vă desfășurați activitatea în cadrul  […] 

 structurii centrale subdiviziunilor subordonate subdiviziunilor teritoriale 

 ①  ② ③ 

FOARTE IMPORTANT ! 
 

Nu considerați eventualele dvs. sugestii ca fiind fără valoare sau ca soluții neaplicabile. 

Gândiți-vă că acestea sunt valoroase tocmai pentru că vin de la cei aflați în contact direct cu realitatea analizată. 
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