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Stimate cetățean! 
 
În perioada anului curent Ministerul 

Afacerilor Interne a ьntrОprins acţiuni consОcvОntО 
de realizare a politicilor statului în vederea 
asiРurării prОstării unor sОrvicii poliţiОnО ti 
calitativО i conform standardelor europene, 
rОdobьndirii ьncrОdОrii şi rОspОctului comunităţii 
Пaţă dО poliţiО şi transПormării poliţistului ьntr-un 
priОtОn rОal şi vОritabil al cОtăţОanului.  

Demararea reformei sub aspect conceptual, 
instituţional şi Пuncţional a Пost dictată dО 
necesitatea Оliminării rОstanţОlor pО carО lО-a 
înregistrat MAI în ultimii ani la diferite 
compartimОntО, prОcum şi sporirii ОПicacităţii activităţii prin prisma rОspОctării strictО 
a lОРislaţiОi ьn viРoarО, asiРurarОa transparОnţОi şi controlului activităţii poliţiОnОşti 
din partОa comunităţii, ridicarОa prОstiРiului poliţiОi ьn sociОtatО. 

DrОpturilО omului, sОcuritatОa dОmocratică şi suprОmaţia lОРii sunt valori care 
conПОră institu iОi noastrО o idОntitatО distinctă ьn condiţiilО procОsului dinamic al 
statalită ii i suvОranită ii. AcОstО valori rОprОzintă pilonii pО carО sО bazОază ьn 
activitatea sa MAI, promovînd o coeziune strсnsă între membrii societă ii noastre 
prin tolОranţă, rОspОct rОciproc, consОns şi coopОrarО.  

PО parcursul pОrioadОi curОntО, anРaja ii MAI au dОmonstrat abilită ilО, 
capacită ilО şi rОsponsabilităţilО Пaţa dО sarcinilО trasatО, pОrmanОnt Пiind implicaţi ьn 
ОvОnimОntО şi acţiuni importante, asumându- i, la necesitate, anumite riscuri.  

Multe succese ob inute în activitate au fost ob inutО cu sprijinul cОtă Оnilor, Пiind 
asigurată la nivОl corОspunzător transparОnţa ьn activitatОa MAI şi a subdiviziunilor 
teritoriale, inclusiv discutarОa cu sociОtatОa civilă a nОcОsităţilor dО intОrОs public şi a 
propunerilor acesteia. 

IniţiativОlО lОРislativО ьnaintatО dО cătrО MAI au vizat necesitatea ьnlăturării 
lacunelor de moment constatate în activitatea institu iОi, fiind propuse multiple soluţii 
de armonizare a cadrului juridic la standardele europene. 

Măsurile eficiente de consolidare a sistОmului dО prОРătirО şi promovarО a 
personalului în cadrul MAI a determinat pОrПОc ionarОa mОcanismului dО selectare a 
candidaţilor la anРajarО prin concurs, evitarea factorului uman în acest procОs şi 
luarea unor decizii obiective, bazate de mОritО pОrsonalО, proПОsionalism, calităţi 
moralО şi ОticО.  

AcОstО rОzultatО ob inutО sunt doar un ьncОput carО urmОază a Пi valoriПicat pО 
măsură ьn continuarО. În acОst sОns, Vă asiРurăm că cursul dО rОПormarО institu ională 
i orРaniza ională a MAI va Пi continuat, ьn măsură ьn carО lini tОa i siРuran a 

publică să ПiО asiРuratО la nivОl ьnalt, iar anРaja ii MAI, prin sОrviciilО calitativО 
acordatО, să dОvină un bun priОtОn i un salvator al intОrОsОlor ПiОcărui cОtă Оan ьn 
parte. 
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Identificarea clar  a obiectivelor valorific  i 
atingerea unor rezultate pe m sur  
 

 
AsiРurarОa unui nivОl ьnalt dО siРuranţă pОrsonală şi publică la standardО 

europene atât pОntru cОtăţОnii RОpublicii Moldova, cât şi pОntru persoanele străine 
aflate ьn ţară, printr-un serviciu public de specialitate responsabil, eficient, 
transparОnt şi proПОsionist – constituiО o prioritatО continuă a institu iОi noastrО. 

În context, I semestru al anului 2015 a valorificat unele segmente importante ale 
rОПormОi institu ionalО i orРaniza ionale, demarând: 

◊ dОzvoltarОa mОcanismОlor ПormalО şi nОПormalО dО implicarО a sociОtăţii civilО 
ьn procОsОlО dО rОПormă, implementarea politicilor, 

◊ consolidarОa ОПorturilor pОntru dОzvoltarОa culturii comunicării, a participării 
şi intОracţiunii ОПiciente ьntrО sОctorul asociativ şi MAI; 

◊ majorarea Рradului dО satisПac iО a comunită ii Пa ă dО calitatОa sОrviciilor 
publicО prОstatО dО cătrО MAI. 

A fost constituit Consiliul consultativ pentru promovarea reformei (Ordinul MAI 
nr. 112 din 21.04.2015), entitate consultativă pО lсnРă ministrul aПacОrilor intОrnО, cu 
rol dО implicarО a sociОtă ii civilО ьn procОsОlО dО modОrnizarО institu ională. 
Consiliul consultativ includО, ьn componОn a sa, consiliОri UE, rОprОzОntan i ai MAI 
i rОprОzОntan i ai orРaniza iilor sociОtă ii civilО. În sarcina acestui for consultativ au 

Пost pusО următoarОlО sarcini: 
● idОntiПicarОa obiОctivОlor stratОРicО pО tОrmОn scurt i mОdiu ьn vОdОrОa 

promovării rОПormОi MAI; 
● implicarОa ьn ОlaborarОa documОntОlor dО politici i actОlor normative care 

vizОază activitatОa MAI; 
● monitorizarОa şi ОvaluarОa Рradului dО rОalizarО a ac iunilor prioritarО care 

vizОază rОПorma MAI; 
● eбaminarОa lunară a rapoartОlor dО proРrОs privind rОalizarОa ac iunilor 

prioritarО dО rОПormă. 
Punctând pe faptul că analizОlО ОбtОrnО asupra impactului implОmОntării LОРii 

320/2012, dar şi a rОПormОi demarate în ansamblu, au ОvidОnţiat diverse deficite de 
capacităţi şi disПuncţionalităţi, s-a prioritizat rОalitatОa nОcОsară dО a proiecta 
modalită i dО continuarО a procОsului dО scСimbarО institu ională. AcОstО scСimbări 
eventuale au fost conturate de necesitatea elaborării unei viziuni integrate privind 
reforma sistemului organelor de ocrotire a normelor de drept din RM i instituirea 
statutului special unic pentru anРajaţii MAI. 

Printre condi iilО care au impus elaborarea proiectului LОРii privind Пunc ionarul 
public cu statut special din MAI se înscriu: 

♦ prОvОdОrilО dО natură statutară aplicabilО Пunc ionarilor publici cu statut spОcial 
din Poli iО, Poli ia de FrontiОră, Serviciul protОcţiОi civilО i situa iilor ОбcОp ionalО, 
Aparatul central, nu sunt identice; 
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♦ referitor la un ОПОctiv dО circa 16.000 Пunc ionari publici cu statut spОcial, care 
activОază ьn cadrul MAI, sunt aprobatО 5 statute de personal; 

♦ sО idОntiПică diПicultă i dО РОstiunО a rОsursОlor umanО referitor la diferite 
categorii; 

♦ modelul de gestionare a resurselor umane devine dificil, riРid şi ОбcОsiv dО 
birocratic. 

PrioritatОa modОrnizării institu ionalО i ОПiciОntizării activită ii sistОmului MAI 
a idОntiПicat i nОcОsitatОa rОalizării unОi analizО Пunc ionalО. Analiza Пunc ională a 
MAI vizОază: 

- cunoa tОrОa comprОСОnsivă a impactului rОПormОi şi a stării actualО dО Пapt;  
- idОntiПicarОa dОПiciОn Оlor institu ionalО i orРaniza ionalО Обistente; 
- înaintarea unor recomandări privind modalită ile adОcvatО dО continuarО i 

dОzvoltarО a procОsului dО modОrnizarО i scСimbarО institu ională. 
Analiza Пunc ională dОmarată ьn I sОmОstru al anului 2015 se înscrie perfect în 

procОsul dО rОПormă a MAI, concluziilО i rОcomandărilО acesteia axându-se pe: 
♂ ПundamОntarОa obiОctivă a scСimbărilor i ampliПicarОa modОrnizării 

institu ionalО; 
♂ promovarea intereselor principiale alО MAI i alО comunită ii; 
♂ valorificarОa rОzultatОlor dОja ob inutО prin rОПormă i sus inОrОa dОzvoltărilor 

ьn viitor a institu iОi; 
♂ accОlОrarОa asimilării ОбpОriОn Оi i a bunОlor practici ОuropОnО ьn matОria 

afacerilor interne; 
♂ idОntiПicarОa solu iilor dО rООcСilibrarО sistОmică i dОzvoltarО institu ională pО 

termen mediu i lunР a MAI. 
PrintrО priorită ilО dО carО sО РСidОază la momОnt activitatОa MAI sunt: 
 optimizarОa cadrului instituţional, orРanizaţional şi Пuncţional al MAI; 
 rОРlОmОntarОa clară a atribu iilor pusО ьn sarcina structurilor dО bază alО MAI; 
 clarificarea asupra rolului şi compОtОnţОlor orРanОlor dО urmărirО pОnală şi 

orРanОlor carО ОбОrcită activitatО spОcială dО invОstiРaţii; 
 implОmОntarОa unor mОtodО modОrnО dО invОstiРarО şi urmărirО pОnală 

(tОСnoloРii inПormaţionalО, ОбpОrtizО modОrnО Оtc.); 
 asigurarea ьnrОРistrării ОlОctronicО şi distribuirii ОlОctronicО a sОsizărilor cu 

privirО la inПracţiuni; 
 rОvizuirОa şi uniПormizarОa modalităţii dО colОctarО şi analiză a datОlor 

statisticО cО ţin dО justiţia pОnală şi asiРurarОa intОracţiunii bazОlor dО datО; 
 modiПicarОa indicatorilor dО pОrПormanţă a orРanОlor aПacОrilor intОrnО ьn 

vОdОrОa asiРurării rОspОctării drОpturilor omului; 
 dОsПăşurarОa unor măsuri complexe ьn vОdОrОa asiРurării intОРrităţii 

personalului, sporirii disciplinОi şi lОРalităţii; 
 consolidarea eforturilor spre prevenirea şi combatОrОa Пactorilor criminoРОni; 
 prОvОnirОa, РОstionarОa şi ОliminarОa consОcin Оlor legate de cazurile de 

calamitate naturală, accidОnt tОСnoРОn, inclusiv prin consolidarОa sistОmului naţional 
dО РОstionarО a situaţiilor ОбcОpţionalО; 

 dezvoltarea partОnОriatului cu sociОtatОa civilă, asiРurarОa unОi transparОnţО 
ьn activitatО şi prОstarОa sОrviciilor dО calitatО;  
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 consolidarОa capacităţilor MAI dО atraРОrО a invОstiţiilor şi implicare în 
cadrul proiОctОlor dО asistОnţă ОбtОrnă. 

 

Eforturi semnificative în vederea consolid rii unui 
sistem modern al resurselor umane pentru MAI 

 
 
La data de 1.07.2015 efectivul-limită al MinistОrului AПacОrilor IntОrnО şi 

subdiviziunilor subordonatО acОstuia (cu ОбcОpţia militarilor ьn tОrmОn ai 
Departamentului Trupelor de Carabinieri), constituie, în ansamblu - 17542 unităţi, 
după cum urmОază:  9011 oПi Оri (51.4%), 6913 suboПi Оri (39.4ș) şi 1618 salaria i 
civili (9.2%). 

Politicile MAI în domeniul resurselor umane 
sunt elaborate i coordonatО dО cătrО DirОc ia 
РОnОrală rОsursО umanО (DGRU) a MAI.  

Evaluînd activitatea MAI la capitolul 
proiОctării orРanizatoricО mОnţionăm că, pО 
parcursul semestrului I anului 2015 au fost 
elaborate 22 ordine MAI cu privire la 
modificarea structurii organizatorice. Astfel, 
DGRU, pe parcursul semestrului I al anului 2015, a continuat activitatea  de 
elaborare, modificare, ajustare a actelor normative. În context, în vederea majorării 
statelor de organizare ale Departamentului Trupelor de Carabinieri (DTC) a fost 
demarată procОdura dО modificare a Hotărьrii GuvОrnului nr. 778 din 27.11.2009 “Cu 
privirО la aprobarОa RОРulamОntului privind orРanizarОa şi ПuncţionarОa MinistОrului 
AПacОrilor IntОrnО, structurii şi ОПОctivului-limită alО aparatului cОntral al acОstuia”. 

În ipoteza asiРurării aplicării uniПormО şi corОctО a procОdurii dО ОvidОnţă, 
oferire a suportului mОtodoloРic şi inПormaţional Пactorilor implicaţi ьn aplicarОa 
procedurii ьn cauză a fost elaborat Ghidul metodic privind aplicarea Instrucţiunii cu 
privire la evidenţa resurselor umane în cadrul subdiviziunilor aparatului central, 
autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne (aprobat prin ordinul MAI nr.186 din 30.06.2015). 

EstО ьn Пază dО dОПinitivarО proiectul Regulamentului cu privire la intervenţia 
profesională. 

Cu referire la segmentul de standarde ocupaţionale, a fost elaborat proiectul 
Metodologiei cu privire la elaborarea standardelor ocupaţionale în cadrul MAI.  

Drept urmarО a aprobării Instrucţiunii privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei pentru calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu 
funcţionarilor publici cu statut special (Ordinul MAI nr.182 din 29.06.2015), 
săptămьnal sunt adoptate unele decizii cu privire la stabilirea vОcСimii ьn muncă 
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pОntru plata sporului la salariu ьn privinţa Пuncţionarilor publici cu statut spОcial ьn 
raport cu care ministrul afacerilor interne are calitatea de angajator. 

A Пost aprobată Instrucțiunea privind organizarea și funcționarea Comisiei 

pentru examinarea cererilor privind recunoaşterea activităţii în ramurile civile 
înrudită cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul MAI (29.06.2015). 

A fost asigurată aplicarea procedurilor de concediere referitor la 107 salariaţi şi 
au Пost ОбaminatО i perfectate 104 seturi de acte necesare pentru angajare ale 
personalului. 

Au fost colОctatО dОclaraţiilО dО intОrОsО pОrsonalО (295 dОclara ii) şi dОclaraţiilО 
pО vОnit şi propriОtatО (335 dОclara ii) alО anРajaţilor MAI, cu rОmitОrОa acОstora ьn 
adresa ComisiОi NaţionalО dО IntОРritatО. 

Revizuirea datelor introduse în sistemul 
inПormaţional „Colaborator” privind ОvidОnţa 
resurselor umane a MAI ОstО ОПОctuată zilnic. În 
perioada de rОПОrin ă au fost create 
compartimente privind РradОlО şi trОptОlО dО 
salarizare, elementele de serviciu carО vizОază 
ПiltrarОa anРajaţilor carО sО aПlă ьn concОdiu 
pОntru ьnРrijirОa copilului, suspОndaţi din ПuncţiО 
ori dОtaşaţi. 

În contextul asiРurării inПormaţionalО şi protОcţiei datelor cu caracter personal în 
cadrul MAI, prin elaborarea DispoziţiОi „Cu privirО la sistОmul inПormaţional 
„Colaborator” ьn cadrul MAI” au Пost sistОmatizatО anРajamОntОlО privind 
integritatea datelor cu caracter personal i sОmnatО dО cătrО 32 utilizatori ai 
SistОmului inПormaţional „Colaborator” - anРajaţi ai sОrviciului rОsursО umanО. În 
acОla i sОns, a Пost acordat accОs şi conОctaţi la sistОmul inПormaţional 31 anРajaţi ai 
IGP, BMA, SPIA, SDOI. 

Cu rОПОrirО la orРanizarОa procОsului dО ПormarО proПОsională continuă a 
Пuncţionarilor publici se constată Пaptul că în I semestru al anului 2015 au fost 
instruiţi ьn cadrul AcadОmiОi dО AdministrarО Publică 15 Пuncţionari publici din 
cadrul subdiviziunilor Aparatului cОntral al MAI şi cОlor subordonatО. 
 

SPIA este deschis  pentru colaborare i preluare 
a celor mai bune practici de ac iune 
 
 
La 10.02.2015, dОlОРa ia condusă dО cătrО eful Serviciului 

protОc iО intОrnă i anticorup iО (SPIA) al MAI a ОПОctuat o vizită 
dО lucru la DirОc ia GОnОrală Anticorup iО a MAI al României. În 
cadrul întrevederii, păr ilО au sОmnat un Acord de Colaborare, 
carО prОvОdО lupta ьmpotriva corupţiОi, scСimbul dО inПormaţii, 
bunО practici şi dОzvoltarО a standardОlor ьn activitatОa cОlor două 
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institu ii prin coopОrarО. 
În perioada 6-8.05.2015, dОlОРa ia condusă dО cătrО Оful SPIA a efectuat o 

vizită dО lucru la DОpartamОntul dО inПorma ii i protОc iО intОrnă al MAI al 
României. În cadrul vizitei, a fost semnat Protocolul de  cooperare, prin care au fost 

stabilitО rОlaţiilО dО colaborarО dintrО SPIA  şi 
Departamentul de inПorma ii i protОc iО intОrnă. 

Pe parcursul perioadei de rОПОrin ă, în cadrul 
autorităţilor administrativО şi instituţiilor din 
subordinea MAI au Пost dОsПăşuratО 72 instruiri, având 
ca audien i 5633 anРajaţi, cărora lО-au fost aduse la 
cunoştinţă prОvОdОrilО pacСОtului dО lОРi anticorupţiО 
şi actОlО normativО dОpartamОntalО. 

 

Efecte ale evalu rii riscurilor de corup ie i 
activit ile bine orientate ale SPIA 
 
A Пost ОПОctuată ОvaluarОa riscurilor dО corupţiО ьn cadrul a 13 Оntităţi din 

subordinea IGP. 
În rОzultatul ancСОtОlor dО sОrviciu, dОsПăşuratО dО 

cătrО anРajaţii DirОcţiОi sОcuritatО intОrnă a SPIA, au 
Пost ОlaboratО 40 ordinО dО sancţionarО, cu aplicarОa 
sancţiunilor disciplinarО ьn privinţa a 64 anРajaţi 
(majoritatОa poliţişti), ьn particular: 25 concedieri, 1 
rОtroРradarО ьn ПuncţiО, 4 rОtroРradări ьn Рradul spОcial, 

13 mustrări asprО, 10 mustrări, 11 avОrtismОntО.  
În adrОsa Procuraturii şi organelor dО urmărirО pОnală au Пost rОmisО 32 sОsizări 

şi matОrialО alО ancСОtОlor dО sОrviciu. Au fost pornite, în context, 4 cauze penale, 
dintre care 2 carО vizОază ПaptО dО tortură, tratamОnt inuman sau dОРradant (art.1661 
Cod pОnal), 1 abuz dО sОrviciu (art.327 alin.(1) Cod pОnal) şi 1 dОpăşirО a atribuţiilor 
de serviciu (art. 328 alin. (1) Cod penal). În rОzultatul dОsПăşurării măsurilor spОcialО 
dО invОstiРaţii, a fost descoperite şi documОntate 7 inПracţiuni. 

Pe parcursul I semestru al anului 2015, au fost înregistrate 121 cazuri de 
maltratarО şi ultraРiОrО a anРajaţilor 
autorităţilor administrativО şi instituţiilor din 
subordinea MAI. 

În activitatОa dО combatОrО a corupţiОi, 
accentul a fost pus pe lupta cu actele de 
corupţiО şi conОбО corupţiОi ьn cadrul 
autorităţilor administrativО şi a instituţiilor din 
subordinea MAI, curmarea cu prioritate a 
infracţiunilor cu un grad sporit de pericol 
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social şi contracararОa ПaptОlor coruptibilО ьn rсndul anРajaţilor MAI, ьn acОst sОns 
Пiind aplicatО instrumОntОlО spОcialО dО invОstiРaţiО şi cОlО disciplinarО. 

În conformitate cu prevederile cadrului legal existent, pe parcursul perioadei de 
rОПОrin ă, anРaja ii SPIA, ьn conПormitatО cu prОvОdОrilО StratОРiОi na ionalО 
anticorup iО pОntru anii 2011-2015 (HotărьrОa ParlamОntului nr. 154 din 21.07.2011) 
au dОsПă urat un ir dО ac iuni mОnitО să combată cazurilО dО corupОrО i crimОlor 
conОбО corup iОi. 

În rezultatul măsurilor spОciale dО invОstiРaţiО şi de urmărirО pОnală dОsПăşuratО, 
au fost pornite 80 cauze penale, dintre care 15 cauze penale au fost finalizate. 

De asemenea, în conformitate cu 
atribuţiilО ПuncţionalО anРajaţii SPIA au 
examinat 245 materiale înregistrate, în 
particular: 183 pОtiţii / demersuri; 62 rapoarte 
de autosesizare. Ca urmare 63 materiale au 
fost remise în Procuraturii sau organelor de 
urmărirО pОnală, 14 materiale au fost remise 
după compОtОnţă în alte subdiviziuni ale MAI. 

 

Protec ia informa iilor – o sarcin  de baz  a 
SPIA 
 
În rezultatul dОsПăşurării a 11 ancСОtО dО sОrviciu (IP DrocСia, IP StrăşОni, DP 

mun.CСişinău, IGP, INI al IGP, DTC), pe diverse 
abatОri şi ьncălcări disciplinarО, au fost emise 4 
ordinО dО sancţionarО, ьn rОzultatul cărora au Пost 
sancţionaţi disciplinar 6 anРajaţi (IP DrocСia, IP 
StrăşОni). 

Au Пost rОmisО după compОtОnţă Procuraturii 
Generale, SIS şi CNI, materialele cu privire la unele 
ancСОtО dО sОrviciu. DО cătrО anРajaţii DirОcţiОi 
protОcţia inПormaţilor a SPIA au fost întocmite 9 rapoarte. 

AnРaja ii SPIA au Пost antrОnaţi la ОlaborarОa Programului de scurgere a 

informaţiilor, carО la momОnt sО aПlă ьn procОs dО lucru.  
În context, au fost depuse eforturi în 

vederea sОlОctării pОrsoanОlor carО s-au eliberat 
din cadrul MAI, ьn vОdОrОa inПormării SIS al 
RM privind ьncОtarОa valabilităţii autorizaţiilor 
de acces la secret de stat.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 325 
din 23.12.2013 privind tОstarОa intОРrită ii 
proПОsionalО şi Ordinul MAI nr. 7 din 
19.01.2015 cu privire la aprobarea 
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RОРulamОntului privind ОvidОn a cazurilor dО inПluОn ă nОcorОspunzătoarО ОбОrcitată 
asupra anРaja ilor MAI, pО parcursul pОrioadОi dО rОПОrin ă au fost înregistrate 22 
dОnunţuri privind inПluОn a nОcorОspunzătoarОa asupra anРaja ilor MAI, maniПОstatО 
prin oferirea diverselor sume financiare. 

Au fost gestionate eficient liniilО tОlОПonicО anticorup iО, cu numărul scurt 1520 
i cu numărul staţionar 26-11-12. În rezultatul analizei apelurilor 

rОcОpţionatО sО constată că în 90% apeluri telefonice parvenite de 
la cОtă Оni, ac iunilО invocatО nu sunt rОlОvantО i, de rОРulă, se 
solicită caliПicarОa lОРalită ii ac iunilor dОsПă uratО dО cătrО 
angaja ii poli iОi.  

 

Sistem calitativ de selectare i instruire a 
cadrelor pentru sistemul MAI 
 
În pОrioada dО rОПОrin ă au Пost orРanizată prin cursuri dО spОcializarО 

multidisciplinare pentru 427 anРajaţi. 
La 25.02.2015 a Пost dОsПăşurat sОminarul–trОninР cu tОmatica ”ConsОcinţО 

psiСoloРicО alО aplicării armОi din dotarО” pО 3 atОliОrО dО lucru. În total au participat 
33 persoane. 

Este dО mОnţionat Пaptul, că cu toatО РrupОlО 
aПlatО la cursurilО dО pОrПОcţionarО, spОcializarО şi 
ПormarО proПОsională iniţială au Пost orРanizatО şi 
dОsПăşuratО lОcţii practice în cadrul poligonului de 
traРОrО (tir ОlОctronic, tir pОntru armă cu aОr 
comprimat), ьn cadrul CОntrului anticriză şi 
dirijarО, ьn cadrul sălii dО rОabilitarО psiСoloРică. 

La 25.06.2015, în incinta Academiei 
„ŞtОПan cОl MarО” a Пost orРanizată o masă 
rotundă cu РОnОricul „Instrumente juridice de 
protecţie a patrimoniului cultural”. La acest for 
ştiinţiПico-practic au participat: Oleg Babin, 
viceministru al afacerilor interne; Gheorghe 
Postica, viceministru al culturii; Anatol 
Petrencu, 

director al 
Institutului 

dО IstoriО Socială „ProMОmoria”; Aurelia 
CornОţcСi, dirОctor adjunct pОntru rОlaţii cu 
publicul al MuzОului Naţional dО IstoriО al 
Moldovei i al ii. 

Drept urmarО discuţiilor purtatО pО 
marginea subiectului abordat, Ministerul 

http://promemoria.md/
http://promemoria.md/
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AПacОrilor IntОrnО şi AcadОmia „ŞtОПan cОl MarО”, ьn comun cu MinistОrul Culturii, 
au vОnit cu o iniţiativă lОРislativă dО modiПicarО a lОРislaţiОi pОnalО şi a cОlОi 
contravОnţionalО ьn scopul sporirii ОПiciОnţОi ьn domОniul protОcţiОi patrimoniului 

cultural, carО va Пi ьnaintată ParlamОntului 
Republicii Moldova. 

La 13.02.2015 ьn scopul promovării spiritului 
cultural-Оducativ al tinОrii РОnОraţii şi ьn lОРătură 
cu ьmplinirОa a 80 ani dО la naştОrОa lui GriРorО 
ViОru, bibliotОca РОnОrală „Tudor Roşca” a 
AcadОmiОi „ŞtОПan cОl MarО” a orРanizat şi 
dОsПăşurat Обpoziţia dО cartО ьn carО au Пost 

expuse operele lui Grigore Vieru. 
La 13.02.2015, a Пost dОsПă urată şОdinţa dО comОmorarО a co-naţionalilor căzuţi 

în timpul conflictului militar din Afganistan.  
La 23.04.2015 ьn incinta AcadОmiОi „ŞtОПan cОl MarО” a Пost consОmnată Ziua 

Drapelului de Stat al RM. În acООa i zi studОnţii au participat la masa rotundă cu 
РОnОricul „ApărarОa valorilor naţionalО”.  

În perioada 12.05-15.05.2015 cadrul 
profesoral-didactic al AcadОmiОi „ŞtОПan cОl 
MarО” a MAI au vizitat 20 de licee din 
rОpublică ьn cadrul ProiОctului „INSPIR-O” - 
ProРramul Naţional dО MОntorat pОntru FОmОi 
din Sistemul Afacerilor Interne.  

Pentru educarea militaro-patriotică a 
tinОrОi РОnОraţii, bibliotecile liceelor au primit 
cьtО un CD cО conţinО 5 ПilmО documОntarО 
rОalizatО dО cătrО AcadОmiО (Moldova ьntrО tradiţiО şi contОmporaniОtatО; Ecoul 
РloriОi militarО a nОamului romсnОsc ьn opОra lui MiСai EminОscu; Evoluţia ПlotОi 
militare în perioada domniОi lui ŞtОПan cОl MarО; Din nОam dО vitОji; ItinОrar istoric) 
şi lucrarОa „Tradiţii militarО” (TrОcut, prОzОnt şi viitor). 

La 16.05.2015, cu prilejul Zilei Muzeelor, în cadrul programului festiv 
dОsПăşurat dО MuzОul Naţional dО IstoriО a MoldovОi, AcadОmia „ŞtОПan cОl MarО” a 
MAI a prОzОntat un şir dО acţiuni dО vОritabilО tradiţii militarО, astПОl aducьnd omaРiu 
strămoşilor noştri. 

La 18.06.2015, cu participarea 
ministrului AПacОrilor IntОrnО, OlОР Balan şi 
viceministrului Oleg Babin, pe platoul 
AcadОmiОi „ŞtОПan cОl MarО” a MAI s-a 
dОsПăşurat cОrОmonia dО ьnmсnarО a 
diplomОlor dО licОnţă absolvОnţilor ciclului I, 
FacultatОa ŞtiinţО poliţiОnОşti. 193 absolvОnţi 
au primit Рradul dО locotОnОnt dО poliţiО şi dО 
justiţiО prin ordinОlО şОПului IGP, şОfului DPF 
şi efului DIP al MJ. 
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Nivel înalt de transparen  decizional  
 

 
Pe parcursul  I semestru al anului 2015, au Пost dОsПă uratО ьn complОб multiplО 

activităţi rОiО itО din nОcОsitatОa facilitării accОsului la inПormaţiilО rОlОvantО privind 
activitatea MAI şi subdiviziunilor subordonatО, asiРurarОa nivОlului optim dО 
transparОnţă instituţională şi rОПlОctarО obiОctivă a activităţilor dОsПă uratО dО cătrО 
conducerea institu iОi, mОdiatizarОa acţiunilor dО manaРОmОnt al sistОmului aПacОrilor 
interne etc. 

ActivităţilО dОsПă uratО au vizat în calitate de obiectiv ьmbunătăţirОa imaРinii 
MAI ьn sociОtatО, consolidarОa autorită ii i prОstiРiului acОstuia, apropiОrОa poliţiОi i 

anРaja ilor sistОmului aПacОrilor intОrnО dО 
cОtăţОan.  

Pe parcursul perioadei dО rОПОrin ă, au 
fost organizatО dО cătrО DirОc ia rОla ii 
publice (DRP) 8 conПОrinţО dО prОsă, cu 
participarea conducerii MAI, în particular: 

- lansarea dispozitivului de instruire a 
anРaja ilor SPCSE, oПОrit dО cătrО RОpublica 
CОСă (4.03.15); 

- prezentarea detaliilor în cadrul 
pОrcСОzi iilor la IGP, pornită printr-o cauză pОnală ьn conПormitatО cu prОvОdОrilО art. 
191 alin. (5) Codul pОnal al RM, pО Пaptul crОării unОi scСОmО ilОРalО dО sustraРОrО i 
dОlapidarО a banilor publici dО cătrО anРaja ii IGP (11.03.15); 

- lansarОa proiОctului “Garan ii procОsualО la Оtapa prОjudiciară a procОsului 
pОnal” (31.03.15); 

- ConПОrin ă dО prОsă “PrОzОntarОa rОzultatОlor activită ii anРaja ilor MAI ьn 
domОniul invОstiРării i dОscopОririi inПrac iunilor” (24.04.15); 

- ConПОrin ă dО prОsă privind rОzultatОlО dОscindОrilor ОПОctuatО dО poli i tii dО 
ПrontiОră, cu scopul dОstructurării unОi orРaniza ii criminalО spОcializatО ьn 
contrabandă cu ţiРări (7.05.15); 

- ConПОrin ă dО prОsă Transparență în procesul de reformă a MAI (20.05.15); 
- Festivitatea de premiere a Orchestrei-modОl a DTC, prОmia i la două 

FОstivaluri IntОrna ionalО. MuziciОnii militari undО au cс tiРat “Grand Priб” la 
FОstivalul IntОrna ional din Fran a i locul ьntсi, cu 
acordarea medaliei de aur din partea prО ОdintОlui 
RОpublicii ItaliОnО, la FОstivalul Concurs „BandО 
MusicalО” (8.06.15); 

- FОstivitatОa dО mОn ionarО a militarilor 
DTC, prОmian i  la JocurilО EuropОnО dО la Baku 
(20.06.15). 

Pe site-ul MAI au fost plasate 204 
comunicate, care au fost preluatО dО cătrО aРОnţiilО dО prОsă, în special: Unimedia, 
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ŞtirОa ZilОi, InПotaР, Moldpres, Info-Prim Neo; ziare: Dreptul, Jurnal dО CСişinău, 
Ziarul dО Gardă, Timpul, Săptămсna, Ziarul Naţional, EvОnimОntul ZilОi, AdОvărul, 
Moldova SuvОrană, К я , ; televiziuni: Publika TV, 
BTV, MBC, TRM, EuroTV,  JurnalTV, ABC News,  ProTv, TV-7, TVC-21, 
PrimeTV,  Canal 3, N4 Realitatea TV; presa on-line: NOI.md, Politik.md, 
Moldova24, NewsMoldova, Oficial.md, Deschide.md, Crime.md, Democracy.md, 
Discriminare.md, Diez.md, Allfun.md, Europalibera.org, Tribuna.md, 
Evenimentul.md, Actualitati.md, HotNews.md, Agora.md.  

Au Пost oПОritО dОclaraţii dО prОsă pentru posturile de televiziune: Molodva1, 
ProTV, PublikaTV, JurnalTV, TV-7, TVC-21, PRIME TV, Realitatea TV, Noroc 
TV, TVR Moldova.  

Au fost coordonate 18 emisiuni ьn cadrul Оmisiunii radioПonicО “Jurnal Actual” 
la Radio Jurnal FM, cu participarОa anРaja ilor MAI. TОmaticilО ПrОcvОntО abordatО 
în cadrul emisiunii au vizat: regulile de traversare a frontierei dО stat i rОРimul zonОi 
dО ПrontiОră, campaniilО dО prОvОnirО a pОricolОlor dО sОzon, sОrviciul SMURD din 
Moldova, lansarea Campaniei de informare pentru copii „Cunoa tО- i drОpturilО 

împreuna cu noi”, domОniul miРra iОi i azilului. 
Au fost coordonate Оmisiuni cu prОzОn a 

conducerii MAI la UNIMEDIA, Publika TV, Realitatea 
TV, iar ьn prОsa scrisă au Пost rОalizatО intОrviuri cu 
Ziarul dО Gardă, rОvista ”   х ”, 
“ ”, MoldprОs i VocОa BasarabiОi.  

Referitor la compartimentul comunicării interne în 
sistemul afacerilor interne, DRP a ьntrОprins un ir dО 
activită i pОntru ПortiПicarОa comunicării 
intОrinstitu ională. Astfel, în perioada 27.02-27.04.2015 
a Пost asiРurată participarea la Atelierul de comunicare 
privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE, 

dОsПă urat ьn cadrul tuturor inspectoratelor dО poli iО raionalО. Atelierul a fost 
orРanizat ьn scopul sporirii vizibilităţii rОzultatОlor obţinutО privind bОnОПiciilО 
Acordului. În perioada 19-20.03.2015 a fost organizat cursul de instruire în domeniul 
comunicării ьn cadrul AcadОmiОi “ tОПan cОl MarО” a MAI, cu participarОa 
comunicatorilor/oПiţОrilor dО prОsă, inclusiv din tОritoriu.  

La data de 16-18.06.2015 a Пost dОsПă urat Cursul ьn domОniul comunicării, 
având ca subiect: Instrumente de comunicare.  

Referitor la campanii și organizarea evenimentelor publice, sО idОntiПică 
orРanizarОa, la 6.03.2015, a ОvОnimОntului dО lansarО a Обpozi iОi  “Femei care 
inspiră”. EvОnimОntul a Пost orРanizat ьn colaborarО cu AРОn ia dО comunicarО 
URMA Ta i CОntrul pОntru PartОnОriat i DОzvoltarО, Пinanţat dО Funda ia Est-
EuropОană, Ambasada SuОdiОi i Ambasada SUA ьn RM. Prin urmarО, protaРonistОlО 
Обpozi iОi au Пost intОrviОvatО ьntr-un ir dО spoturi vidОo, carО au Пost diПuzatО ьn 
ПiОcarО sсmbătă a lunilor martiО-aprilie la emisiunea 
„ tiri pozitivО” dО la Moldova 1.  

În ipoteza unor întrevederi cu UNICEF s-a 
bОnОПiciat dО suportul i sus inОrОa Пinanciară ьn 
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orРanizarОa ОvОnimОntului “Ziua IntОrna ională a Copilului”, carО s-a dОsПă urat la 
data de 29.05.2015. 

La data de 2.04.2015, în incinta IGP a fost dОsПăşurată ьntсlnirОa nОПormală a 
conducОrii MAI cu rОprОzОntanţii mass-mediei, urmărindu-se obiectivul stabilirii unei 
rОlaţii dО colaborarО durabilО pОntru ьmbunătăţirОa procОsului dО comunicare.  

În vОdОrОa implicării cОtă Оnilor ьn procОsul dОcizional, la data dО 25.05.2015 a 
Пost lansată aplica ia “PărОrОa ta contОază!”. AcОastă paРină a pОrmis ОбprimarОa 
libОră a opiniilor publicului vis-a-vis dО rОПorma MAI, ac iunilО ьntrОprinsО, prОcum 
i idОntiПicarОa mОcanismОlor pОntru stabilirОa unor rОla ii constructivО, bazatО pО 

transparОn ă, corОctitudinО i promptitudinО.  
 

Integrare european  
 
 
 

În conformitate cu Ordinul MAI cu 
privire la aprobarea Planului MAI de realizare 
a PNAAA, care asiРură implОmОntarОa 
ОПiciОntă a PNAAA, a obliРaţiilor asumatО Пaţă 
dО UE i a calОndarului 
dОsПă urării Оdin Оlor dО 
comunicarО i inПormarО 
în teritoriu, în perioada 
lunilor februarie-aprilie 

2015 au fost organizate şОdinţО dО comunicarО şi inПormarО 
privind bОnОПiciilО i avantajОlО ьn implОmОntarОa activităţilor PNAAA, în cadrul 
cărora au Пost instrui i pОstО 1000 anРaja i MAI. 

 

Avansarea în dialogul cu EUROPOL – o latur  
important  a activit ii MAI 
 
 
CoopОrarОa cu Europol a cunoscut o considОrabilă valorificare a rezultatelor 

obţinutО antОrior. La momОnt, ca ОПОct al aprobării celor mai importante documente 
pОntru coopОrarОa opОraţională şi stratОРică cu Europol (intrarОa ьn viРoarО a 
Acordului dО coopОrarО opОraţională şi stratОРică, MОmorandum dО ÎnţОlОРОrО 
privind sОcuritatОa şi conПidОnţialitatОa inПormaţiОi, lansarОa canalului sОcurizat dО 
comunicarО SIENA Оtc.), sО punО accОnt pО implОmОntarОa acОstora ьn practică, Пapt 
conПirmat şi dО disponibilitatОa ambОlor părţi dО a sОmna şi implОmОnta imОdiat un 
Road Map cu activităţi practicО. Cadrul juridic ОstО dОПinitivat, urmьnd a Пi valoriПicat 
pe deplin de structurile operative ale MAI. 
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Rezultate reale printr-un management calitativ 

al proiectelor 
 
 
Prin activitatea dОsПă urată, MAI a rОuşit să consolideze baza de parteneri de 

dezvoltare atât la nivel bilateral, cât şi multilatОral, asiРurând chiar întâietatea în 
cazul proiectelor multilaterale (spre exemplu FIRMM sau Programul de Cooperare 
poliţiОnОască ьn cadrul PartОnОriatului Estic). DirОc ia РОnОrală rОla ii intОrna ionalО i 

intОРrarО ОuropОană (DGRIIE) a MAI asiРură 
idОntiПicarОa noilor sursО dО ПinanţarО.  

A fost dezvoltat cadrul normativ de 
coordonarО şi monitorizarО a asistОnţОi ОбtОrnО la 
nivОlul MAI şi al structurilor salО subordonatО, 
fapt care punО la dispozi iО un mecanism viabil de 
comunicarО şi coordonarО a asistОnţОi ОбtОrnО pО 
interior.  

Pe parcursul I semestru al anului 2015 MAI 
asiРură procОsul dО rОalizarО a 28 proiОctО dО asistОn ă, implОmОntatО dО /ьn comun cu 
UE, SUA; România, Estonia, Polonia, RОpublica populară CСinОză. ProiОctОlО ьn 
cauză vizОază divОrsО domОnii, inclusiv: manaРОmОntul situa iilor dО criză, crОarОa 
unui sistОm dО instruirО privind manaРОmОntul ьn situa ii dО urРОn ă; dОzvoltarОa 
sistemului de supraveghere a traficului; consolidarea infrastructurii transfrontaliere, 
coopОrarОa rОРională privind prОvОnirОa i combatОrОa criminalită ii transПrontaliОrО, 
ьmbunătă irОa capacită ilor dО dОtОctarО CBRN, coopОrarОa poli iОnОască ьn cadrul 
Parteneriatului Estic, implОmОntarОa ProРramОlor dО DОzvoltarО StratОРică, 
consolidarОa sОrviciului dО salvatori i pompiОri ьn localită ilО ruralО. 
 

Dezvoltare i intensificare a cooper rii bilaterale 
interna ionale 
 

 
La nivОl rОРional şi intОrnaţional au fost 

diversificate rОlaţiilО dО coopОrarО bilatОrală şi 
multilatОrală ьn cadrul CCP ESE, SELEC, SUERD, 
CoE, UNODC, CEPOL, UNICEF, GUAM, 
Parteneriatul Estic, Forul Salzburg etc. 

Un suport considerabil în dezvoltarea politicilor 
MAI pО dimОnsiunОa ОбtОrnă a Пost oПОrit dО cătrО 
ICMPD, OIM, PNUD, OSCE, DОlОРaţia UE la 
CСişinău şi TIKA. A fost fortificată coopОrarОa ьn cadrul Misiunii EUBAM, anРajaţii 
MAI participând la 17 evenimente sub egida Misiunii. 
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Un aspОct important al coopОrării rОРionalО ьl rОprОzintă prОluarОa dО cătrО RM a 
PrО Оdin iОi OrРaniza iОi CoopОrării EconomicО la MarОa NОaРră (OCEMN) ьn 
perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015. În acest sens, a fost asigurată coordonarea 

participării anРajaţilor MAI la ОvОnimОntОlО 
orРanizatО ьn cadrul acОstОi orРanizaţii, 
prОcum şi prОzОntarОa poziţiОi instituţiОi ьn 
grupurile de lucru organizate cu ОбpОrţii 
statelor membre OCEMN.  

AnРajaţii MAI au participat ьn pОrioada 
I semestru al anului 2015 la 11 activităţi 
orРanizatО ьn cadrul CCP ESE, ПinanţatО dО 
SОcrОtariatul ConvОnţiОi vizatО.   

În perioada 22-24.06.2015, în or. 
Budapesta (Ungaria) dОlОРaţia MAI a participat la rОuniunОa dО prОluarО a cОlor mai 
bunО practici alО autorităţilor UnРariОi, ьn contОбtul viitoarОi PrОşОdinţii TRIO ьn 
cadrul CCP ESE (Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica 
Muntenegru) pentru perioada 1.07. 2015-30.12.2016.  

A Пost asiРurată participarea anuală a 
conducerii MAI în cadrul Reuniunii Consiliului 
miniştrilor aПacОrilor intОrnО ai statОlor mОmbrО 
CSI, prОcum şi coordonarОa a patru activită i alО 
Subgrupului de lucru GUAM în domeniul 
combatОrii traПicului dО Пiin О umanО i miРra iОi 
ilegale - în cadrul Grupului de lucru GUAM 
privind coordonarea combaterii criminalită ii 

pentru anii 2015-2016. 
În perioada I semestru al anului 2015, pe 

linia afacerilor interne au fost semnate 3 tratate 
intОrnaţionalО (rОadmisia pОrsoanОlor aПlatО ьn 
situaţiО dО şОdОrО ilОРală, combatОrОa traПicului dО 
orРanО umanО şi scСimbul dО inПormaţii). 

A Пost asiРurată participarОa conducОrii MAI 
la 4 şОdinţО alО Comisiilor Parlamentare privind 
ratiПicarОa Acordului dО CoopОrarО OpОra ională 

i StratОРică dintrО RОpublica Moldova i OПiciul EuropОan dО Poli iО. 
SОmnarОa a 6 documОntО intОrnaţionalО, carО nu cad sub incidОnţa tratatОlor 

intОrnaţionalО, constituiО un momОnt important în dialogul privind extinderea 
coopОrării bilatОralО şi multilatОralО ьn domОniul aПacОrilor intОrnО cu altО statО. 

În pОrioada dО rОПОrin ă a intrat ьn viРoarО 1 tratat intОrnaţional, 2 proiОctО dО 
tratatО intОrnaţionalО au Пost dОПinitivatО pОntru ulterioara semnare, fiind, de 
asОmОnОa, ьn curs dО nОРociОrО sО aПlă 19 proiОctО. 

Referitor la negocierile bilaterale în domeniul readmisiei cu statele-membre UE 
sunt definitivate, în prezent, 2 proiecte ale Protocoalelor de implementare ale 
Acordului moldo – comunitar dО rОadmisiО (PortuРalia şi Cipru), iar ьn contОбtul 
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negocierilor bilaterale în domeniul readmisiei cu statele - tОrţО ьn curs dО nОРociОrО 
sunt 6 proiОctО alО Acordului dО rОadmisiО (KazaСstan, ArmОnia, Ucraina şi FОdОraţia 
Rusă). 

Au fost examinatО şi avizatО 28 proiОctО parvОnitО din partОa statОlor-membre 
CSI şi BCCCO, prОcum şi instituţiilО similarО alО altor statО. 

A Пost asiРurată monitorizarОa implОmОntării tratatОlor intОrnaţionalО la carО RM 
ОstО partО, cu inПormarОa sОmОstrială a MAEIE privind mОrsul rОalizării acОstora. 

 

Promovarea imaginii MAI pe plan interna ional – 

o direc ie specific  de implicare 
 
 
În perioada I semestru al anului 2015 a Пost acordată o atОn iО suПiciОntă 

promovării imaРinii MAI pО plan intОrnaţional, inclusiv prin diversificarea dialogului 
cu partОnОrii străini, participarОa la divОrsО Пoruri intОrnaţionalО. 

Au avut loc 64 întrevederi între conducerea 
MAI cu partОnОrii străini ьn vОdОrОa dОzvoltării şi 
consolidării rОlaţiilor bilatОralО ьn domОniul 
afacerilor interne, în particular: la nivel de ministru  
- 46, la nivОl dО vicОminiştri – 12, la nivОl dО şОПi 
dО dirОcţii – 6. 

Au Пost pОrПОctatО 124 dОplasări pОstО СotarОlО 
RM (Austria, BОlarus, Bosnia i HОr ОРovina, 
BulРaria, ElvО ia, Estonia, Fran a, GОorРia, 
Germania, Italia, Kazahstan, Letonia, Olanda, 
Polonia, Portugalia, Regatul Belgiei, România, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, 
Turcia, Ucraina, Ungaria), inclusiv 11 dОplasări la nivОl dО conducОrО a MAI. 

În contextul celor mai notabile rОalizări obţinutО ca urmarО a dОplasărilor 
dОsПă uratО, sО pot sublinia: 

 semnarea Memorandumului de 
ьnţОlОРОrО dintrО RM şi EUROPOL cu 
privirО la conПidОnţialitatОa datОlor; 

 semnarea Foii de Parcurs pentru 
implementarea provizorie a Acordului de 
CoopОrarОa StratОРică şi OpОraţională 
dintre RM şi EUROPOL; 

 sОmnarОa ConvОnţiОi Consiliului 
Europei cu privire la lupta împotriva 
traficului ilicit de organe umane; 

 prОluarОa PrОşОdinţiОi RM în format 
TRIO (MacОdonia, Moldova şi MuntОnОРru) la ConvОnţia dО CoopОrarО PoliţiОnОască 
în Europa de Sud-Est şi adoptarОa ProРramului dО lucru pОntru 18 luni (pe perioada 
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mandatului 1.07.2015-31.12.2016); 
 definitivarea proiectului Acordului între 

GuvОrnul RM şi GuvОrnul RОpublicii 
Kazakstan privind readmisia persoanelor 
aПlatО ьn situaţiО dО şОdОrО ilОРală şi 
Protocolului de implementare a acestuia în 
vОdОrОa sОmnării; 

 stabilirОa contactОlor stratОРicО şi 
opОraţionalО cu IntОrpol, Qatar, Romсnia, 
Ucraina, Estonia, ICMPD, UE, SUA şi alţi 
parteneri de dezvoltare. 

 

Un audit calitativ – un element al realit ii 
obiective 
 

 
În I semestru al anului 2015, la indica ia 

conducОrii MAI, dО cătrО anРaja ii DirОc iОi audit 
intern (DAI) a MAI au fost demarate 3 misiuni de 
audit intОrn alО Оntită ilor din subordinО i s-a 
participat la 1 misiune-pilot de audit intОrn, РСidată 
de cătrО ОбpОr i stăini. 

În rezultatul misiunilor de audit, au fost scoase 
la ivОală cazuri dО consum nОlОРitim a mijloacОlor 

ПinanciarО, trОcОrО ОбcОsivă la cСОltuiОli a bunurilor matОrialО, admitОrОa cСОltuiОlilor 
nОrОРulamОntarО şi altО irОРularităţi ПinanciarО ьn sumă dО 8616 mii lei. 

În contОбtul rОspОctării prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind 
controlul Пinanciar public intОrn, urmОază dО a se implemОnta dО catrО conducătorii 
Оntită ilor MAI procОdurilО dО manaРОmОnt Пinanciar şi control, oriОntatО sprО 
utilizarОa Пondurilor publicО ьn mod lОРal, Оconomic, ОПiciОnt şi ОПicacО, conПorm 
StandardОlor NaţionalО dО Control IntОrn ьn sОctorul public, aprobat prin ordinul 
MinistОrului Finan Оlor nr. 51 din 23.06.09.  

A Пost ini iat procОsul dО ОvaluarО continuă a conПormităţii activităţii dО audit 
intОrn şi a oportunităţilor dО ьmbunătăţirО, conПorm prОvОdОrilor NormОlor 
metodologice de audit intern în sectorul public (Ordinul ministrului ПinanţОlor nr. 105 
din 15 iulie 2013). 
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Progrese înregistrate în 

domeniul combaterii 

infrac ionalit ii, asigur rii i 
restabilirii ordinii publice 
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Efecte ale activit ilor consolidate ale Poli iei 
  
 
În perioda I semestru al anului 2015 Poli ia a inclus în Registrul de evidență a 

altor informații cu privire la infracțiuni și incidente 151849 materiale, iar în 
Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni - 27759 materiale. 

PО tОritoriul ţării au fost înregistrate 18696 inПrac iuni. Sundiviziunile 
poliţiОnОşti au ьnrОРistrat 17205 inПracţiuni, Пiind atОstată o dОscrОştОrО cu 5.16%, 
comparativ cu pОrioada analoРică a anului 2014. Din numărul total al cauzОlor pОnalО 
pornitО, urmărirОa pОnală a Пost Пinisată în 10748 cauze penale (62.47%). În judecată 
au fost expediate 4682 cauze penale (27.21%). 

În perioada dО rОПОrin ă s-a redus numărul inПracţiunilor dОosОbit dО РravО (cu 
8.07%), grave (cu 3.5%), mai puţin РravО (cu 6.09%), u oarО( cu 5.91%). O crО tОrО 
dО 5ș au ьnrОРistrat inПrac iunilО ОбcОp ional de grave.  

Măsurile consolidate dОsПă uratО dО Poli iО a determinat diminuarea 
inПrac iunilor contra viО ii i sănătă ii pОrsoanОi, inПrac iunilor privind via a sОбuală, 
inПrac iunilor contra patrimoniului, celor contra ПamiliОi i minorului. Drept urmare a 
activităţilor prОvОntiv-profilactice realizate a fost diminuat numărul omucidОrilor (cu 
23%), vătămărilor intОnţionatО РravО alО intОРrită ii corporalО sau a sănătă ii (cu 
21%), a inПrac iunilor dО jaf (cu 14.9%), a inПracţiunilor privind viaţa sОбuală (cu 
11.3%). 

Autorii au Пost idОntiПica i ьn propor iО dО 83.22% rОПОritor la inПrac iunilО contra 
viОţii şi sănătăţii pОrsoanОlor, 81.32% - inПrac iunilО contra sОcurităţii publicО i 
ordinii publice, 80.8% - inПrac iunilО privind viaţa sОбuală, 87.73% - inПrac iunilО 
contra ПamiliОi şi minorului, 47.87% - inПrac iunilО contra patrimoniului (în particular 
87.5% ьn cauzОlО privind inПrac iunilО dО tсlСărie şi 79.78% în cauzele de comitere a 
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inПrac iunilor dО jaf. 
În 3515 cauzО pОnalО rămasО nОdОscopОritО din anii prОcОdОn i nu au Пost 

idОntiПica i subiОc ii activi ai inПrac iunilor comisО. PrintrО inПracţiunilО carО au 
înregistrat un ritm ascendent sО Оnumără: tâlСării (+10.3%), punРă ii (+39.18%), 
fabricarea ori punОrОa ьn circula iО a banilor Пal i ori a titlurilor de valoare false 
(+146.5%). A fost înregistrată o crОştОrО cu 15.7ș a inПracţiunilor dО păstrarО ilОРală 
a armei de foc. 

În poПida măsurilor complОбО dОsПă uratО ьn pОrioada dО rОПОrin ă pe teritoriul 
republicii au fost înregistrate 2872 inПracţiuni săvârşitО ьn locurilО publicО (dО i sО 
atОstă o scădОrО cu 0.63ș comparativ cu 2014. 

Au Пost documОntatО 175716 contravОnţii pО linia ordinii publicО, fiind aplicate 
170747 de amenzi ьn sumă totală de 65500440 lei, fiind achitate amenzi în valoare de 
30641020 lei. 
 

Situa ia criminogen  din ar  trebuie bine 
cunoscut  în vederea implic rii mijloacelor i 
for elor necesare 
 

 
Rata criminalităţii la nivОl naţional, în perioada dО rОПОrin ă, a Пost dО 48.34 la 

10000 locuitori. CriminalitatОa ьnrОРistrată la nivelul mun.CСişinău, rОprОzintă 35.3% 
din totalul inПracţiunilor ьnrОРistratО la nivОl naţional, iar rata criminalităţii rОprОzintă 
76 inПracţiuni la 10000 locuitori. 

Au fost înregistrate ьn acОastă pОrioadă 13 apeluri false dО amОninţarО cu 
explozia unor edificii. 

Grupurile criminale organizate au săvсrşit 57 inПracţiuni, atestându-se o 
majorarО dinamică cu circa 39.02% (baza Пiбă – anul 2014). 

Au Пost documОntatО 599 inПracţiuni lОРatО dО circula ia ilОРală a substan Оlor 
narcotie, psihotrope ori a precursorilor, identificându-se o crОştОrО nОsОmniПicativă cu 
1.87% în raport cu anul 2014. Din acОst număr total, 86.31% au fost expediate în 
procuratură, iar 57.93% au fost rОmisО instan Оlor dО judОcată. În rОzultatul acţiunilor 
de combatere a traficului ilicit dО droРuri au Пost rОlОvatО şi aniСilatО 22 Рrupări 
criminale organizate, implicate în traficul ilicit de droguri. 

Un complОб dО activităţi prОvОntivО şi dО combatОrО au Пost dОsПăşuratО ьntru 
contracararea fenomenului de trafic de ПiinţО umanО, fiind documОntatО şi aniСilatО 4 
Рrupări criminalО orРanizatО spОcializatО ьn traПic dО ПiinţО umanО, traПic dО copii, 
proxenetism, organizare a miРraţiОi ilОРalО.  

În urma măsurilor spОcialО dО invОstiРaţii dОsПăşuratО, au Пost documОntatО 79 
cazuri ce vizează traПicul dО ПiinţО umanО, 36 cazuri dО proбОnОtism, 19 cazuri dО 
traПic dО copii, 4 cazuri dО scoatОrО ilОРală a copiilor din ţară şi 21 cazuri dО 
orРanizarО ilОРală a miРraţiОi.  



 23 

        Subdiviziunile IGP au înregistrat în total 484 inПracţiuni dО ordin economic, în 
particular: 249 inПrac iuni dО ПabricarО ori punОrО ьn circula iО a banilor Пal i ori a 
titlurilor de valoare false, 135 inПrac iuni dО ОvaziunО Пiscală comisă dО diПОritО 
categorii de contribuabili, 20 inПrac iuni dО contrabandă.  

Au fost dОsПă uratО ьn mod complОб măsuri ьn vОdОrОa contracarării cazurilor dО 
contraПacОrО a produsОlor alimОntarО, băuturilor alcoolicО, comОrcializarО a ilicită a 
produselor petroliere etc. În acest context, în comun cu subdiviziunile teritoriale de 
profil a fost aniСilată activitatОa a 16 linii şi punctО clandОstinО.  

Pe parcursul I semestru al anului 2015, subdiviziunile teritoriale alО Poli iОi au 
constatat 2484 contravОnţii în acest sens, Пiind aplicatО amОnzi ьn sumă 3.418.360 lОi 
(acСitată Пiind suma dО 1.514.025 lei). Concomitent, pe unele categorii de 
contravОnţii au Пost iniţiatО procОduri dО conПiscarО spОcială a corpurilor dОlictО, 
conform art. 106 Cod penal. Drept urmare, dО cătrО instanţОlО judОcătorОşti au Пost 
conПiscatО mărПuri ьn valoarО totală de 1.859.480 lei. 

În domОniul combatОrii inПrac iunilor inПormaticО au fost pornite 88 cauze 
penale, majoritatea fiind legate de efectuarea a tranzac iilor on-line, utilizându-se 
rechizitele cardurilor bancare (31 cazuri), răspândirОa imaРinilor cu con inut de 
pornoРraПiО inПantilă (11 cazuri), accesul neautorizat la sistemele informatice (12 
cazuri). 

Din numărul total dО 6941 inПractori anunţaţi ьn căutarО, au Пost rОţinutО 1925 
persoane. În urmărirО pОnală au rămas 3982, 945 pОrsoanО Пiind ьn procОs dО 
extrădarО. 

 

Implica ii active ale carabinierilor în activitatea 
de men inere, asigurare i restabilire a ordinii 
publice 
 
 
În pОrioada I sОmОstru al anului 2015 ьn activitatОa dО mОn inОrО a ordinii 

publice au Пost implica i pОstО 19200 militari.  
Respectiv, proПОsionalizarОa i 

încadrarea militarilor prin contract în Trupele 
de Carabinieri (TC) nu a inut pasul cu acОl 
tempou în care s-a rОnun at la ьncorporarОa 
militarilor ьn tОrmОn i carО a scăzut dО pОstО 
2 ori. În plus, trОbuiО să rОmarcăm i dОsprО 
acОlО 500 dО Пunc ii carО au Пost transПОratО 
Poli iОi ьn 2013, urmarО a dОmarării 
procОsului dО rОПormarО i rОorРanizarО 
institu ională a MAI.  

 
 



 24 

În acОastă pОrioadă militarii Trupelor de 
carabinieri au rО inut circa 1420 persoane pentru 
acte de hiliganism, tâlСării Оtc., indicator care a 
dОpă it dО 3 ori acОst număr înregistrat în 2014 
sau 2013. IntОrvОn ia promtă, bazată pО crО tОrОa 
disciplinОi dО sОrviciu i dОdica iОi proПОsionalО, 
asociată binОьn ОlОs i cu implicarОa ОcСipajОlor 
mobile ale TC constituie factori care au 
contribuit la crО tОrОa numărului dО rО inОri ьnrОРistratО.  

Militarii TC au Пost implica i în cadrul mai multor misiuni de asigurare a ordinii 
publice pe durata diverselor evenimente publice 
(cultural-artistice, religioase, sportive, vizite ale 
dОlОРa iilor oПicialО, ОvОnimОntО publicО sau 
scrutine electorale). În context, în cele circa 65 
ОvОnimОntО au Пost implica i circa 2720 militari. 

Luсnd ьn vОdОrО Пaptul că o sarcină dО bază 
a TC este asigurarea serviciului dО pază şi 
apărarО a sediilor 
misiunilor diplomatice 

acreditate în RM şi paza obiОctivОlor dО importanţă 
dОosОbită. În particular, ьn atribu iilО TC ОstО paza a 41 
misiuni diplomaticО (ambasadО, rО Оdin О, consulatО sau 
sОdii diplomaticО) i 24 obiОctivО dО importan ă majoră 
(precum unele sedii ale PG, MAI, CEC etc.). În ansamblu, 
paza i apărarОa a Пost asiРurată la 65 Оntită i.  

În perioada de rОПОrin ă, la paza misiunilor diplomatice şi 
obiОctivОlor dО importanţă majoră au Пost implica i circa 
47000 militari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 25 

Trafic rutier securizat 
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Indici statistici referitori la accidentele rutiere 
 
 
Pe parcursul I semestru al anului 2015 au fost înregistrate 1110 accidente rutiere, 

soldate cu decesul a 129 persoane (-5.4ș) şi traumatizarea a 1348 persoane 
(+6.49%). 439 accidente au fost calificate ca fiind accidente grave, soldate cu decesul 
a 129 pОrsoanО şi traumatizarea a 537 persoane. 

Conform indicilor statistici, majoritatea accidentelor rutiere s-au produs din vina 
conducătorilor auto (981 sau 88.3ș din toatО accidОntОlО ьnrОРistratО ьn ţară). 

Din numărul total dО accidОntО 
rutiere, 33.6% o constituie 
tamponarea pietonilor. 

Din vina pietonilor care au 
ьncălcat rОРulilО dО travОrsarО a părţii 
carosabile au fost înregistrate 125 
accidente rutiere (33.4ș din numărul 
tamponărilor dО piОton), soldate cu 
dОcОsul a 16 şi traumatizarОa a 111 
persoane.  

Au Пost implicaţi ьn 80 accidОntО 
rutiere copiii, Пiind traumatiza i 113 copii i 6 copii au decedat. 

În contextul acţiunilor dО profilaxie realizate au fost depistate 2978 cazuri de 
conducОrО a mijloacОlor dО transport dО cătrО conducătorii auto ьn starО dО ОbriОtatО, 
în particular 2175 cazuri fiind încadrate ca inПracţiuni şi 1136 documОntatО în calitate 
de contravОnţii.  

Din numărul total dО 2175 cauze penale pornite de cătrО orРanОlО dО urmărirО 
pОnală pО Пaptul conducОrii vОСiculОlor ьn starО dО ОbriОtatО cu Рrad avansat sau ьn 
starО dО ОbriОtatО narcotică, 2110 cauzО au Пost ПinisatО şi rОmisО sprО ОбaminarО 
procurorului.  

În perioada I semestru al anului 2015, prin intermediul sistemelor de 
monitorizarО au Пost dОpistatО 214369 ьncălcări. În special, cele mai multe dintre 
ьncălcărilО dОpistatО ţin dО ьncălcarОa rОРimului dО vitОză (116625), oprirea/ 
staţionarОa ьn loc intОrzis (35312),  trОcОrОa la roşu (18393), ьncălcarОa marcajului 
rutier (2515). Au fost achitate amenzi în valoare de 17.563.890 mln lei. 

 

Performan ele sistemului automatizat de 
supraveghere a circula iei rutiere 
 
RM, cu sus inОrОa GuvОrnului RОpublicii Populare Chineze, a proiОctat i ini iat 

valorificarea proiectului de creare a Sistemului automatizat de supraveghere a 
circulaţiОi rutiОrО (SASTR) „Controlul traПicului”. ProiОctul prОnotat con inО mai 
multО componОntО i ОtapО dО implОmОntarО.  
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Pe parcursul I semestru al anului 2015, prin 
intermediul proiectelor de parteneriate publice-
private au fost instalate sisteme de supraveghere 
vidОo pО trasООlО naţionalО cО intОrsОctОază mun. 
Bălţi, raioanОlО AnОnii Noi (or.AnОnii Noi, 
c.CСОtrosu, c.TodirО ti, c. ьn ăreni), Ungheni 
(or.Ungheni, c.Romanvca, c.Gherman), Cantemir 
(c.GotО ti), CriulОni (c.MăРdăcО ti), OrСОi 
(c.Peresecina, c.Pelivan, c.Step-Soci), HьncО ti 
(c.LОu Оni, c.BoziОni) i Cimi lia (c.Ciucur-Mingir).  

Proiectele de parteneriat public care sunt în continuă dОzvoltarО, prОconizьndu-se 
ca, pсnă ьn toamna anului curОnt astПОl dО sistОmО să ПiО instalatО ьncă ьn 12 localită i 
din raioanОlО SсnРОrОi, Soroca, Cău Оni, HсncО ti, Cimi lia i LОova.  

Luьnd ьn considОra iО că sistОmul con inО capacită i nОasimilate, este în proces 
instalarОa i darОa ьn ОбploatarО a unor noi sursО dО complОtarО a acestuia cu probe 
privind ьncălcărilО comisО ьn domОniul circula iОi rutiОrО. UnОlО dintre aceste surse 
sunt sistОmul automatizat dО ьnrОРistrarО a ьncălcărilor „Staționări interzise” i dО 

„Documentare a încălcării regimului de 
viteză admis”. 

Conform proiectului, au fost dotate cu 
elementele necesare 3 automobile, care au 
activat par ial în luna ПОbruariО i luna martiО 
cu unОlО ОбcОp ii, ьn acОst tОrmОn Пiind 
rОalizată i activitatОa dО introducОrО a 
zonelor în 

sistemul 
mobil. În 

rОzultatul utilizării automobilОlor la documОntarОa 
„Sta ionărilor intОrzisО”, pe parcursul lunilor 
ПОbruariО i martiО au Пost ьnrОРistratО 5305 
ьncălcări.  

În procesul de asigurare cu utilajul necesar 
documОntării ьncălcărilor s-au inclus activ i 
administra iО publică locală, ьn rОzultatul cărОia 
DGMCT a Пost dotată cu 3 automobilО noi, pО carО 
au fost instalat echipamentul necesar. În perioada 
dО rОpОr a Пost asiРurată introducОrОa zonelor de 
ac iunО alО indicatoarОlor rutiОrО ьn raioanОlО dО 
nord ale republicii.  

EПorturilО dОpusО dО anРaja ii dirОc iilor 
zonalО ьntru documОntarОa ьncălcărilor rutiОrО au 
permis înregistrarea unor rezultate plauzibile. 
AstПОl, ьn rОzultatul orРanizării lucrului, zilnic în 
documОntarОa ьncălcărilor rutiОrО sunt rОpartizatО 
4-6 vОСiculО, distribuitО atьt ьn mun. CСi inău, 
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raioanО, prОcum i pО trasООlО rОpublicii.  
DО i ОstО ьn pОrioadă incipiОntă dО implОmОntarО, ОПiciОn a documОntării 

ьncălcărilor rОРimului dО vitОză cu ajutorul unită ii mobilО dО supravОРСОrО ОstО 
ПoartО ьnaltă, astПОl din numărul total al ьncălcărilor ьnrОРistratО ьn SASTR „Controlul 
traПicului” ьncălcărilО rОРimului dО vitОză constituiО 80ș, săptămьnal Пiind 
înregistrate peste 10000 ьncălcări.  

RОiО ind din ac iunilО ьntrОprinsО, pО parcursul I sОmОstru a Пost asiРurată 
РОnОrarОa zilnică a 700 - 1500 rapoartО dО ini iОrО a procОdurii contravОn ionalО 
înregistrate în SASTR „Controlul traПicului”. 

 

Nivel înalt al serviciilor acordate 
 
Pe parcursul pОrioadОi dО rОПОrin ă au fost verificate circa 307000 cereri-

cСОstionarО pОntru ОlibОrarОa paşapoartОlor cОtăţОnilor RM.  
 

Verificarea şi eliberarea informaţiei cu caracter criminogen participanţilor la 
Sistem. 
CОrinţОlО F-246 executate  4402  
Persoane verificate prin intermediul telefonului 5858  800  
CОrinţО vОriПicatО ьn privinţa pОrsoanОlor anРajatО la sОrviciu  4633  
CОrinţО dО la S.I.S  15870  
CОrinţОlО dО la Comisariatul Militar  5576  
TOTAL  31281  

 

Verificările, efectuate în scopul asigurării prestării serviciilor persoanelor fizice: 
Cazier Juridic – simplu  709  
Cazier Juridic – urgent  6490  
Certificate de Cazier detaliat:  879  
Interpelări privind eliberarea informaţiei, parvenite de la participanţii la 
Sistem:  

296  

Total  8374  
În perioada 01.01.2015-25.06.2015 au fost perfectate 46761 certificate de cazier 

judiciar, dintre care urgente - 2936, ordinare (10 zile) - 14284, speciale (pe teritoriul 
CSI) – 474, detaliate- 2367.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 29 

Capacit i sporite 
de interven ie 
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Priorit i de activitate 
 

 
SОrviciul ProtОcţiОi CivilО şi Situaţiilor EбcОpţionalО (SPCSE) a trasat 7 

priorităţi indispОnsabilО ьn activitatО: 
- realizarea obiectivelor stabilite în Programul de 

dezvoltare Strategică al SОrviciului pОntru anii 2014-
2016; 

- continuarОa implОmОntării ProiОctului 
transПrontaliОr „ÎmbunătăţirОa răspunsului SОrviciului 
MОdical dО UrРОnţă, RОsuscitarО şi DОscarcОrarО 
(SMURD); 

- dОzvoltarОa şi implОmОntarОa ProРramului dО consolidarО a sОrviciului 
salvatori şi pompiОri ьn localităţilО ruralО alО RОpublicii Moldova; 

- continuarea fazei II-a ProiОctului IniţiativОi dО PrОvОnirО şi PrОРătirО la 
Dezastre în Europa de Sud-Est 
(PPRD); 

- atragerea invОsti iilor străinО 
i conlucrarОa cu orРaniza iilО non-

guvernamentale privind 
ьmbunătă irОa bazОi tОСnico-
materiale a subdiviziunilor; 

- suplinirea statelor de 
pОrsonal al CОntrului opОraţional dО 
dirijarО ьn situaţii ОбcОpţionalО şi 

echipelor SMURD.  
 

Efecte ale activit ii eficiente ale SPCSE 
 

 
În contextul dezvoltării şi aproПundării rОla iilor dО coopОrarО ьn domОniul 

РОstionării situa iilor ОбcОp ionalО cu Оntită ilО dО proПil din spa iul comunitar 
rОprОzОntan ii SPCSE au participat la Întrunirea la nivel de Directori Generali, 
responsabili de protОc ia civilă ai Grupului dО la VьşОРrad (V4), care s-a dОsПă urat ьn 
perioada 19-20.05.2015 în or. Bratislava (RОpublica Slovacă). În cadrul reuniunii a 
Пost sОmnat MОmorandumul dО ьn ОlОРОrО privind coopОrarОa ьn domОniul РОstionării 
situa iilor ОбcОp ionalО ьntrО mОmbrii Grupului V4 şi SPCSE. 
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Din perspectiva prevenirii şi 
lichidării consОcinţОlor situaţiilor 
ОбcОpţionalО, pО parcursul pОrioadОi 
dО rОПОrin ă au fost înregistrate 129 
situaţii ОбcОpţionalО (prejudiciul de 
circa 71478.7 mii lei), inclusiv: 2 
situaţii ОбcОpţionalО cu caracter 

biologico-social (au decedat 3 
pОrsoanО, paРuba matОrială a 
constituit peste 3000 lei), 88 situa ii 

cu caracter tehnogen (paguba - 3995.5 mii lei), 39 situa ii cu caracter natural 
(paguba - 67480.2 mii lei), 841 incendii (paguba - peste 30 mln lei). Ca urmare a 
incendiilor au decedat 64 persoane, au fost traumatizate 20 persoane. De la incendii 
au fost salvate 397 persoane.  

În vederea prОРătirii orРanОlor dО conducОrО şi ПorţОlor protОcţiОi civilО, 
asigurându-se prevenirОa şi licСidarОa consОcinţОlor situaţiilor ОбcОpţionalО, 
InspОctoratul supravОРСОrii dО Stat ьn domОniul protОcţiОi civilО a orРanizat 69 
şОdinţО ordinarО alО Comisiilor pОntru situaţii ОбcОpţionalО (CSE) dО nivОlul raional 
şi municipal, prОcum şi au participat la 30 şОdinţО CSE ОбtraordinarО. Au Пost 
vОriПicatО ьn domОniul protОcţiОi civilО ьn total: 110 primării, 68 sОrvicii alО protОcţiОi 
civile, 460 obiective economice, 175 obiective periculoase din punct de vedere 
chimic, 16 obiective periculoase din punct de vedere radioactiv, 853 edificii de 
protОcţiО, 552 sОctoarО dО alunОcări dО tОrОn, 573 sОctoarО cu pОricol dО inundaţiО.  

Ca urmare a conlucrării cu orРanОlО publicО localО i a lucrului dО inПormarО ьn 
masă ьn anul curОnt sО atОstă o dОscrОştОrО cu 28 cazuri dО ьnОc comparativ cu 
primОlО 6 luni alО anului prОcОdОnt, concОntraţia maбimă a cazurilor mОn ionatО 

rОvin raioanОlor Dubăsari, DonduşОni OrСОi, 
Soroca, Ungheni. 

MajoritatОa bazinОlor acvaticО din ţară nu 
sunt destinatО şi, respectiv, amenajate pentru 
scăldat, staţiilО şi posturilО dО salvarО pО apă ьn 
număr dО 19, carО aparţin autorităţilor publicО 
locale, nu pot asiРura sОcuritatОa populaţiОi la 
cОlО pОstО 4200 lacuri şi rьuri carО travОrsОază 
teritoriul RM. În pofida atОn ionărilor, ьn 

pОrioada nominalizată a anului 2015, din bazinОlО acvaticО din mun. CСişinău, dО 
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cătrО salvatorii staţiilor dО salvarО pО apă au Пost salvatО dО la ьnОc 34 pОrsoanО, 
iar dО cătrО salvatorii staţiilor dО salvarО din rОpublică au Пost salvate 23 
persoane.  

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2015, de 
cătrО orРanОlО supravОРСОrii dО stat a măsurilor 
contra incОndiilor ьn scopul asiРurării apărării 
ьmpotriva incОndiilor a Пost ОПОctuată 
supravegherea de stat privind evaluarea riscului 
de incendiu la 12162 obiОctivО şi 85155 casО dО 
locuit, în cadrul vizitelor fiind depistate 81353 
ьncălcări alО normОlor şi rОРulilor dО apărarО 
împotriva incendiilor, 49864, datorită acţiunilor ьntrОprinsО, ffind ьnlăturatО. În 
vederea îndeplinirii prОscripţiilor orРanОlor supravОРСОrii dО stat a măsurilor contra 
incОndiilor, 312 obiОctivО au Пost protОjatО cu instalaţii automatО dО prОvОnirО şi 
stingere a incendiilor.   

Din cauza pОricolului sporit dО incОndiu, a Пost intОrzisă complОt sau parţial 
exploatarea a 8 obiОctivО, dОconОctatО 2355 sОctoarО alО rОţОlОlor ОlОctricО, 1071 sobО 
dОПОctО, iar pО unОlО abatОri dО normОlО stabilitО, au Пost ьntocmitО şi ОбaminatО 1317 
procese-verbale (amОnzi ьn mărimО totală dО 606000 lei, dintre care suma de 288250 
lei a fost încasată). DОsprО starОa dО apărarО ьmpotriva incОndiilor la obiОctivО şi ьn 
localităţi, ьn adrОsa orРanОlor administraţiОi publicО cОntralО şi localО au Пost 
transmisО 1837 notО inПormativО, publicatО şi diПuzatО 1212 comunicate. 

În pОrioada vizată au Пost dОrulatО un ir dО 
activită i ьn vОdОrОa implОmОntării ProiОctului 
transfrontalier SMURD. Astfel, a fost aprobat 
Actul adiţional nr.2 la Contractul dО Grant nr. 
12140 din 25.02.2013, prin care s-a extins 
tОrmОnul dО implОmОntarО a ProiОctului pьnă la 
31.12.2015.  

Au fost dОsПă uratОt două ОбОrci ii EMS 
(Emerency Medical Service) cu implicarea 

elicopterului SMURD-347, acСizi ionat ьn cadrul ProiОctului, primul ОбОrci iu avьnd 
drept scop identificarea locurilor de aterizare în preajma spitalelor din RM (zona 
nord), dar şi vОriПicarОa procОdurii dО prОdarО-primirО a paciОntului dО la i sprО 
ОlicoptОr i vОriПicatО procОdurilО dО comunicarО, iar cОl dО-al doilОa ОбОrci iu s-a 
dОsПă urat cu transportarОa transПrontaliОră a prОsupu ilor paciОn i i vОriПicarОa 
procedurilor de trecere a frontierei. În contОбtul ob inОrii unor dОprindОri practicО, a 
fost organizat un curs de instruire pentru utilizarea autospecialei laborator mobil de 
cОrcОtarО cСimică şi radioloРică, cu participarОa ОПОctivului din subdiviziunilО 
SPCSE. 
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Maxim  aten ie la riscurile i vulnerabilit ile în 
contextul securit ii frontaliere 
 

 
PrincipalОlО riscuri i amОnin ări la 

sОcuritatОa ПrontaliОră pОntru pОrioada imОdiat 
următoarО a anului 2015, rămьn a Пi 
următoarОlО: 

 Creşterea numărului de solicitanţi de 
azil şi migranţi ilegali care pot ajunge pe 
teritoriul RM.  

 Intrarea în posesia sau falsificarea 

actelor de călătorie, de către cetăţenii RM, 
pentru a ajunge în Federaţia Rusă. 

 Nesoluționarea conflictului transnistrean mОn inО o sursă dОscСisă dО 
inПrac ionalitatО, conОctată inclusiv la miРra ia ilОРală i criminalitatОa 
transПrontaliОră, cu ОПОctО asupra climatului normal dО ordinО i sОcuritatО publică. 

 Lărgirea ariei de acţiune a grupărilor internaţionale de crimă organizată, 
prin prОzОn a inПractorilor cu spОcializări divОrsО i din zonО РОoРraПicО variatО, 
prОcum şi ОбtindОrОa ПraudОlor asociatО sОcurită ii ПrontaliОrО. 

 Riscul contrabandei cu alcool, preponderent la frontiera moldo-ucrainОană 
(MDA-UKR), atьt ьn punctОlО dО trОcОrО a ПrontiОrОi dО stat (PTF), cьt şi la ПrontiОra 
„vОrdО”. 

 Degenerarea eventuală a situaţiei social-politice şi economice din ţară, 
prОcum şi din rОРiunО, poatО inПluОn a ОvОnimОntОlО din sПОra sОcurită ii ПrontaliОrО, a 
ordinii i sОcurită ii publicО şi РОnОra tОndin О inПrac ionalО. 

 RОiО ind din Пaptul că cadrul dО politici ПiscalО alО RM privind mărimОa 
accizului la produsОlО din tutunРОriО, diПОră sОmniПicativ Пaţă dО ţărilО din rОРiunО, sО 
va dezvolta şi în continuare cererea pe piaţa ţărilor vecine a mărfurilor exportate 
prin contrabandă. 

 În continuarО sО va mОn inО riscul traficului ilicit de mijloace de transport 
înregistrate în străinătate, atьt la ПrontiОra cu Romсnia, cьt şi la ПrontiОra cu Ucraina, 
mai cu sОamă, ţinьnd cont dО mobilitatОa activă a cОtăţОnilor moldovОni, ca rОzultat a 
liberalizării rОРimului dО vizО cu UE. 
 Amplificarea şi diversificarea actelor de corupţie în rîndul personalului 

autorită ilor din sistОmul manaРОmОntului intОРrat al ПrontiОrОi dО stat (MIFS) şi 
tОrРivОrsarОa soluţionării cazurilor constatatО rОprОzintă, dО asОmОnОa, riscuri majorО 
pОntru  sОcuritatОa ПrontaliОră.  
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șezultate semnificative ob inute de c tre Poli ia 
de Frontier  în activitate 
 
 
Pe parcursul semestrului I al anului 2015, a Пost asiРurată, punОrОa ьn aplicarО a 

cadrului de politici sectoriale în domeniu, în special: Programul de dezvoltare 
stratОРică al PF pОntru anii 2014-2016, StratОРia na ională dО manaРОmОnt intОРrat al 
FS pentru perioada 2015-2017, carО stau la baza valoriПicării rОzultatОlor i 
proРrОsului ьnrОРistrat dО institu iО, asiРurьnd continuitatОa i dОzvoltarОa procОsului 
dО implОmОntarО a cadrului intОrna ional i na ional cО promovОază obiОctivul 
adОrării RM la UE.  

În perioada de rОПОrin ă a Пost Оlaborat Raportul dО proРrОs trimОstrial i 
sОmОstrial privind implОmОntarОa StratОРiОi na ionalО MIFS i Raportul dО proРrОs 
pОntru sОmОstrul I privind rОalizarОa Planului dО ac iuni al DPF pОntru anul 2015. 

În scopul ьmbunătă irii mОcanismОlor dО motivarО a poliţiştilor dО ПrontiОră, la 
nivОlul institu iОi s-a orРanizat 4 concursuri institu ionalО, i anumО: „CОl mai bun 
SОctor al Poli iОi dО FrontiОră”, „Banca dО idОi a Poli iОi dО FrontiОră”, „CОl mai bun 
ьn proПОsiО”, „BОrОta dО onoarО a Poli iОi dО FrontiОră”. 

În perioada dО rОПОrin ă, fluxul total de persoane înregistrate în PTF a constituit 
7.29 milioanО travОrsări, cООa cО indică o crОştОrО cu 16ș Пaţă dО acООa i pОrioadă a 
anului 2014.  

Evoluţia rОspОctivă a Пost inПluОnţată dО intОnsiПicarОa mobilităţii pОrsoanОlor, ьn 
urma libОralizării rОРimului dО vizО pОntru RM cu UE, ьn spОcial a cОtăţОnilor RM, 
indice care a crescut cu 17%. CrОştОrОa Пluбului 
dО pОrsoanО a Пost caractОristică pОntru toatО 
sОctoarОlО dО ПrontiОră. AstПОl, ьn punctele de 
trecere de pe segmentul MDA-UKR a fost 
ьnrОРistrată o crОştОrО dО 5ș, Пaţă dО pОrioada 
similară a anului trОcut, iar la MDA-ROU şi 
aero cu cca 30% pentru fiecare. Analiza 
fluxului de persoane care au traversat frontiera 
RM în perioada ianuarie-iunie a anului 2015 
după cОtăţОniО nО indică Пaptul că cОtăţОnii moldovОni sunt ьn topul clasamОntului, cu 
o pondere de 70% din total sau circa 5,12 milioanО travОrsări. 

Neautorizarea traversării FS. Poli ia dО FrontiОră a RM nu a autorizat trОcОrОa 
a 1980 persoane. CОlО mai multО nОautorizări dО trОcОrО au Пost aplicatО cОtăţОnilor 
RM (80ș), Пiind urma i dО cОi ai FОdОra iОi RusО (3ș). Principalele motive ale 
nОautorizării trОcОrii ПrontiОrОi dО stat sunt: prОzОntarОa documОntului nОvalabil, 
aplicarea consОmnОlor, prОzОntarОa minorilor Пără ьnsoţitori Оtc.  

Încălcarea legislaţiei frontaliere. PF a ьnrОРistrat 1863 cazuri dО ьncălcarО a 
lОРislaţiОi ПrontaliОrО, ьn carО au Пost implicatО 2180 pОrsoanО. CazurilО cО ţin dО 
ьncălcarОa lОРislaţiОi ПrontaliОrО prin PTF sunt ьn crО tОrО cu 35ș, cООa cО ОstО actual 
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pОntru toţi indicatorii caractОristici PTF. 
ÎncălcarОa rОРulilor dО şОdОrО dО in o 
pondere de circa 50% din totalul de 
incidente înregistrate. 

Rezultatele controlului de documente 
dОnotă faptul că numărul uzului dО Пals şi 
contrafacere a documentelor a sporit cu 70% 
comparativ cu perioada 2014. CrОştОrОa a 
Пost inПluОn ată, ьn marО partО, dО majorarОa 

numărului dО documОntО ПalsiПicatО dОpistatО pО 
sectorul moldo-ucrainean, care este mai mare de 
peste 5 ori. 

În topul documОntОlor contraПăcutО şi 
ПalsiПicatО sunt: asiРurări intОrnaţionalО auto tip 
„cartО vОrdО” (95 cazuri), pa apoartО (44 cazuri), 
procuri carО atОstă drОptul dО propriОtatО asupra 
mijlocului de transport (34), certificate de 
înmatriculare (17 cazuri). 

În spОcial, miРranţii ilОРali au Пolosit 
pa apoartО ПalsiПicatО prin tОrsături cСimicО 
sau mecanice, înlocuirea fotografiei sau au 
Пolosit pa apoartОlО altor pОrsoanО. 

În scopul consolidării capacită ilor dО 
depistare a documentelor false, în perioada de 
raport au Пost ОПОctuatО următoarОlО măsuri: 
320 rapoartО dО ОбpОrtiză judiciară i 
constatări tОСnico- tiin iПicО a documentelor; primitО, luatО la ОvidОn ă i distribuitО 
ьn PTF spОcimОnОlО documОntОlor dО călătoriО autОnticО 347 buc. inclusiv 255 buc 
distribuitО ьn PTF; documОntО dО călătoriО ПalsО 20 buc; actualizări ьn SI 
„DOCBORDERPOINT”: dОscriОri – 61 (documОntОlО dО călătoriО rОcОnt pusО ьn 
circula iО); PaРini dО AlОrtО – 18 (documente false depistate în PTF RM); Alerte 
StrăinО – 27 (documente false depistate în PTF a altor state); ssigurarea schimbului 
dО inПormaţii cu subdiviziunilО spОcializatО a orРanОlor dО ocrotirО a normОlor dО 
drОpt din RM i străinătatО: rОcОp ionatО i analizatО 150 paРini dО alОrtă dО la 
subdiviziuni partenerО din străinătatО; ОбpОdiatО 9 paРini dО alОrtă la nivОl na ional; 
tradusО ьn limba ОnРlОză i rusă i ОбpОdiatО la nivОl intОrna ional 9 paРini dО alОrtă. 

Migraţia ilegală și traficul de ființe umane. Indisicii statistici indică o 
ascensiune a fenomenului dО miРra iО ilОРală, comparativ cu pОrioada similară a 
anului 2014. AstПОl, dО cătrО subdiviziunilО PF au Пost documОntatО 54 ОvОnimОntО, în 
care au fost implicate 78 persoane (o crОştОrО cu 40ș). PО sОctorul dО ПrontiОră 
moldo-român, în 16 cazuri au fost documentate 28 persoane (o crОştОrО cu 87ș Пaţă 
dО acООaşi pОrioadă a anului 2014). PО sОctorul dО ПrontiОră „vОrdО”, au Пost dОpistatО 
19 pОrsoanО implicatО ьn ОvОnimОntО dО miРra iО ilОРală. PО sОctorul dО ПrontiОră 
moldo-ucrainean, în 21 cazuri au fost documentate 25 persoane (o diminuare cu 24% 
Пaţă dО pОrioada similară a anului 2014).  



 37 

PО sОctorul dО ПrontiОră „vОrdО”, au Пost documОntaţi 4 cОtăţОni ai RM pОntru 
tОntativa dО trОcОrО cu scop dО miРra iО ilОРală, ьn vОdОrОa plОcării la muncă ьn 
Ucraina şi FR.  

PО sОctorul dО ПrontiОră aОrian, numărul dО pОrsoanО dОpistatО la travОrsarОa 
ilОРală a FS ьn baza actОlor ПalsО/ ПalsiПicatО şi străinО a ьnrОРistrat o crОştОrО dО pОstО 
3.6 ori. 

Au Пost pornitО 12 cauzО pОnalО privind orРanizarОa miРra iОi ilОРale. 
În pОrioada dО rОПОrin ă, ьn cadrul DPF, au Пost pornitО 5 cauze penale pe trafic 

dО Пiin О umanО. 
Contrabanda cu ţigări. În I semestru al anului 2015, ca forme a fenomenului 

contrabandОi dО ţiРări, ьn zona dО rОsponsabilitatО a PF, au Пost ьnrОРistratО 92 cazuri, 
cООa cО atОstă un spor cu 17 i aniСilatО/documОntatО 12 Рrupări criminalО din carО 
fac parte 73 persoane. 

Din numărul total al cauzОlor dО contrabandă cu iРări, ьn 4 au Пost pornitО cauzО 
penale conform art. 248 CP al RM. 

Este important de mОn ionat dОconspirarОa unОi orРaniza ii criminalО, conПorm 
art. art. 284 alin. (1) CP RM. În urma pОrcСОzi iilor 
ОПОctuatО la mОmbrii Рrupărilor criminalО, la 
domiciliilО ПiРuran ilor au Пost dОpistatО 8 armО dО 
Пoc dО vсnătoarО, pistoalО dО Пoc şi traumatice, 600 
cartu О dО diПОrit calibru, 60 tОlОПoanО mobilО, 100 
cartОlО SIM, tОСnică dО calcul, mijloacО bănО ti ьn 
suma de 15.000 euro, mijloace de transport, 
produsО dО tutunРОriО, bărci РonПlabilО Оtc. În urma 
acОstor acţiuni, au Пost arОstatО 7 pОrsoanО. 

Contrabanda cu alcool şi produse alcoolice. 
PО dimОnsiunОa contrabandОi cu alcool şi produsО alcoolicО, dО cătrО PF au Пost 
documОntatО 18 cazuri dО tОntativă dО trОcОrО, ьn urma cărora au Пost conПiscatО 6.500 
litri de alcool, fapt carО atОstă o crО tОre cu 28% a cazurilor, pe când cantitatea 
ridicată a scăzut cu circa 50ș. CazurilО dО contrabandă 
cu alcool au Пost ПiбatО atсt ьn punctОlО dО trОcОrО, cсt şi 
pО sОctorul „vОrdО” dО ПrontiОră. 

Ca urmare a ОПОctuării mai multor măsuri spОcialО 
dО invОstiРa ii pe cauzele penale aflate în gestiunea DPF, 
au Пost aniСilatО i documОntatО 2 Рrupări criminalО, din 
carО ПăcОau partО 16 pОrsoanО spОcializatО ьn contrabanda 
cu alcool etilic. 

Traficul de substanțe narcotice, psihotrope și a 
precursorilor. Pe parcursul I semestru al anului 2015, au fost pornite 7 cauze penale 
lОРatО dО circulaţia ilОРală a substanţОlor narcoticО, dintrО carО 5 cauze penale 
conform art. 2171

 şi 2 cauze penale potrivit art. 248 alin. (5) CP al RM. 
În contextul profilaxiei acestui gen de inПrac iuni, ьn pОrioada 01.06-31.08.2015, 

prin dispozi ia DPF, sО dОsПă oară opОra iunОa spОcială „MAC”, ьn cadrul cărОia sО 
ьntrОprind măsuri ьn scopul combatОrii consumului i traПicului ilicit dО droРuri dО 
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oriРinО vОРОtală, dОpistării i nimicirii plantОlor cu con inut narcotic, prОcum i 
idОntiПicării pОrsoanОlor carО lО cultivă ilОРal ьn zona dО ПrontiОră. 

Ca rОzultat al măsurilor dОsПă uratО pО pОrioada lunii iuniО 2015 au Пost rОlОvatО 
i documОntatО 6 cazuri lОРatО cu droРuri dО oriРinО vОРОtală, dintre care 3 cazuri au 

Пost inrОРistratО ьn cadrul DR Est, 2 cazuri DR Sud i 1 caz DR VОst. 
Căutarea infractorilor. Din numărul total al inПractorilor anunţaţi ьn căutarО - 

93, au Пost rОţinuţi 25. În total, au rămas ьn căutarО 
66 infractori, interstatal-12 şi IntОrpol - 1. 

ConПorm consОmnОlor, ьn PTF au Пost rО inu i 
328 inПractori anun a i ьn căutarО dО cătrО altО orРanО 
de drept, inclusiv 5 – pОntru inПrac iuni deosebit de 
grave, 33 - grave, 136 – pu in РravО i 154 – u oarО. 
În cadrul cОlor 3 opОra iuni dО căutarО dОclan atО au 
Пost rО inu i 83 inПractori. 

În scopul consolidării subdiviziunilor DPF, la stabilirОa i rО inОrОa inПractorilor 
aПla i ьn căutarО, pО parcursul anului 2015, au Пost planiПicatО i rОalizatО 3 opОra iuni 
„CăutarО”, una dintrО carО a avut drОpt scop, inclusiv idОntiПicarОa i rО inОrОa 
inПractorilor anun a i ьn căutarО intОrstatală, Пiind rО inu i 64 inПractori ьn PTF i 19 - 
ьn intОriorul ării. 

Intrarea/ieşirea ilegală a mijloacelor de 
transport în/din RM. În pОrioada vizată, PF a 
documОntat 62 unităţi dО transport, propriОtarii 
sau mandatarii cărora au ьncОrcat să 
introducă/scoată ilОРal ьn/din RM mijloacОlО dО 
transport, dintre care 12 mijloace de transport 
aПlatО ьn căutarО intОrna ională. 

80ș din totalul ilОРalită ilor dО acОst РОn au Пost săvсrşitО dО cătrО cОtăţОnii RM. 
Ca mod de operare s-a stabilit folosirea documentelor false/falsificate (certificate de 
înmatriculare, procuri eliberate pentru dreptul de folosire a mijloacelor  de transport), 
modificarea codului de identificare a mijlocului de transport. 

Pe sectorul MDA-UKR a Пost ьnrОРistrată o diminuarО cu 12ș a acОstui 
fenomen, iar pe sectorul MDA-ROU o crОştОrО 
sОmniПicativă cu 30ș.  

Supravegherea și controlul la trecerea 
frontierei. Pe parcursul perioadei de rОПОrin ă au 
Пost orРanizatО 196 patrulări coordonatО a 
ПrontiОrОi cu omoloРii din Romсnia i 448 patrulări 
comune cu colegii din Ucraina, dintre care 247 pe 
tОritoriul RM i 201 pО tОritoriul UcrainОi. De 
asemenea, au Пost ОПОctuatО 17 patrulări cu 
Misiunea EUBAM, 2 cu FRONTEX. 

În scop dО dОzvoltarО a mОcanismОlor şi procОdurilor dО control la ПrontiОră 
(cОrcОtări comunО a ОvОnimОntОlor la ПrontiОră, analizО dО risc comunО, scСimburi dО 
datО statisticО), au Пost dОsПă uratО activităţi rОprОzОntativО dО ПrontiОră ьn comun: cu 
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SОrviciul GrănicОri dО Stat al UcrainОi - 177, cu autorităţilО dО ПrontiОră a RomсniОi - 
140. 

Cu institu iilО abilitatО alО RM s-a ОПОctuat coordonarОa pОrmanОntă a 
notiПicărilor AmbasadОi FR privind sosirОa/plОcarОa militarilor ru i implica i în 
MisiunОa dО mОn inОrО a păcii ьn zona dО sОcuritatО a sОРmОntului transnistrОan. 

Datorită patrupОzilor PF, dО la ьncОputul 
anului curОnt, a Пost posibilă ОПОctuarОa a 10 
rО inОri dintrО, carО 2 conПorm solicitărilor IP i 
8 la FS.  

DОzvoltarОa capacită ilor cСinoloРicО a PF 
s-a dОsПă urat prin participarОa la 
cantonamОntО dО studiu; orРanizarОa i 
dОsПă urarОa primul Biatlon cСinoloРic din 
cadrul DPF la care au participat 20 de echipe 

caninО; participarОa la compОti ia IntОrna ională cСinoloРică, carО a Пost dОsПă urată 
dО cătrО Paza dО FrontiОră a RОpublicii LОtonО ьn or. Rezekne. 

Cooperarea internațională. În perioada de rОПОrin ă, institu ia a ьntrОprins 
ОПorturi ьn vОdОrОa implicării mai activО a DPF ьn cadrul ini iativОlor rОРionalО: 
Programul DCAF dО sОcuritatО la ПrontiОră; Ini iativa rОРională MiРraţiО, Azil şi 
RОПuРiaţi (MARRI); ConvОn ia dО coopОrarО poli iОnОască pОntru Europa dО Sud-Est 
(CCPESE); Centrul Sud-Est European de Aplicare a legii (SELEC) etc. 

DPF participă la rОalizarОa proiОctОlor „STRONGBOR-1” i „Palanca - Maiaki-
UdobnoО” i la ОlaborarОa ProiОctului Pilot privind construc ia i ОcСiparОa punctului 
dО trОcОrО GiurРiulО ti-Reni, la FS moldo-ucrainОană i a ProiОctului „PunctОlО dО 
contact la FS moldo-romсnă”. 

La Оtapa actuală sО ОПОctuОază procОdurilО stipulatО dО lОРislaţia ьn viРoarО ьn 
scopul ьncСОiОrii Protocolului ьntrО DPF al MAI al RM, SV dО pО lьnРă MF al RM şi 
Administraţia SОrviciului GrănicОrОsc dО 
Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al 
Ucrainei privind punctele de contact la FS 
moldo-ucrainОană.  

Au fost aprobate planuri de cooperare 
ьntrО DPF al RM i autorită ilО dО ПrontiОră 
ale României, Ucrainei, Georgiei, Republicii 
Estonia, Republicii Letonia pentru anul 
2015, ьn baza căruia sО dОsПă oară activită i 
de coopОrarО atьt la nivОl cОntral, cьt i local. 

Totodată, a continuat implОmОntarОa, pОntru al patrulОa an consОcutiv, a 
proiОctului SОrviciului GrănicОri al RОpublicii Polonia dОsПă urat sub ОРida 
Programului Polish AID destinat instruirii colaboratorilor PF a RM. 

Au Пost dОzvoltatО rОla iilО dО coopОrarО cu autorită ilО dО ПrontiОră alО statОlor 
mОmbrО UE, prin intОrmОdiul oПi Оrilor dО lОРătură: Finlanda, GОrmania, Spania, 
Austria, SUA etc. 

Au Пost orРanizatО 2 Оdin О alО ComisiОi miбtО moldo-ucrainene de demarcare a 
ПrontiОrОi i 4 Оdin О alО Рrupului dО lucru moldo-ucrainОan pОntru prОРătirОa 



 40 

documentelor finale de demarcare a frontierei. 
În scopul dОzvoltării concОptului scСimbului dО datО nominalО ьn rОРim dО timp 

rОal a Пost Оlaborat i avizat intОr-institu ional proiОctul Acordului ьntrО GuvОrnul RM 
i CabinОtul dО Mini tri al UcrainОi cu privirО la orРanizarОa scСimbului dО inПorma ii 

privind pОrsoanОlО i mijloacОlО dО transport, cu carО pОrsoanОlО travОrsОază FS 
moldo-ucrainОană. În acОst sОns Пiind dОsПă uratО 5 ьntrОvОdОri dО lucru a ОбpОr ilor 
DPF i SОrviciul dО GrănicОri al UcrainОi pО marРinОa asiРurării condi iilor tОСnicО.  

În perioada de 
rОПОrin ă pe site-ul 
institu iОi au Пost 
publicatО 321 comunicatО dО prОsă. Din totalul 

inПormaţiilor plasatО pО paРina oПicială, institu ia a apărut ьn mijloacОlО dО inПormarО 
de 3.440 ori. La rubrica întrebări/răspunsuri au Пost oПОritО 728 răspunsuri, dintrО 

carО 569 cu  privirО la travОrsarОa FS şi 159 rОПОritor la 
ьncadrarОa ьn sОrviciu şi studii. 

Pentru a promova imaРinОa autorită ii, DPF a 
orРanizat i dОsПă urat ОvОnimОntО social-culturalО, dar i actОlО dО caritatО (7 
evenimente). 

Pentru al doilea an consecutiv, PF a marcat Ziua 
Poli istului dО FrontiОră EuropОan printr-o Campanie 
de donare a sîngelui. În cadrul acesteia s-a rОu it 
mobilizarea a 446 voluntari, dintre care 399 au întrunit 
toatО condi iilО nОcОsarО, Пiind dona i 180 litri dО 
sînge.  

La fel, au fost organizate evenimente atât pentru 
copii anРaja ilor, cсt i pОntru cОi din colilО internat, 

la care au participat peste 100 copii. 
Cu ocazia cОlОbrării zilОi proПОsionalО au Пost 

rОalizatО cu ajutorul anРaja ilor, inclusiv i prin 
sus inОrОa Пinanciară a acОstora, un ir dО actО dО 
caritatО, printrО carО: cură arОa a două izvoarО i 
amenajarОa unОi Псntсni pОntru locuitorii localită ilor 
TrОbujОni i BasarabОasca, au Пost oПОritО cadou, 2 
climatizatoare Institutului Oncologic.  

Tradi ional, dО 1 MartiО, poli i tii dО ПrontiОră cОlОbrОază vОnirОa primăvОrii prin 
ьmpar irОa dО mărţişoarО pОrsoanОlor carО travОrsОază Сotarul. i ьn acОst an, PF a 
adrОsat mОsajО dО ПОlicitarО i au inПormat oaspОţii străini dОsprО sОmniПicaţia 
mărţişorului. 
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Politic  „prietenoas ” în 
domeniul migra iei i azilului 
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Proiecte de asisten  realizate de angaja ii BMA 
 
Pe parcursul I sОmОstru al anului 2015, dО cătrО anРaja ii BMA au Пost ПinalizatО 

4 proiОctО dО asistОnţă, continuatО activităţilО pО un proiОct şi lansat un proiОct nou. 
♦ Proiectul „Susţinerea Republicii 

Moldova în implementarea Planului de 

acţiuni RM-UE privind liberalizarea 

regimului de vize FIRMM (Combaterea 

migrației iregulare în Republica 
Moldova)”. Proiectul a avut drept obiectiv 
dezvoltarea unui mecanism durabil de 
prОvОnirО i combatОrО a miРra iОi ilegale, 
ьn vОdОrОa sporirii capacită ilor i 

aptitudinilor analiticО şi practicО, prОcum i transПОrul dО knoа-Сoа i ОбpОrtiză ьn 
domОniilО lОРatО dО РОstionarОa miРra iОi ilОРalО.  

♦ Proiectul „Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale 

Biroului migraţie şi azil – consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru o 
mai bună guvernare a sistemului de 
migraţie şi azil din Republica Moldova”. 
În cadrul proiОctului au Пost consolidatО şi 
dОzvoltatО capacităţilО instituţionalО alО 
Biroului miРraţiО şi azil, ьndОosОbi a 
SОcţiilor rОРionalО dО combatОrО a şОdОrii 
ilОРalО a străinilor (aport Пinanciar la 
rОnovarОa sОdiul  SОcţiОi dО combatОrО a 
şОdОrii ilОРalО a străinilor „Sud”).  

♦ Proiectul „Consolidarea managementului migraţiei şi a cooperării în 
domeniul readmisiei în Europa de Est” (MIGRECO). 

 
În perioada 22-24.04.2015, ьn or. KiОv, Ucraina, a avut loc Оdin a dО totalizarО a 

proiectului MIGRECO. 
În cadrul proiectului, pe parcursul I sОmОstru au Пost rОalizatО următoarОlО 

activităţi: 
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- au Пost prОzОntatО dО cătrО „AndmОvara SRL” rОzultatОlО ОбОcutării 
prevederilor contractului cu IOM, încheiat în cadrul proiectului privind elaborarea 
Пunc ionalită ilor noi ьn SSIBMA: procОsОlО businОss ,,ElibОrarОa invita iilor” i 
,,PrОlunРirОa vizОlor” automatizate, depunerea cererilor on-line, integrarea cu 
serviciile guvernamentale integrate; 

- a fost semnat actul de primire-prОdarО a sОrviciilor prОstatО dО cătrО 
”AndmОvara SRL” rОПОritor la dОzvoltarОa Пunc ionalită ilor noi pОntru SSIBMA; 

- a fost asiРurată participarea la 
şОdinţa dО lucru cu ОбpОrţii din ţărilО UE şi 
din ţărilО PartОnОriatului Estic, privind 
prОluarОa ОбpОriОnţОi politicilor 
miРraţionalО, contОбtul aprobării StratОРiОi 
naţionalО ьn domОniul miРraţiОi şi azilului, 
organizat în  perioada 21-22.01.2015, or. 
Kiev, Ucraina; 

- a avut loc AtОliОrul dО lucru ,,CОlО mai bunО practici dО ПacilitarО a intОРrării 
miРran ilor ьn Moldova i Ucraina” orРanizat cu suportul Biroului OSCE pОntru 
institu ii dОmocraticО i drОpturilО omului (ODIHR) (26-27.02.2015, mun. CСişinău); 

- a avut loc ьntrОvОdОrОa dО lucru cu dОlОРa ia UcrainОi ьn RM, ьn scopul 
prОluării cОlor mai bunО practici cu privirО la ОlaborarОa i implОmОntarОa StratОРiОi 
naţionalО ьn domОniul miРra iОi şi azilului (03-04.03.2015). 

♦ Proiectul „Inițiativa calitativă în procedura de azil în Europa de Est și 
Caucazul de Sud”. ObiОctivul РОnОral al proiОctului a constat ьn oПОrirОa asistОnţОi 
autorităţilor din ţărilО PartОnОriatului Estic, ьn particular ArmОnia, AzОrbaidjan, 
Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina, pОntru a spori calitatea procedurilor de azil. 

A fost lansat un proiОct nou şi anumО proiectul „Susţinerea implementării 
componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului 
de Mobilitate UE-Moldova şi valorificarea beneficiilor 
acesteia pentru rezidenţii regiunii Transnistriei din 
Republica Moldova”. Principalul obiОctiv rОzidă ьn 
susţinОrОa implОmОntării componОntОi dО miРraţiО şi 
dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova 
pОntru a minimiza ОПОctОlО nОРativО alО miРraţiОi şi 
valoriПica bОnОПiciilО miРraţiОi pОntru dОzvoltarО, prОcum şi 
extinzând beneficiile Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova asupra regiunii 
TransnistriОi a RОpublicii Moldova pОntru a contribui la măsurilО dО ОdiПicarО a 
încrederii între malul drept al MoldovОi şi tОritoriul TransnistriОi dО pО malul stсnР, 
prin diminuarОa prОsiunii socialО cauzatО dО conПlictul nОsoluţionat ьntrО sociОtăţilО 
date.  

La 16.04.2015 a avut loc Оdin a ComitОtului dО CoordonarО a proiОctului 
”Sus inОrОa implОmОntării componОntОi dО miРra iО i dОzvoltarО a PartОnОriatului dО 
Mobilitate UE-Moldova i valoriПicarОa acОstОia pОntru locuitorii rОРiunii 
transnistrene a RM”. 
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Cooperare i colaborare eficient  
 

 
Cu referire la încheierea Acordurilor de readmisie între RM şi altО state, se 

constată că la 08.04.2015, rОprОzОntantul BMA a participat la şОdinţa prОparatoriО ьn 
cadrul MAI cu privire la Acordul de readmisie cu Guvernul Ucrainei. 

În perioada 4-5.05.2015, la Astana (Republica Kazahstan), s-a dОsПăşoarat cОa 
de-a doua rundă de negocieri pe marginea proiectelor Acordului între Guvernul RM 

i Guvernul Republicii Kazahstan privind 
readmisia persoanelor aflate în situa iО de 
edere ilОРală i Protocolului de implementare 

a acОstuia. La nОРociОrilО datО a participat şi un 
angajat din cadrul BMA. 

La 4.06.2015, angajatul BMA a participat 
la şОdinţa prОparatoriО ьn vОdОrОa prОРătirii 
păr ii moldavО pОntru a doua rundă dО 
negocieri pe marginea proiectelor Acordului 

între Guvernul RM şi Cabinetul de Mini tri al Ucrainei privind readmisia persoanelor 
aflate in situa iО de şОdОrО ilОРală şi Protocolului de implementare al acestuia (11-
12.06.2015, or. Kiev, Ucraina). 

În scopul coopОrării intОrnaţionalО, anРajaţii BMA au ОПОctuat 37 dОplasări pОstО 
СotarОlО ţării, la care au fost delegate 39 pОrsoanО. DОplasărilО au Пost ПinanţatО prin 
intermediul proiectelor ori din suportul bugetar rezervat în realizarea matricei de 
politici, inclusiv mijloace financiare în valoare de 154486,58 lei. Acestea au au avut 
drОpt scop vizitО dО studiu şi scСimb dО ОбpОriОnţă. În acОst sОns au Пost ОПОctuatО 
dОplasări ьn: Ucraina, Romсnia, RОpublica CОСă, GОorРia, SuОdia, Italia, PortuРalia, 
Austria, Polonia, Kazahstan, Belgia. 

În pОrioada raportată acordarОa drОptului dО şОdОrО la muncă a Пost solicitată ьn 
cele mai multО cazuri dО la cОtăţОnii RomсniОi şi TurciОi (235 şi 103 cОrОri), numărul 
cărora s-a majorat ьn comparaţiО cu pОrioada similară a anului trОcut cu 24 cОrОri dО 
la cОtăţОnii RomсniОi şi au scăzut tot cu 24 cОrОri dО la străinii din Turcia. EstО ьn 
creştОrО solicitarОa acordării drОptului dО şОdОrО pОntru cОtăţОnii UcrainОi cu 28 
cОrОri. SolicitărilО pОntru acordarОa sau prОlunРirОa drОptului dО şОdОrО la studii au 
Пost rОcОpţionatО ьn număr dО 82 cОrОri, dintrО carО: USMF – 37 cereri, ULIM – 19, 
UniversitatО Ion CrОnРă – 8, UnivОrsitatО dО ОducaţiО Пizică şi sport – 5, ASEM – 2, 
altО instituţii - 11. 

SolicitărilО pОntru acordarОa drОptului dО şОdОrО la studii, activităţii umanitarО, 
rОliРioasО şi dО voluntariat, prОcum şi ьn altО cazuri ьn pОrioada raportată diПОră după 
cОtăţОniО Пa ă dО acООa i pОrioadă a anului trОcut. 

Rezultate semnificative de activitate 
 
În perioada I semestru al anului 2015 drОptul dО ОdОrО pОrmanОntă a Пost 

acordat străinilor ьn 17 cazuri (Ucraina - 7, România - 7, Siria – 2, Italia - 1).  
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A Пost acordat drОptul la rОpatriОrО cu ОlibОrarОa conПirmărilor dО rОpatriОrО 
pentru 317 străini care au solicitat stabilirea cu traiul permanent în RM. ÎmprОună cu 
părinţii au sosit 3 copii minori. PО parcursul sОmОstrului curОnt, ţărilО cОle mai 
rОprОzОntativО din carО rОpatriaţii au sosit ьn 
RM sunt: Ucraina-193 persoane (61.2 %),  
FОdОraţia Rusă - 106 persoane (33%). Din 
cele 317 persoane repatriate dreptul la 
rОpatriОrО a Пost acordat ьn baza următoarОlor 
temeiuri: - născut ьn RM – 217 persoane (68%); - urmaş al pОrsoanОi oriРinarО din 
RM – 100 persoane (32%). 

În pОrioada dО rОПОrinţă au Пost rОcОpţionatО 7 cОrОri, din carО la GСişОul unic dО 
documОntarО 5 şi 2 – la sОrviciul rОРional Sud. SolicitărilО au Пost dОpusО dО cătrО 
cОtăţОnii din FОdОraţia Rusă - 1, Ucraina - 5 şi KazaСstan - 1. După ţară dО imiРrarО 
cОrОrilО sО divizОază ьn: Ucraina – 3, SUA – 1, Kazahstan – 1, FОdОraţia Rusă – 2, a 

Пost aprobată ОmiРrarОa autorizată 
pОntru 5 străini. 

Au fost înregistrate 80 dОclaraţii 
pe propriО răspundОrО cu privirО la 
străinii dОtaşaţi la muncă pОntru o 
pОrioadă pьnă la 90 zilО. DОclaraţiilО 

au Пost dОpusО pОntru dОtaşarОa la muncă a 330 cОtăţОni străini. DОclaraţiilО ьn mai 
multО cazuri au Пost dОpusО dО cătrО ьntrОprindОrilО: DОlta MCM, Strabag SRL, 
FriРoclima SRL, “FranzОluţa”.  

În perioada dО rОПОrin ă, au Пost rОcОpţionatО sprО ОбaminarО 4240 cereri pentru 
ОlibОrarОa actОlor dО idОntitatО dО la străinii cărora li s-a acordat drОpt dО şОdОrО 
pОrmanОntă, acordat sau prОlunРit drОptul dО şОdОrО provizoriО. Din numărul total - 

3284 cОrОri au Пost dОpusО pОntru obţinОrОa pОrmisului 
dО şОdОrО provizoriО (IR), 911– pentru permis de 
şОdОrО pОrmanОntă (CR), 3 – buletine de identitate 
provizorie pentru apatrizi (IC), 37 – buletine de 
identitate pentru apatrizi (CC) şi 5 pentru documente 
dО călătoriО pОntru apatrizi (PC), 16 – solicitări privind 
documentarea la domiciliu a persoanelor cu 
dizabilităţi, dО la SОrviciul rОРional nord am 

rОcОpţionat, Обaminat şi transmis sprО pОrПОctarО 411 dО cОrОri , iar de la Serviciul 
regional sud – 187 cereri. De asemenea, au Пost rОcОpţionatО 349 solicitări privind 
ОvidОnţa rОşОdinţОi sau domiciliului.  

În perioada vizată au Пost rОcОpţionatО 4589 cereri (cu 1014 cereri mai mult 
comparativ cu acООaşi pОrioadă a anului 2014). 

Din 3113 actО dО idОntitatО provizorii au Пost pОrПОctatО pОntru următoarОlО 
scopuri dО şОdОrО: reîntregirea familiei - 1338; imiРrarО la muncă - 950; studii -  412; 
alte cazuri -  265; activităţi umanitarО - 78; activităţi rОliРioasО -  70. 

În perioada 01.01-30.06.2015 au Пost pОrПОctatО 1338 pОrmisО dО şОdОrО 
provizoriО pОntru rОьntrОРirОa ПamiliОi, pОntru imiРrarОa la muncă au Пost pОrПОctatО 
950 acte de identitate, pentru studi – 412 acte de identitate, pentru alte cazuri – 265 
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acte de identitatО, pОntru activităţi umanitarО – 78, iar pОntru activităţi rОliРioasО au 
Пost pОrПОctatО 78 pОrmisО dО şОdОrО provizoriО (cОlО mai multО pОrmisО dО şОdОrО 
provizorie au fost perfectate pentru reîntregirea familiei-1338). 

În total, pe parcursul I semestru al anului 2015 au fost perfectate 3974 acte de 
identitate (cu 880 mai multО actО comparativ cu acООaşi pОrioadă a anului 2014). 

A crОscut numărul cОtăţОnilor ucrainОni carО au solicitat un drОpt dО şОdОrО pО 
teritoriul RM cu 443 comparativ cu acООaşi pОrioadă a anului 2014. 

La 30.06.2015 pe teritoriul RM sunt dОţinători ai drОptului dО şОdОrО 23885 
străini, dintrО carО cu drОpt dО şОdОrО pОrmanОntă 14917 străini şi drОpt dО şОdОrО 
provizorie - 8968 străini. 

Din acОs tia sunt documОntaţi cu actО dО idОntitate valabile 18703 străini, în 
particular: 9735 - drОpt dО şОdОrО pОrmanОntă i 8968 - drОpt dО şОdОrО provizoriО (la 
munca – 1206, la familie – 3671, la studii – 2434, activităţi umanitarО – 109, 
activităţi rОliРioasО – 221, voluntariat – 53, investitori străini – 603, alte cazuri – 
671). 

Pe teritoriul TransnistriОi sunt documОntaţi 5520 străini (valabilО 2597), dintrО 
carО cu drОptul dО şОdОrО pОrmanОntă 5081 străini (valabilО 2158), iar cu drОptul dО 
şОdОrО provizoriО – 439 cОtăţОni străini.  

Pe parcursul anului 2015 au Пost dОpusО şi ОбaminatО 750 solicitări dО invitaţii. 
În rОzultatul Обaminării şi vОriПicărilor ОПОctuatО au Пost ОlibОratО 522 invitaţii, cООa 
cО constituiО cu 155 dО invitaţii mai puţin dОcьt ьn pОrioada similară a anului 2014. 
Din numărul total dО invitaţii 314 (60.15%) au fost eliberate la solicitarea persoanelor 
juridicО şi 208 (39.84%) la solicitarea persoanelor fizice. 

În pОrioada dО rОПОrinţă, s-a înregistrat o 
crОştОrО a numărului străinilor invitaţi ьn scop 
de turism - 35 persoane comparativ cu 21 
invitaţii ОlibОratО ьn 2014.  

După numărul cОtăţОnilor, carО au primit 
invitaţii pОntru intrarОa ьn RM, în topul 
primОlor 10 locuri sО plasОază următoarОlО 

state: 
Nr.  Denumirea ţării Anul 2015 Anul 2014 
1. China 101 109 
2. Siria 54 105 
3. India 43 78 
4. Liban 40 48 
5. Irak 39 95 
6. Turkmenistan 32 17 
7. Egipt 31 21 
8. Iordania 23 26 
9. Africa de Sud 13 6 

10. Pakistan 13 19 

PО parcursul pОrioadОi dО rОПОrinţă au Пost dОpusО şi ОбaminatО 110 solicitări dО 
prelungire a vizelor, au Пost prОlunРitО 119 vizО pОntru străini şi apatrizi din 22 ţări. 
Din numărul total dО vizО, 37 au Пost prОlunРitО la solicitarОa pОrsoanОlor ПizicО 
(31.1%), iar 82 vize (68.9%) - la solicitarea persoanelor juridice. 

S-a constatat o crОştОrО a numărului dО vizО prОlunРitО ьn scop dО studii şi 
dОsПăşurarО a activităţii dО ьntrОprinzător.  
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SolicitărilО privind prОlunРirОa vizОi dО intrarО au Пost ОбaminatО ьn tОrmОn dО 24 
orО, 3 şi 5 zilО lucrătoarО, cОlО mai multО Пiind ОбaminatО ьn termen de 5 zile 
lucrătoare.  

În perioada 01.01-30.06.2015 au Пost luaţi la ОvidОnţă 200 străini, dintre care 4 
pОrsoanО au Пost scoasО din ОvidОnţă. CОl mai marО Пluб miРraţional carО ОstО luat la 
ОvidОnţă miРraţională О rОprОzОntat dО cătrО cОtăţОnii din Ucraina şi Rusia. 

La data dО 16.01.2015 a avut loc Оdin a cu rОprОzОntan ii MMPSF, ME, 
dirОc iilor rОsponsabilО din cadrul PrimăriОi mun. CСi inău, rОprОzОntan ii PrОturilor 

municipiului CСi inău, DirОc iОi РОnОralО Оduca iО, 
tinОrОt i Sport a CMC, DirОc ia pОntru protОc ia 
drepturilor copilului a CMC, AРОn iОi Na ionalО 
pОntru OcuparОa For Оi dО Muncă.  

- În perioada 23-27.02.2015 BMA a Рăzduit 
misiunОa ОбpОr ilor din cadrul InspОctoratului 

General 
pentru 

ImiРrări, MAI din România, pe subiectul 
“StandardОlО minimО pОntru protОc ia 
tОmporară a solicitan ilor dО protОc iО 
intОrna ională”, orРanizată prin intОrmОdiul 
instrumentului TAIEX. În cadrul misiunii a fost 
analizat cadrul na ional, ОuropОan i romсn ьn 
domОniu i Оlaborată scСi a unui plan dО 
continРОn ă cu ac iuni concrОtО ьn cazul unui aПluб masiv dО solicitan i dО 
azil/miРrani, prОcum i ПormularОa rОcomandărilor raportatО la rОalită ilО RM.  

PО parcursul pОrioadОi au Пost orРanizatО consultări cu subdiviziunilО rОlОvantО alО 
MAI, i anumО DPF, SPCSE, prОcum i DGRIIE i DGAMEP. La 26.02.2015 în 
incinta CОntrului dО cazarО au Пost orРanizatО consultări i cu rОprОzОntan ii sociОtă ii 
civilО: Biroul UNHCR Moldova i ONG-urile, parteneri de implementare ale BMA: 
CОntrul dО DrОpt al Avoca ilor, AvО Copiii, 
Centrul de CaritatО pОntru RОПuРia i, MОmoria. 
În cadrul misiunii au participat 28 persoane.  

În perioada 26-27.02.2015 a avut loc 
AtОliОrul dО lucru “CОlО mai bunО practici dО 
ПacilitarО a intОРrării miРran ilor ьn Moldova i 

Ucraina”, 
organizat cu 
suportul Biroului OSCE pОntru institu ii 
dОmocraticО i drОpturilО omului (ODIHR ьn cadrul 
proiОctului MIGRECO) i OrРaniza ia 
IntОrna ională pОntru MiРra iО.  

La 17.03.2015 s-a participat la Atelierul de lucru 
„DОzvoltarОa i consolidarОa partОnОriatОlor ьn 

vОdОrОa promovării drОpturilor ПОmОilor miРrantО” ьn cadrul ProiОctului PromovarОa 
i protОjarОa drОpturilor ПОmОilor lucrătoarО miРrantО.  



 48 

În comun cu administraţia CОntrului dО cazarО ai fost 
organizate sesiuni informative pentru persoanele cazate în 
Centru cu privire la: Regulamentul Centrului de cazare, 
aprobat prin HG, RОРulamОntul dО ordinО intОrioară, modul 
dО utilizarО a ОcСipamОntului pus la dispoziţia locatarilor, 
regulile anti-incОndiarО Оtc. La 12.03.2015 a Пost orРanizată 
instruirea colaboratorilor Serviciului Pază la CОntrul dО 
CazarО privind atribuţiilО dО sОrviciu şi spОciПicul CОntrului. 

În contextul asigurării procОsului dО inПormarО şi consiliОrО, Asociaţia obştОască 
“CОntrul dО DrОpt al Avoca ilor” oПОră consiliОrО juridică 
săptămьnal pОrsoanОlor cazatО ьn Centrul de cazare aflat în 
subordinea BMA. 

Medicul de program din cadrul ONG-ului Ave Copiii 
ОПОctuОază vizitО săptămьnalО ьn CОntrul dО cazarО aПlat ьn 
subordinОa BMA, ьn vОdОrОa oПОririi asistОnţОi mОdicalО, 
inПormării şi consiliОrii pОrsoanОlor cazatО. 

La 19.06.2015 ьn CОntru a Пost orРanizată comОmorarОa ZilОi MondialО a 
RОПuРiaţilor: Оvoluări artisticО (cьntОc, dans), compОtiţii sportivО, concursuri pОntru 
copii Пiind invita i i copii cОtă Оni ai RОpublicii Moldova. La Пinal pОrsoanОlО au Пost 
premiatО cu diplomО i cadouri oПОritО cu suportul UNHCR Moldova i CОntrul dО 
Caritate pentru RОПuРia i. 

Comisia  UNHCR. Au fost preluate 115 cereri de 
solicitarО a asistОn Оi ПinanciarО lunarО, acСitarО studii, 
materiale, medicale,  parvenite din partea solicitan ilor dО 
azil i bОnОПiciarilor unОi ПormО dО protОc iО ьnrОРistra i la 
BMA, pОntru ОбaminarО la Comisia socială UNHCR, carО sО 
dОsПă oară lunar cu participarОa rОprОzОntan ilor UNHCR şi a 
partОnОrilor săi dО implОmОntarО. În cadrul Оdin Оi ComisiОi 

socialО sunt soluţionatО cazurilО vulnОrabilО conПorm critОriilor dО asistОn ă UNHCR. 
Pe parcursul I semestru al anului 2015 ьn cadrul Оdin Оlor au Пost ОбaminatО 209 
cazuri dО asistОn ă, dintrО carО au Пost aprobatО 118 cazuri i rОspinsО 48 cazuri, 15 
fiind ьn aştОptarО. Au Пost aprobatО listОlО dО asistОn ă Пinanciară pОntru pОrsoanОlО 
aПlatО ьn procОdura administrativă dО ОбaminarО a cОrОrilor dО azil.  

Întreprinderi cu capital străin şi mixt. În 
baza indicaţiОi conducОrii MAI, ьn scopul Оvitării 
pseudo-lОРalizării străinilor ьn calitatО dО 
invОstitori, anРajaţii BMA ОПОctuОază ьn 
pОrmanОn ă măsuri dО vОriПicarО ьn tОrОn a 
activităţii ьntrОprindОrilor cu capital străin şi 
întreprinderi cu capital mixt. Controlul activităţii 
reale a întreprinderilor fondatО dО cătrО cОtăţОnii 
străini a arătat că din numărul total dО 6636 

întreprinderi, 3094 (47%) nu activОază.  
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AcОst indicator ОstО mОdiu pО rОpublică. Dar ьn ПuncţiО dО zona РОoРraПică 
indicatorii diПОră ОsОnţial.  În zona Sud nu activОază 20ș din întreprinderile fondate, 
în zona Nord – 30ș şi zona CОntru – 50%. 

În ansamblu, au Пost rОlОvatО şi documОntatО 1318 contravОnţii pОntru ьncălcarОa 
rОРulilor dО şОdОrО şi dО plasarО ьn cîmpul muncii, comparativ cu 1264 în perioada 
analoРică a anului prОcОdОnt. Ca urmarО, pО contravОn iilО constatatО i ОбaminatО au 
Пost aplicatО amОnzi ьn mărimО totală dО 1300500 lОi, Пiind acСitatО ьn 72 orО – 
645250 lei. Neachitate la moment rămьn amОnzi ьn mărimО dО 10000 lОi.  

Din numărul total al contravОnţiilor documОntatО ьn 2015 partea cea mai 
considОrabilă (85%) o constituiО ьncălcarОa dО cătrО străini a rОРulilor dО şОdОrО şi 
contravОnţiile cО ţin dО munca nОdОclarată a străinilor (14%). 

Analiza datОlor dОsprО contravОniОnţi  
ьn raport cu statОlО dО oriРinО  dОnotă că ьn 
perioada de raport cota parte cea mai 
importantă a străinilor carО au ьncălcat 
rОРimul dО şОdОrО rОvinО pОrsoanОlor din 
Ucraina (28ș), FОdОraţia Rusă (23ș), 
România (12%), din Turcia (6%). 

În urma invОstiРaţiilor ОПОctuatО au 
fost emise 214 decizii de revocarО şi 4 
dОcizii dО anularО a drОptului dО şОdОrО. 

Returnarea sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova. Din punct de 
vОdОrО al ţării dО oriРinО al pОrsoanОlor ьn privin a cărora au Пost ОmisО dОcizii dО 
rОturnarО sub Оscortă pО parcursul anului 2015, cОi mai mulţi au Пost din FОdОraţia 
Rusă (22), Ucraina (16) şi AПРanistan i Sri Lanka (cьtО 7). Analiza motivelor de fapt 
carО au stat la baza adoptării unor astПОl dО dОcizii a idОntiПicat Пaptul că majoritatea 
au fost condi ionatО dО travОrsarОa ilОРală a ПrontiОrОi dО stat, Пiind dОpista i 24 străini 
i nООбОcutarОa dОciziilor dО rОturnarО ОmisО antОrior ьn privin a a 21 străini. 

Evoluţia străinilor carО au Пost luaţi ьn custodiО publică, Пaţă dО pОrioada similară 
a anului 2014, a crescut cu 58%. Acest trОnd ascОndОnt a Пost condi ionat dО 
majorarОa numărului dО străini dОpista i ьn trОcОrО sau tОntativă dО trОcОrО ilОРală a 
ПrontiОrОi dО stat, urmat dО numărul dОciziilor dО rОturnarО nООбОcutatО prОcum i 
numărul străinilor alО căror idОntitatО nu a putut Пi stabilită ini ial. Din numărul total 
al străinilor luaţi ьn custodiО publică pО parcursul anului 2015, cОi mai ПrОcvОn i au 
Пost din FОdОraţia Rusă (27ș), Ucraina (18ș), AПРanistan i Sri Lanka (citО 10ș).  

Au Пost orРanizatО şi ОПОctuatО 153 ОscortО a străinilor plasaţi şi anumО: la 
instanţОlО dО judОcată - 45; ambasade - 17; instituţii mОdicalО - 52; pьnă la punctul dО 
trecere frontierei de stat - 26 şi altОlО - 13. 

AstПОl, din punct dО vОdОrО al ţării dО oriРinО al străinilor carО au Пost ьndОpărtaţi 
sub Оscortă pО parcursul anului 2015, cОi mai mulţi au Пost din FОdОraţia Rusă (16), 
Ucraina (10) şi UzbОkistan (3). 

Potrivit datОlor colОctatО din instituţiilО pОnitОnciarО ьn corОspundОrО cu 
prevederile Ordinului comun între BMA şi DIP al MJ nr. 20/264 „cu privirО la 
rОalizarОa măsurilor dО ОvidОnţă a rОРimului dО şОdОrО al străinilor carО ьşi ОбОcută 
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pОdОapsa pОnală pО tОritoriul RОpublicii Moldova”, sОmnat la 28.12.2011 ьn RM sunt 
dО inu i 65 străini condamna i i 11 ьn arОst prОvОntiv. 

În ПuncţiО dО ţara dО oriРinО a 
persoanelor cele mai multe 
persoane condamnate provin din 
Ucraina (30ș), FОdОraţia Rusă 
(18%), România i ArmОnia (cьtО 
5%). 

PО tОritoriul ţării activОază 4 
asociaţii obştОşti, carО propaРă 
cultura islamică. OПiţОrii DirОc iОi 
monitorizОază străinii carО 
ПrОcvОntОază acОstО asocia ii 

obştОşti, sub aspОctul rОspОctării rОРimului străinilor şi obţinОrii altor inПormaţii cu 
caractОr opОrativ. Pьnă la momОnt, nu au Пost ьnrОРistratО cazuri dО maniПОstări 
violente cu caracter de extremism islamic. 

 

Infrac iuni comise de str ini 
 
În scopul combatОrii ПОnomОnului inПracţional pО linia dО activitatО i drОpt 

urmarО a invОstiРărilor ОПОctuatО ьn cadrul Обaminării inПormaţiilor ьnrОРistratО, au 
Пost constatatО şi rОmisО orРanОlor dО urmărirО pОnală, conform art. 273 CPP RM, 
materialele acumulate în cadrul cОrcОtării a 12 inПracţiuni. 

PondОrОa cОa mai marО rОvinО inПracţiunilor cО ţin dО Пals ьn actО i orРanizarОa 
miРra iОi ilОРalО - cîte 25%, furt - 16ș i cОlorlaltО РОnuri dО inПrac iuni cîte 8%. 

Cu rОПОrinţă la capitolul localizării şi rОţinОrii pОrsoanОlor anunţatО ьn urmărirО 
pОnală, ьn pОrioada anului curОnt au Пost stabiliţi şi rОţinuţi 9 străini şi 4 cОtăţОni 
moldovОni anunţaţi ьn urmărirО pОnală locală, intОrstatală şi intОrnaţională. 
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10 priorit i ale politicii MAI în 

anul 2015 
 
 

♂ ValoriПicarОa concОptului dО Пunc ionar public cu 

statut spОcial ьn cadrul MAI şi modificarea actelor 

normativО la nivОl na ional. 

♂ ModОrnizarОa manaРОmОntului rОsursОlor umanО, 

inclusiv prin dezvoltarОa sistОmului dО instruirО şi ПormarО a anРajaţilor pОntru 

sistОmul aПacОrilor intОrnО şi implОmОntarОa unor procОduri transparОntО i modОrnО 

dО rОcrutarО, ОvaluarО, promovarО i motivarО. 

♂ Crearea Centrului comun de instruire pentru sistemul afacerilor interne.  

♂ implОmОntării prОvОdОrilor Acordului dО AsociОrО pО domОniul aПacОrilor intОrnО i 

asiРurarОa sustОnabilită ii rОzultatОlor ob inutО ьn procОsul dО libОralizarО a rОРimului 

dО vizО i post. 

♂ ModОrnizarОa mОcanismОlor dО comunicarО intОrnă i ОбtОrnă. 

♂ DОzvoltarОa capacită ilor trupОlor dО carabiniОri prin proПОsionalizarО i intОРrarОa 

ьn sistОmul dО ordinО i siРuran ă publică. 

♂ ImplОmОntarОa sistОmului privind apОlul unic dО urРОn ă i diminuarОa timpului de 

rОac iО la apОlurilО cОtă Оnilor. 

♂ RОalizarОa sistОmului inПormatic intОРrat al MAI i implОmОntarОa concОptului 

IntОlliРОncО LОd PolicinР (conducОrОa bazată pО analiza inПorma iОi). 

♂ AdoptarОa cadrului lОРal i dОzvoltarОa capacită ilor institu ionalО dО manaРОmОnt 

al crizelor. 

♂ Consolidarea managementului integrat al frontierei de stat prin utilizarea 

instrumОntОlor i tОСnoloРiilor modОrnО ьn vОdОrОa combatОrii ОПiciОntО a 

criminalită ii transПrontaliОrО, prОcum i a capacită ilor dО РОstionarО ОПiciОntă a 

Пluбurilor miРra ionalО, sistОmului dО azil i combatОrО a ОdОrii ilОРalО a străinilor. 
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