
Anexa  

la Ordinul MAI nr.45 

din  19 februarie  2016 

 

 

PLANUL DE ACȚIUNI 

al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2016 

Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni  Documentul 

din care 

derivă 

Executor  Termenul-

limită 

Indicatori de 

performanță 

Resurse 

financiare 

 

OBIECTIVUL I (Obiectivul I din PDS al MAI) 

Armonizarea cadrului juridic și de politici cu acquis-ul comunitar pe domeniile de incidență ale MAI 

1.  Elaborarea şi 

promovarea proiectelor 

de acte normative şi a 

documentelor de 

politici în domeniul 

migrației și azilului 

1. Elaborarea şi aprobarea 

Planului de acţiuni pentru anii 

2015-2020 privind implementarea 

Strategiei naţionale în domeniul 

migraţiei şi azilului (2011-2020) 

Hotărîrea 

Guvernului 

(HG) nr. 808 

din 

07.10.2014 

BMA 

 

Semestrul  

I 

Proiect elaborat şi 

remis pentru 

aprobare în 

Guvern  

În limitele 

bugetului 

aprobat 

2. Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului „Cu privire la 

modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.133 cu 

privire la Comisia pentru 

coordonarea unor activităţi ce ţin 

de procesul migraţional” 

BMA 

 

Semestrul  

I 

Proiect elaborat şi 

remis pentru 

aprobare în 

Guvern 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  3. Promovarea proiectului de lege 

privind modificarea, completarea 

şi abrogarea unor acte legislative 

(Legea nr. 200 din 16.07.2010 

privind regimul străinilor în 

Republica Moldova şi Legea nr. 

275 din 10.11.1994 cu privire la 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

BMA 

DGJ 

 

Semestrul  

I 

Proiect de lege 

elaborat și 

transmis spre 

examinare 

Guvernului 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



statutul juridic al cetăţenilor 

străini şi al apatrizilor în 

Republica Moldova) 

  4. Elaborarea proiectului de lege 

privind modificarea Legii nr.274 

din  27.12.2011 privind integrarea 

străinilor 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

BMA 

DGJ 

Semestrul 

II 

Proiect de lege 

elaborat și 

transmis spre 

examinare 

Guvernului 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  5. Promovarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului „Cu privire 

la modificarea și completarea unor 

acte normative” (Hotărîrea 

Guvernului nr. 493 din 7 iulie 

2011 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului Centrului de 

Plasament Temporar al Străinilor” 

şi Hotărîrea Guvernului nr.492 din 

07 iulie 2011 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentul cu privire 

la procedurile de returnare, 

expulzare şi readmisie a străinilor 

de pe teritoriul Republicii 

Moldova”) 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

BMA 

DGJ 

Semestrul  

I 

Proiect remis 

pentru examinare 

aprobare în 

Guvern 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  6. Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

(Hotărîrea Guvernului nr. 1187 

din 22.12.2010 cu privire la 

implementarea Ghișeului unic de 

documentare a străinilor, 

Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 

05.05.2011 cu privire la eliberarea 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

BMA 

DGJ 

Semestrul 

II 

Proiect elaborat şi 

remis pentru 

aprobare în 

Guvern 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



invitaţiilor pentru străini) 

2.  Examinarea cadrului 

normativ şi înaintarea 

propunerilor pentru 

ajustarea și 

armonizarea la acquis-

ul comunitar relevant 

domeniului de 

activitate al Poliției 

1. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

organizarea activității 

dispeceratelor și serviciilor de 

gardă ale Inspectoratului General 

al Poliției (IGP) și subdiviziunilor 

subordonate 

Restanță, 

Planul de 

acțiuni al MAI 

pentru anul 

2015 (Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

IGP Trimestrul  

I 

 

Proiect elaborat și 

aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Elaborarea proiectului privind 

modificarea Hotărîrii Guvernului 

Nr. 711 din 23.06.2006 cu privire 

la Comisia republicană pentru 

evaluarea, bonificarea şi rebutarea 

armelor individuale        

Restanță, 

Planul de 

acțiuni al MAI 

pentru anul 

2015 (Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

IGP 

DGJ  

 

Trimestrul 

II 

Proiect elaborat, 

consultat și remis 

pentru aprobare 

Guvernului 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  3. Elaborarea proiectului pentru 

modificarea Hotărîrii Guvernului 

Nr.181 din 19.02.2007 cu privire 

la unele măsuri suplimentare de 

reglementare a circulației armelor 

de foc și munițiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Restanță, 

Planul de 

acțiuni al MAI 

pentru anul 

2015 (Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

IGP 

DGJ 

Trimestrul  

II 

Proiect elaborat, 

consultat și remis 

pentru aprobare 

Guvernului 

 

 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  4. Revizuirea cadrului normativ ce 

vizează activitatea izolatoarelor de 

detenție preventivă în scopul 

ajustării acestuia structurii actuale 

și recomandărilor în domeniu 

Restanță, 

Planul de 

acțiuni al MAI 

pentru anul 

2015 (Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

IGP 

DGJ 

 

 

Trimestrul 

III 

Experți identificați 

și incluși în grupul 

de lucru 

Cadru normativ 

elaborat, consultat 

și aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



13.05.2015) 

  5. Elaborarea proiectului de act 

legislativ privind reglementarea 

schimbării identităţii persoanelor 

protejate şi relocarea lor 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

IGP 

 

Semestrul 

II 

Proiect elaborat, 

consultat și remis 

pentru aprobare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

3.  Consolidarea cadrului 

normativ în scopul 

prevenirii şi combaterii 

formelor criminalităţii 

organizate şi racordarea 

acestuia la standardele 

europene şi 

internaţionale  

Reexaminarea cadrului existent din 

perspectiva conformităţii acestuia 

cu standardele europene şi 

internaţionale 

HG nr. 262 

din 

04.04.2014 

DGAMEP 

IGP 

Semestrul  

II 

Obiective și 

domenii de 

intervenție juridică 

determinate 

Propuneri 

înaintate 

Proiecte elaborate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

4.  Eficientizarea 

sistemului de justiţie 

pentru minori 

Elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ 

privind procedurile de lucru şi de 

soluţionare a cauzelor copiilor 

aflați în conflict cu legea sub 

vîrsta răspunderii penale, conform 

standardelor europene şi 

internaţionale privind protecţia 

drepturilor copilului 

 IGP 

DGJ 

DGAMEP 

Semestrul 

I 

Proiect elaborat și 

remis pentru 

aprobare 

Guvernului  

În limitele 

bugetului 

aprobat 

5.  Monitorizarea 

procesului de 

implementare a 

legislației 

Evaluarea nivelului și modului de 

implementare a Hotărîrii 

Guvernului nr. 293 din 23 aprilie 

2014 ”Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

regimul armelor și al munițiilor cu 

destinație civilă”, în conformitate 

cu Metodologia aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr 1181 din 

22.12.2010 

HG nr. 59 

din 

04.02.2016 

 

DGAMEP 

IGP 

DGJ 

 

Trimestrul 

III 

Raport de evaluare 

întocmit 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



6.  Asigurarea 

conformităţii legislaţiei 

cu standardele şi 

practicile internaţionale 

în domeniul drepturilor 

omului ale CoE, OSCE, 

UE şi ale altor 

organisme relevante 

internaţionale  

Evaluarea și ajustarea, după 

necesitate, a cadrului normativ 

relevant activității Poliției, la 

standardele stabilite de Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului şi 

jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului  

HG nr. 641 

din 

30.07.2014 

IGP Semestrul  

II 

Proiecte elaborate 

Numărul actelor 

normative ajustate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

7.  Consolidarea cadrului 

legislativ cu privire la 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

familie întru asigurarea 

reacţiei prompte şi 

eficiente a poliţiei în 

toate cazurile de acest 

tip 

Evaluarea cadrului normativ 

existent din perspectiva 

conformităţii acestuia cu 

standardele europene şi 

internaţionale cu ajustarea acestuia, 

după caz 

HG nr. 974 

din 

12.12.2012 

IGP 

DGJ 

 

Semestrul  

II 

Obiective și 

domenii de 

intervenție juridică 

determinate 

Numărul actelor 

normative propuse 

a fi modificate, 

armonizate la 

normele 

comunitare/ 

internaționale în 

materie  

Propuneri 

înaintate 

Proiecte elaborate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

8.  Ajustarea actelor 

normative 

departamentale 

incidente la prevederile 

Legii nr. 131 din 

03.07.2015 privind 

achizițiile publice 

 Legea nr.131 

din 

03.07.2015 

 

DAPD  

DGJ 

 

Semestrul 

I 

Proiecte elaborate 

și aprobate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

9.  Elaborarea proiectului  HG nr. 811 IGP Semestrul Proiect de lege În limitele 



de lege privind 

modificarea și 

completarea legislației 

penale şi 

contravenţionale pentru 

prevenirea și 

combaterea crimelor 

informatice în scopul 

armonizării continue a 

acesteia la prevederile 

Convenției Europene 

privind criminalitatea 

informatică și la 

deciziile Comitetului 

acestei Convenții 

din   

29.10.2015 

DGJ 

 

II elaborat și remis 

spre examinare 

Guvernului 

bugetului 

aprobat și 

resursele 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

10.  Elaborarea şi aprobarea 

proiectului de lege 

privind ratificarea 

Protocolului adiţional 

la Convenţia 

Consiliului Europei 

privind criminalitatea 

informatică 

 HG nr. 811 

din   

29.10.2015 

IGP 

DGRIIE 

DGJ 

 

 

Semestrul 

I 

Proiect de lege 

elaborat și remis 

spre examinare 

Guvernului 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

11.  Ajustarea legislaţiei 

naţionale la prevederile 

Convenţiei Consiliului 

Europei pentru 

protecţia copiilor 

împotriva exploatării şi 

abuzurilor sexuale şi a 

Protocolului adițional 

la Convenţie 

 HG nr. 811 

din   

29.10.2015 

IGP 

DGJ 

 

Semestrul 

II 

Proiect de lege 

elaborat și 

transmis spre 

examinare 

Guvernului 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

resursele 

partenerilor 

de 

dezvoltare 



(Lanzarote, 25 

octombrie 2007) 

12.  Ajustarea cadrului 

normativ național în 

domeniul rutier   

 

 

1. Elaborarea proiectului Codului 

rutier 

Ordinul MAI 

nr. 5 din 

18.01.2016 

IGP 

DGJ 

 

Trimestrul  

II 

Analiza aspectelor 

juridico-

constituţionale 

efectuată 

Ședințe 

desfășurate 

Proiect elaborat, 

consultat și remis 

pentru aprobare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind reglementarea 

modului de ridicare, transportare 

și depozitare a vehiculelor ridicate 

sau a căror conducători au fost 

înlăturați de la conducere  

 IGP 

DGJ 

Trimestrul 

II 

Proiect elaborat, 

consultat și remis 

pentru aprobare 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

13.  Realizarea, 

monitorizarea, 

evaluarea și raportarea 

nivelului de 

implementare a 

Planului de acțiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova –

Uniunea Europeană în 

perioada 2014-2016  

 Ordinul MAI 

nr. 29 din 

05.02.2015 

DGRIIE 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritățile 

adminstrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrial  Rapoarte elaborate 

Ședințe organizate 

și desfășurate 

Numărul de 

acțiuni/subacțiuni 

realizate 

  

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

resursele 

externe 

14.  Perfecţionarea cadrului 

normativ ce vizează 

activitatea Serviciului 

Protecţiei Civile şi 

1. Elaborarea proiectului Legii 

securităţii la incendiu 

 SPCSE 

DGJ 

Trimestrul 

IV 

Proiect elaborat, 

coordonat și 

remis spre 

examinare în 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



Situaţiilor Excepţionale 

al MAI 

Guvern 

  2. Elaborarea proiectului de 

modificare şi completare a 

Hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Reglementării tehnice 

„Reguli generale de apărare 

împotriva incendiilor în Republica 

Moldova” 

 SPCSE 

DGJ 

Trimestrul 

IV 

Proiect elaborat, 

cadrul legal în 

domeniul 

securităţii la 

incendiu 

perfecţionat şi 

modernizat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  3. Realizarea procedurilor interne 

privind semnarea Acordului 

interguvernamental de colaborare 

în situaţii excepţionale cu Ungaria 

 SPCSE 

DGRIIE 

 

Trimestrul 

IV 

Extinderea 

cooperării 

internaţionale în 

domeniu conform 

Programului de 

Dezvoltare 

Strategică al 

SPCSE 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  4. Promovarea proiectului Legii 

pentru modificarea şi completarea 

Legii  Serviciului Protecţiei Civile 

şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-

XVI din 05 aprilie 2007 

 SPCSE 

DGJ 

Trimestrul 

IV 

Proiect elaborat În limitele 

bugetului 

aprobat 

  6. Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

transmiterea unui teren 

 SPCSE 

DGJ 

Trimestrul  

II 

Proiect elaborat, 

coordonat și 

remis pentru 

examinare 

Guvernului 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

OBIECTIVUL II (Obiectivul II din PDS al MAI) 

Crearea și implimentarea unui sistem propriu, eficient de instruire și formare a angajaților pentru sistemul afacerilor interne 

15.  Profesionalizarea 

trupelor de carabinieri 

Elaborarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 778 din 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

DGRU 

DGJ 

DTC 

Trimestrul 

IV 

Proiect elaborat, 

coordonat și remis 

pentru aprobare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



27 noiembrie 2009  ”cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Afacerilor Interne, 

structurii şi efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia”, în 

scopul majorării efectivului-limită 

cu militari prin contract în cadrul 

DTC al MAI 

Republicii 

Moldova 

2016–2018  

Guvernului 

16.  Elaborarea și 

promovarea Strategiei 

de dezvoltare a trupelor 

de carabinieri pentru 

anii 2016-2020 și a 

planului operațional de 

implementare a acesteia 

  DTC 

DGAMEP 

DGJ 

Trimestrul 

I  

Proiecte elaborate 

și remise pentru 

aprobare 

Guvernului 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

17.  Dezvoltarea codurilor 

deontologice şi 

asigurarea 

mecanismelor 

instituţionale viabile de 

respectare a normelor 

de etică profesională în 

sectorul public 

 Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018  

 

DGRU 

DGJ 

SPIA 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI  

2016 Proiect promovat 

după aprobarea 

Legii cu privire la 

funcţionarul 

public cu statut în 

special în cadrul 

MAI 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

18.  Dezvoltarea 

aptitudinilor fizice şi de 

foc ale angajaților cu 

statut special din cadrul 

subdiviziunilor MAI 

1. Desfăşurarea cursurilor de 

pregătire fizică şi de foc cu 

angajații cu statut special din 

cadrul sistemului MAI (BMA, 

SPIA, STI, SDOI) 

 DGRU 

CSC 

”Dinamo” 

SPIA 

BMA 

STI  

SDOI 

2016 Cursuri organizate 

și desfășurate 

Numărul de 

angajați instruiți 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Acordarea ajutorului metodico-  CSC 2016 Ajutorul În limitele 



practic privind organizarea şi 

desfăşurarea şedinţelor de 

pregătire fizică şi de foc în cadrul 

autorităților administrative și 

instituțiile din subordinea MAI 

”Dinamo” 

IGP 

DPF 

DTC 

metodico-practic 

acordat 

Numărul de 

angajați instruiți 

bugetului 

aprobat 

  3. Desfăşurarea cursurilor de 

perfecţionare a ofițerilor pentru 

formarea profesională  

DGRU 

CSC 

”Dinamo” 

IGP 

2016 Cursuri organizate 

și desfășurate 

Numărul de 

angajați instruiți 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

19.  Îmbunătăţirea nivelului 

de pregătire şi 

specializare a 

angajaţilor cu 

competențe în 

domeniul  achiziţiilor 

publice 

Organizarea în cadrul Academiei 

de Administrare Publică a cursului 

de perfecţionare în domeniul 

achizițiilor publice 

 DGRU  

DAPD 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI  

Semestrul 

 I 

Numărul de 

cursuri organizate 

Numărul de 

persoane care au 

absolvit cu succes 

cursurile 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

20.  Sporirea calităţii 

instruirii şi formării 

angajaţilor pentru 

sistemul afacerilor 

interne 

 

1. Crearea Centrului integrat de 

formare în cadrul MAI 

PDS al MAI  

pentru anii 

2014-2016 

 

DAPD 

DGRU 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” a MAI 

DGRIIE 

DTC 

Trimestrul 

IV 

Studiul de 

fezabilitate 

realizat 

Procedură de 

achiziţii 

desfășurată 

Lucrări de 

reconstrucţie 

iniţiate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Organizarea cursurilor 

manageriale în cadrul Academiei 

”Ştefan cel Mare” a MAI 

PDS al MAI 

pentru anii 

2014-2016 

DGRU 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” a MAI 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

2016 Numărul 

cursurilor 

organizate 

Numărul 

persoanelor 

instruite 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



din subordinea 

MAI 

  3. Organizarea programelor de 

instruire a angajaţilor în domeniul 

implementării legislaţiei cu privire 

la egalitatea de şanse, violenţă în 

familie, drepturile omului 

PDS al MAI 

pentru anii 

2014-2016 

DGRU 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”  

a MAI 

 

2016 Numărul 

cursurilor 

organizate 

Numărul 

persoanelor 

instruite 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  4. Modificarea/elaborarea  

cadrului normativ în domeniul 

pregătirii fizice a angajaţilor MAI 

PDS al MAI 

pentru anii 

2014-2016 

DGRU 

CSC 

„Dinamo” 

IGP 

DPF 

DTC 

BMA 

SPCSE 

STI 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”  

a MAI 

2016 Proiect elaborat și 

înaintat pentru 

aprobare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  5. Modificarea/elaborarea  

cadrului normativ în domeniul 

tragerii cu armamentul din dotare 

PDS al MAI 

pentru anii 

2014-2016 

DGRU 

CSC 

„Dinamo” 

IGP 

DPF 

DTC 

BMA 

STI 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”  

2016 Proiect elaborat și 

înaintat pentru 

aprobare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



a MAI 

21.  Îmbunătăţirea 

capacităţilor 

profesionale ale 

persoanelor implicate 

în activităţile de 

investigare şi urmărire 

penală 

Organizarea cursurilor de instruire 

a persoanelor implicate în 

activităţile de investigare şi 

urmărire penală 

 

 DGRU 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” a MAI 

IGP 

DPF 

Semestrial Numărul 

cursurilor 

organizate 

Numărul 

persoanelor 

instruite 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

22.  Consolidarea 

capacităţilor de 

instruire a angajaţilor 

din instituţiile de drept 

 

Desfăşurarea cursurilor de 

pregătire iniţială, perfecţionare/ 

specializare în cadrul Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI 

 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018  

DGRU 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” a MAI 

IGP 

DPF 

DTC 

BMA 

STI 

2016 Numărul 

cursurilor 

organizate 

Numărul 

persoanelor 

instruite 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

23.  Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor 

în domeniul eticii 

profesionale pentru 

reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

 HP nr.6 din 

16.02.2012 

DGRU 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” a MAI 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrial Numărul de 

cursuri desfășurate 

Numărul de 

persoane instruite 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

24.  Sporirea nivelului 

profesional a 

angajaților cu statut 

special prin 

desfășurarea orelor la 

pregătirea profesională 

 PDS al MAI  

pentru anii 

2014-2016 

IGP 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”  

a MAI 

 

2016 Numărul de ore 

desfăşurate 

Numărul de 

personalului de 

poliţie instruiţi 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



în cadrul 

subdiviziunilor 

poliţieneşti 

25.  Dezvoltarea abilităţilor 

tehnologice ale 

angajaților MAI 

  DGRU 

STI 

Academia 

”Ștefan cel 

Mare”  

a MAI 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrial Numărul 

cursurilor 

organizate 

Numărul 

persoanelor 

instruite 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

26.  Instruirea persoanelor 

responsabile de 

domeniul securității 

informației 

 HG nr. 811 

din 

29.10.2015 

HG nr. 857 

din 

31.10.2013 

DGRU  

STI 

SPIA 

SPDCP 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

2016 Sesiuni organizate 

și desfășurate  

Numărul 

persoanelor 

instruite 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

27.  Formarea profesională 

continuă în domeniul 

TIC 

Elaborare propuneri de programe 

de formare profesională a 

angajaților MAI în domeniul TIC 

 STI 

 DGRU 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” a MAI 

2016 Numărul 

propunerilor la 

programe de 

formare 

profesională a 

angajaților MAI în 

domeniul TIC 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

        

        



OBIECTIVUL III (Obiectivul III din PDS al MAI) 

Elaborarea și implementarea unor metodologii și proceduri operaționale interne și de management modernizate și transparente 

28.  Implementarea 

sistemului 

informaţional de 

gestiune a fondului de 

acte departamentale 

emise de MAI 

 Restanţă din 

Planul de 

acțiuni al 

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

STI 

DD 

 

Trimestrul  

I 

Sistem creat și 

implementat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

29.  Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 351 din 

23.03.2005 şi 

perfectarea Listei 

bunurilor imobile 

proprietate publică a 

statului aflate în 

administrarea MAI 

 Restanţă din 

Planul de 

acțiuni al 

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

DAPD 

DGJ 

 

Semestrul 

I 

 

Proiect elaborat, 

coordonat și remis 

pentru examinare 

Guvernului 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

30.  Asigurarea dezvoltării 

controlului financiar 

public 

1. Mediatizarea problemei privind 

responsabilităţile de control 

managerial şi instruirea 

managerilor/angajaţilor din cadrul 

entităţilor publice, inclusiv prin 

suport la locul de muncă  

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DAI 

IGP 

DPF 

SPCSE 

DGRU 

 

2016 Seminare de 

mediatizare şi 

instruire realizate 

Suport la locul de 

muncă acordat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Revizuirea regulamentelor 

interne de organizare și 

funcţionare ale subdiviziunilor 

aparatului central, autorităţilor 

administrative și instituțiile din 

subordinea MAI şi a fişelor de 

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DGRU 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritățile 

administrative 

2016 Regulamente 

interne şi fişe de 

post revizuite și 

ajustate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



post prin introducerea 

responsabilităţilor specifice 

controlului managerial 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

  3. Evaluarea sistematică a 

mediului de control, 

managementului performanţelor şi 

al riscurilor în cadrul 

subdiviziunilor MAI 

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DAI 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

2016 Raport de audit 

intern elaborat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  4. Perfecţionarea sistemelor 

curente de stabilire a obiectivelor 

şi identificare, evaluare, control, 

monitorizare şi raportare a 

riscurilor în cadrul subdiviziunilor 

MAI 

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DGAMEP 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

2016 Mecanism de 

management al 

riscurilor 

financiare pe bază 

de obiective 

funcţional 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  5. Monitorizarea continuă a 

responsabilităţilor de management 

şi control financiar în cadrul 

entităţilor publice, inclusiv: 

eficacitatea şi eficienţa 

operaţiunilor, conformitatea cu 

cadrul normativ aplicabil, 

siguranţa şi optimizarea activelor 

şi pasivelor, siguranţa şi 

integritatea informaţiei 

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DGEF 

DAPD 

DAI 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Trimestrul 

IV 

Raport anual de 

monitorizare 

elaborat  

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  6. Autoevaluarea și raportarea 

sistemului de management 

financiar şi control, precum şi 

emiterea declaraţiei privind buna 

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DGAMEP 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

Trimestrul  

I 

 

 

Raport privind 

organizarea şi 

funcţionalitatea 

sistemului de 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



guvernare autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

management 

financiar şi 

control elaborat 

Declaraţia privind 

buna guvernare, 

emisă şi publicată 

  7. Mediatizarea în cadrul 

subdiviziunilor MAI a rolurilor şi 

responsabilităţilor auditorilor 

interni  

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DAI 

IGP 

DPF 

SPCSE 

2016 Seminare şi 

acţiuni de 

mediatizare 

realizate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  8. Desfăşurarea misiunilor-pilot 

mixte de audit intern cu 

participarea mai multor unităţi de 

audit intern 

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DAI 

IGP 

DPF 

SPCSE 

2016 Misiuni-pilot 

mixte de audit 

intern desfăşurate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  9. Elaborarea şi aplicarea 

programelor de asigurare şi 

îmbunătăţire a calităţii activităţii 

de audit intern în cadrul MAI  

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DAI 

IGP 

DPF 

SPCSE 

2016 Program elaborat 

şi aprobat 

Evaluări interne 

realizate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  10. Elaborarea rapoartelor de 

audit intern conform prevederilor 

Standardelor naţionale de audit 

intern şi Normelor metodologice 

de audit intern în sectorul public 

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DAI 

IGP 

DPF 

SPCSE 

2016 Rapoarte de audit 

intern elaborate 

conform 

prevederilor 

standardelor şi 

normelor 

metodologice de 

audit intern 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  11. Cooperarea şi coordonarea 

planurilor şi proiectelor de acte 

normative cu Curtea de Conturi 

HG nr.1041 

din 

20.12.2013 

DAI 

IGP 

DPF 

SPCSE 

2016 Planuri de 

activitate anuale 

transmise Curţii 

de Conturi 

Proiecte de acte 

normative 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



coordonate 

31.  Consolidarea 

capacităților ale 

subdiviziunilor MAI 

prin asigurare cu 

echipamente de 

protecție și mijloace 

speciale de intervenție 

1. Evaluarea și stabilirea 

necesarului entităților MAI în 

echipamente de protecție și 

mijloace speciale de intervenție 

 DAPD 

DGEF 

IGP 

Ștefan cel 

Mare”  

a MAI  

DTC 

SDOI 

DPF 

SPCSE 

Trimestrul  

I 

Raport elaborat  În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Elaborarea și aprobarea 

programului/planului de asigurare 

cu echipamente de protecție și 

mijloace speciale de intervenție 

 Semestrul   

I 

Program/plan 

elaborat și aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

32.  Realizarea activităţilor 

de ajustare a cadrului 

regulator şi funcţional 

al instituțiilor de 

învățămînt ale MAI, 

potrivit standardelor 

stabilite de Codul 

Educaţiei 

 Codul 

Educaţiei 

DGRU 

Academia 

”Ștefan cel 

Mare” a MAI 

DPF 

Semestrul 

I  

Acte 

departamentale 

elaborate și 

remise pentru 

aprobare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

33.  Promovarea în 

instituţiile de drept a 

unei politici de cadre 

eficiente, bazate pe 

concurs public, 

perfecţionarea continuă 

cu suportul 

specialiştilor din 

străinătate 

 Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018  

 

 

DGRU 

IGP 

DPF 

BMA 

DTC 

SPCSE 

și instituțiile 

subordonate 

MAI 

Semestrial Concursuri 

desfășurate  

Practica avansată 

aplicată 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

34.  Elaborarea unor reguli 

unice cu privire la 

actele preparatorii la 

1. Elaborarea proiectului 

Regulamentului privind regulile 

unice cu referire la actele 

 DGRU 

STI 

IGP 

Semestrul 

II 

Proiect elaborat 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



aplicarea procedurilor 

de personal, cu 

digitalizarea acestora 

preparatorii  

 

DPF 

BMA 

SPCSE 

DTC 

Academia 

”Ștefan cel 

Mare” a MAI 

  2. Iniţierea procedurii de creare a 

soluţiilor tehnice cu privire la 

actele preparatorii la aplicarea 

procedurilor de personal 

 Semestrul 

II 

Soluții tehnice 

identificate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

35.  Dezvoltarea 

capacităților 

subdiviziunilor de 

relații cu publicul din 

cadrul sistemului 

afacerilor interne 

Organizarea și realizarea, 

participarea la seminare de 

informare/familiarizare, cursuri de 

instruire, vizite de studiu etc. 

pentru angajații subdiviziunilor 

relații cu publicul din cadrul MAI  

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

DRP 

IGP 

DPF 

BMA 

SPCSE 

DTC 

Academia 

”Ștefan cel 

Mare” a MAI 

Semestrial  Numărul de 

seminare, vizite 

de studiu, cursuri 

etc. organizate și 

realizate 

Numărul 

participanților la 

instruiri 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

resurse 

externe 

36.  Asigurarea și realizarea 

continuă a vizibilității și 

sporirea încrederii 

societății în sistemul 

MAI  

Organizarea și desfășurarea 

conferințelor de presă, elaborarea 

broșurilor/pliantelor/notelor de 

informare adecvată și promptă 

asupra activității MAI etc.  

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

DRP 

IGP 

DPF 

BMA 

SPCSE 

DTC 

Academia 

”Ștefan cel 

Mare” a MAI 

Semestrial Note/broșuri/pliante/

spoturi publicate/ 

difuzate 

Conferințe de presă 

organizate/ 

desfășurate 

Campanii de 

informare 

organizate și 

desfășurate 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

resurse 

externe 

37.  Dezvoltarea  

instrumentelor și 

mecanismelor de 

comunicare și 

interacțiune a MAI cu 

publicul  

Elaborarea și aprobarea Strategiei 

de informare și comunicare în 

cadrul MAI și a planului 

operațional de implementare a 

acesteia 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

DRP 

IGP 

DPF 

BMA 

SPCSE 

DTC 

Trimestrul  

II 

Strategie 

elaborată și 

aprobată 

Planul elaborat și 

aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



STI 

Academia 

”Ștefan cel 

Mare” a MAI 

38.  Reglementarea 

sistemului de pază și 

control al accesului în 

unitățile MAI 

Elaborarea regulamentului-cadru 

privind reglementarea regimului de 

pază și control al accesului în 

sediile Ministerului Afacerilor 

Interne, autorităților administrative 

și instituțiilor din subordinea MAI 

Ordinul MAI 

nr.340 din 

18.12.2015 

SDOI 

 

Trimestrul  

II 

Regulament-cadru 

elaborat și aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat  

39.  Managementul 

proiectului de definire a 

cadrului normativ 

intern MAI pentru 

securitatea informației 

1. Stabilirea necesităților MAI 

privind managementul securității 

informației 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

HG nr. 811 

din 

29.10.2015 

STI 

DGAMEP 

Semestrul 

I 

Raport elaborat În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Definirea politicii securității 

informației (excepție informația 

clasificată secret de stat) în cadrul 

MAI 

HG nr. 811 

din 

29.10.2015 

STI 

DGAMEP 

Semestrul 

II 

Proiect elaborat și 

aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

40.  Definirea cadrului 

organizatoric și de 

management pentru 

securitatea informației 

1. Elaborarea propunerilor privind 

cadrul de management pentru 

securitatea informației în cadrul 

MAI 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

HG nr. 811 

din 

29.10.2015 

STI 

  

Semestrul 

II 

Proiectul 

Regulamentului 

elaborat și aprobat 

Procedura pentru 

analiza și 

evaluarea 

riscurilor de 

securitate a 

informației 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



HG nr. 857 

din 

31.10.2013 

HG nr. 641 

din 

30.07.2014 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

elaborată 

Procedura de 

gestiune a 

incidentelor de 

securitate a 

informației 

elaborată 

  2. Stabilirea acordurilor de 

colaborare cu alte echipe de 

prevenire și reacție urgentă 

(CERT) naționale 

HG nr. 811 

din 

29.10.2015 

HG nr. 857 

din 

31.10.2013 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

STI 

 

2016 Numărul de 

acorduri de 

securitate a 

informației (ISA) 

semnate cu 

partenerii de 

schimb 

informațional 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

41.  Stabilirea cerințelor 

minime obligatorii de 

securitate cibernetică 

aplicate pentru 

domeniul TIC în cadrul 

MAI 

1. Definirea standardelor interne 

privind protecția datelor cu 

caracter personal pentru sistemele 

informatice ale MAI și pachetul de 

documente pentru Centrul Național 

pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

Legea nr. 

133 din 

08.07.2011 

HG nr. 811 

din 

29.10.2015 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

SPDCP 

STI 

2016 Pachet standard 

de documente 

întocmit  

Ghidul de 

pregătire a 

pachetului de 

documente pentru 

o aplicație 

elaborat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Clasificarea tipurilor de 

informaţie, cu excepția secretului 

de stat 

Legea nr. 

133 din 

08.07.2011 

HG nr. 811 

din 

STI 

DD 

 

2016 Procedura de 

clasificare a 

informației în 

cadrul MAI 

elaborată și 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



29.10.2015 

 

aprobată 

Norme de 

gestiune a 

informației 

clasificate 

adoptate 

Catalogul 

informației 

clasificate în 

cadrul MAI 

elaborat 

42.  Efectuarea auditului 

sistemelor informatice 

ale MAI cu scopul 

identificării 

vulnerabilităţilor și 

corespunderii la 

cerințele minime 

obligatorii de securitate 

cibernetică 

Identificarea și formularea 

propunerilor de planificare în 

bugetele instituţiilor subordonate 

MAI a mijloacelor financiare 

necesare pentru efectuarea 

auditului securităţii cibernetice 

Legea nr. 

133 din  

08.07.2011 

HG nr. 811  

din 

29.10.2015 

HG nr.754 

din  

12.09.2014 

STI 

DGEF 

2016 Propuneri 

formulate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

43.  Implementarea 

procedurilor de 

asigurare a 

disponibilității 

sistemelor informatice 

gestionate de MAI  

Înregistrarea sistemelor 

informaționale ce procesează date 

personale, gestionate de 

subdiviziunile MAI, în Registrul 

de evidență a operatorilor de date 

cu caracter personal  

Legea nr. 

133 din  

08.07.2011 

HG nr. 811  

din 

29.10.2015 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

 

SPDCP  

STI 

 

2016 Numărul 

sistemelor 

informatice 

înregistrate la 

CNPDCP 

Acordul de 

responsabilitate 

pentru divulgarea 

datelor cu caracter 

personal 

implementat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

44.  Automatizarea 1. Definirea proceselor aferente Legea 59 din STI  2016 Caiet de sarcini În limitele 



proceselor operaționale 

aferente activităților-

cheie ale MAI  

activității speciale de investigație, 

gestiunii sesizărilor la 

poliție,gestiunii cauzelor penale, 

integrității instituţionale, gestiunii 

interdicțiilor 

08.06.2012 

HG nr. 857 

din 

31.10.2013 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

HG nr. 76 

din  

16.05.2014 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

 elaborat bugetului 

aprobat 

  2. Definirea proceselor aferente  

circulaţiei şi folosirii armelor 

letale, neletale şi a muniţiilor cu 

destinaţie civilă 

HG nr. 857 

din 

31.10.2013 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

Lege nr. 130 

din 

26.10.2012 

HG nr. 293 

din  

23.04.2014 

HG nr. 634 

din  

06.06.2007 

STI  

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

2016 

 

Caiet de sarcini 

elaborat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

45.  Implementarea 

fluxurilor de lucru în 

formă electronică 

pentru procesele 

selectate și 

documentate ale MAI 

 HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

HG nr. 669 

din 

02.09.2013 

HG nr.262 

STI 

subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

2016 Grup de lucru 

instituit 

Raport de 

evaluare întocmit 

Proiecte elaborate 

și aprobate 

Sistem ajustat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



din 

04.04.2014 

HG nr. 857 

din 

31.10.2013 

din subordinea 

MAI 

Flux de lucru 

digitalizat 

46.  Digitalizarea serviciilor 

publice oferite de MAI 

1. Elaborarea și aprobarea 

planurilor de reinginerie a 

serviciilor publice distincte 

HG nr. 811  

din 

29.10.2015 

HG nr.122 

din 

18.02.2014 

HG nr. 710 

din  

20.09.2011 

HG nr 330 

din 

01.06.2012 

STI  

IGP 

SPCSE 

DPF 

BMA 

CSC 

”Dinamo” 

SM 

Academia 

”Ștefan cel 

Mare” a MAI 

DAPD 

Trimestrul 

 I 

Raport de analiză 

a calității 

serviciilor 

generalizate de 

către autorităţile 

responsabile şi 

incluse în 

rapoartele anuale 

privind reforma 

serviciilor publice  

Planurile de 

reinginerie a 

serviciilor publice 

distincte 

elaborate, 

coordonate cu 

Cancelarie de Stat 

și aprobate pentru 

finanțare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 2. Reingineria proceselor 

operaţionale şi de livrare a 

serviciilor publice 

 Trimestrul  

II 

Produse noi 

elaborate și 

promovate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 3. Digitalizarea serviciilor publice 

conform planurilor de reingenerie 

aprobate 

 2016 Serviciile publice 

electronice 

sectoriale 

disponibile și 

operaționale 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



 4. Elaborarea planului de 

digitalizare a arhivelor şi 

registrelor de pe hîrtie şi din 

formate care nu permit dezvoltarea 

serviciilo electronice 

 Trimestrul  

I 

Plan de 

digitalizare 

elaborat 

Studiu de 

fezabilitate 

efectuat 

Proiect propus 

spre aprobare/ 

finanțare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

47.  Elaborarea măsurilor de 

protecție on-line a mass 

media de atacurile 

cibernetice, în special, 

în cazul mediatizării 

evenimentelor de 

importanță majoră 

 Foia de 

parcurs 

pentru 

dezvoltarea 

mass mediei 

din 

Republica 

Moldova 

IGP 

DRP 

2016 Numărul de 

măsuri întreprinse 

Numărul de 

cazuri depistate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

OBIECTIVUL IV (Obiectivul IV din PDS al MAI) 

Dezvoltarea și consolidarea unui sistem de reglementări interne și a unor capacități proprii de prevenire și combatere a corupției, 

torturii și tratamentelor inumane, altor abateri din partea angajaților MAI 

48.  Eficientizarea 

colaborării SPIA cu 

Centrul Naţional 

Anticorupţie în vederea 

prevenirii, descoperirii 

şi sancţionării faptelor 

de corupţie săvîrşite de 

angajații MAI 

 Restanță din 

Planul de 

acțiuni al 

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

SPIA Trimestrul  

I 

Acord de 

colaborare semnat 

Plan comun de 

acţiuni elaborat şi 

aprobat 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

49.  Introducerea sistemului 

unic de evidenţă a 

sesizărilor cetăţenilor 

 Restanță din 

Planul de 

acțiuni al 

STI 

SPIA 

 

Trimestrul  

II 

Sistem electronic 

de evidență 

funcțional 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



cu privire la încălcările 

din partea angajaţilor 

sistemului afacerilor 

interne  

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

50.  Elaborarea 

Regulamentului privind 

organizarea și 

funcționarea Sistemului 

de înregistrare a 

apelurilor telefonice în 

cadrul unor linii 

specializate 

/instituționale ale 

Ministerului Afacerilor 

Interne 

 Restanță din 

Planul de 

acțiuni al MAI 

pentru anul 

2015 (Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

STI 

IGP 

SPIA 

 

Trimestrul  

I 

 

Regulament 

elaborat și 

aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

51.  Fortificarea 

capacităților Poliției de 

prevenire și combatere 

a cazurilor de tortură, 

tratament degradant şi 

abuz de serviciu 

1. Dezvoltarea unui mecanism 

eficient de monitorizare a 

persoanelor reținute prin 

implementarea Sistemului 

informaţional automatizat 

„Registrul persoanelor reținute, 

arestate și condamnate” 

 IGP 

STI 

Semestrul 

II 

Sistem 

implementat 

întoate unitățile 

Poliției 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Instalarea sistemelor video de 

monitorizare în sediile 

desconcentrate şi autospecialele 

din dotarea Poliţiei 

 IGP Semestrul 

II 

Numărul sediilor 

și autospecialelor 

dotate cu 

echipament de 

monitorizare 

video 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  3. Asigurarea condițiilor decente 

de deținere a persoanelor reținute 

 IGP Semestrul 

II 

Numărul de 

izolatoare 

În limitele 

bugetului 



de Poliție prin efectuarea 

reparațiilor izolatoarelor de 

detenție preventivă 

reparate aprobat 

OBIECTIVUL V (Obiectivul V din PDS al MAI) 

Creșterea nivelului de protecție a datelor cu caracter personal în sistemul afacerilor interne 

52.  Amendarea Ordinului 

MAI nr. 444 din 28 

decembrie 2012 privind 

reglementarea 

prelucrării datelor cu 

caracter personal de 

către subdiviziunile 

MAI 

 PDS al MAI  

pentru anii 

2014-1016 

SPDCP 

STI 

Semestrul 

I 

 

Proiect de act 

elaborat și aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

OBIECTIVUL VI (Obiectivul VI din PDS al MAI) 

Crearea, consolidarea și dezvoltarea unui mecanism intern de identificare, atragere și asimilare a fondurilor de asistență externă, 

relații internaționale 

53.  Implementarea 

programelor/ 

proiectelor, și atragerea 

fondurilor externe 

eligibile pentru MAI 

1. Negocierea unor noi proiecte 

bilaterale în domeniul afacerilor 

interne 

 

PDS al MAI  

pentru anii 

2014-2016 

DGRIIE 

subdiviziunile 

de relații 

internaționale 

din cadrul 

autorităților 

administrative 

și instituțiilor 

din subordinea 

MAI 

Permanent Donatori 

identificaţi 

Numărul de 

proiecte negociate  

Din surse 

externe de 

finanțare 

  2. Implementarea proiectelor bi- și 

multilaterale în derulare 

PDS al MAI  

pentru anii 

2014-2016 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Trimestrial Numărul de 

proiecte 

implementate 

Numărul 

activităților 

desfășurate 

Din surse 

externe de 

finanțare 



  3. Organizarea și desfășurarea 

reuniunilor de coordonare a 

asistenței externe 

PDS al MAI  

pentru anii 

2014-2016 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrial Numărul de 

reuniuni 

organizate 

Numărul de 

propuneri de 

proiecte înaintate 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

  4. Implementarea, în cazul 

aprobării, a Matricei de politici 

pentru suportul reformei Poliţiei 

2016-2020   

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Trimestrial Matricea 

implementată 

Rezultate 

valorificate 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

  5. Asigurarea întîetăţii în vederea 

implementării activităţilor 

Planului de Acţiuni pentru 2014-

2017 al Programului de Cooperare 

Poliţienească în cadrul 

Parteneriatului Estic 

Legea nr. 

426-XVI din  

27.12.2006 

DGRIIE Trimestrial Numărul de 

acţiuni realizate 

Rezultate 

valorficate  

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din bugetul 

programulu

i 

54.  Consolidarea cooperării 

bilaterale în domeniul 

afacerilor interne cu 

R.P.Chineză, 

RepublicaTurcia, Statul 

Israel, Statul Qatar, 

Georgia,dar și cu alți 

actori globali și 

regionali în ascensiune 

1. Organizarea acţiunilor comune 

prin consolidarea parteneriatelor 

bi- şi multilaterale  

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI  

Semestrial Cooperare 

intensificată 

Numărul de 

acţiuni realizate 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

  2. Priorităţi comune identificate, 

programate și realizate 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

Semestrial Priorităţi 

identificate 

Rezultate 

valorificate 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 



2016–2018 MAI finanțare 

55.  Consolidarea cooperării 

bilaterale în domeniul 

afacerilor interne cu 

statele-membre CSI 

1. Desfăşurarea Rundei de 

negocieri bilaterale pe marginea 

proiectului Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Azerbaidjan 

privind readmisia persoanelor 

aflate în situație de ședere ilegală 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrul 

I 

Rundă de 

negocieri 

desfăşurată 

Proiect negociat 

Rezultate 

valorificate 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

  2. Desfăşurarea celei de-a 2-a 

Runde de negocieri bilaterale pe 

marginea proiectelor  Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii 

Armenia privind readmisia 

persoanelor aflate în situație de 

ședere ilegală și Protocolului de 

implementare al acestuia 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrul 

I 

Rundă de 

negocieri 

desfăşurată 

Proiect negociat 

Rezultate 

valorificate 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

56.  Fortificarea cooperării 

regionale în domeniul 

afacerilor interne, 

precum şi organizarea 

şi desfăşurarea mai 

multor activităţi cu 

prilejul aniversării a 10 

ani de la semnarea 

Convenţiei privind 

Cooperarea 

Poliţienească în Europa 

de Sud-Est (CCP ESE) 

1. Preluarea şi exercitarea 

Preşedinţiei Republicii Moldova 

în cadrul  Convenţiei privind 

Cooperarea Poliţienească în 

Europa de Sud-Est (CCP ESE) 

Legea nr. 5  

din  

07.02.2008 

 

Ordin MAI 

nr.24 din 

27.01.2016 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrul 

I 

Numărul de 

activităţi realizate 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

 
 

2. Organizarea şi desfăşurarea 

celei de-a 15-a Reuniuni a 

Grupului de lucru al Experţilor în 

cadrul  Convenţiei privind 

Cooperarea Poliţienească în 

Europa de Sud-Est (CCP ESE) 

Ordin MAI 

nr.24 din 

27.01.2016  

 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrul 

I 

Reuniune 

organizată şi 

desfăşurată 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

  3. Organizarea şi desfăşurarea 

celei de-a 15-a Reuniuni a 

Ordin MAI 

nr.24 din 

DGRIIE 

autoritățile 

Semestrul 

I 

Reuniune 

organizată şi 

În limitele 

bugetului 



Comitetului de Miniştri în cadrul 

Convenţiei privind  Cooperarea 

Poliţienească în Europa de Sud-

Est (CCP ESE) 

27.01.2016  administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

desfăşurată aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

  4. Organizarea şi desfăşurarea 

Reuniunii Grupului de lucru 

privind protecţia datelor cu 

caracter personal 

Ordin MAI 

nr.24 din 

27.01.2016  

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrul 

I 

Reuniune 

organizată şi 

desfăşurată 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

  5. Organizarea şi desfăşurarea 

Reuniunii Grupului de lucru 

privind schimbul de informații în 

domeniul documentelor de 

călătorie falsificate și contrafăcute 

Ordin MAI 

nr.24 din 

27.01.2016  

 

DGRIIE 

autoritățile 

administrative 

și instituțiile 

din subordinea 

MAI 

Semestrul 

I 

Reuniune 

organizată şi 

desfăşurată 

În limitele 

bugetului 

aprobat și 

din surse 

externe de 

finanțare 

OBIECTIVUL VII (Obiectivul VIII din PDS al MAI) 

Crearea cadrului normativ și dezvoltarea capacităților de management al crizelor 

57.  Dezvoltarea 

capacităților 

instituționale și 

naționale de 

management integrat al 

crizelor și acțiunilor de 

ordine publică 

1. Elaborarea proiectului Hotărîrii 

a Guvernului ”Cu privire la 

Centrul Național pentru 

Management Integrat al Crizelor 

și Acțiunilor de Ordine Publică” 

Decizia CSS 

nr. 01/1-02-

02 din  

23.03.2015 

 

Hotărîrea 

Guvernului  

nr. 680  

din 

30.09.2015 

 

 

SDOI 

DGJ 

Trimestrul 

II 

 

Proiect de Hotărîre 

a Guvernului 

elaborat  

Hotărîre a 

Guvernului 

aprobată 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 

2. Amenajarea Centrului Național 

pentru Management Integrat al 

Crizelor și Acțiunilor de Ordine 

Publică 

 

DAPD 

DGEF 

STI 

SDOI 

2016 Spațiile Centrului 

amenajate și 

dotate tehnico-

material 

În limitele 

bugetului 

aprobat. 

Matricea 

de Politici 

privind 

Suportul 

Bugetar în 



domeniul 

Planului de 

Acțiuni 

privind 

liberalizare

a regimului 

de vize  cu 

UE 

3. Operaționalizarea Centrului 

Național pentru Management 

Integrat al Crizelor și Acțiunilor 

de Ordine Publică 

SDOI 

STI 

DAPD 

DGEF 

2016 Centrul 

operaționalizat și 

funcțional 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

    

4. Definirea procedurilor de lucru 

privind managementul integrat al 

informaţiilor din sfera de 

competenţă a Ministerului 

Afacerilor Interne 

Hotărîrea 

Guvernului  

nr. 680  

din 

30.09.2015 

 

STI  

SDOI  

IGP  

SPCSE  

BMA 

DPF 

SPIA 

2016 Caiet de sarcini 

elaborat  

Proceduri de lucru 

definite 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

5. Elaborarea cadrului normativ 

intern privind înregistrarea şi 

gestiunea informaţiilor din sfera 

de competenţă a Ministerului 

Afacerilor Interne 

Hotărîrea 

Guvernului  

nr. 680  

din 

30.09.2015 

 

STI  

SDOI  

IGP  

SPCSE  

BMA 

DPF 

SPIA 

2016 Numărul de 

propuneri de 

ajustare a actelor 

normative 

Participarea în 

grupuri de lucru 

privind 

modificarea 

cadrului normativ 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  6. Implementarea platformei 

corporative de gestiune a 

Hotărîrea 

Guvernului  

STI  

SDOI 

2016 Soluţie software 

implementată şi 

În limitele 

bugetului 



informaţiilor din sfera de 

competenţă a Ministerului 

Afacerilor Interne 

nr. 680  

din 

30.09.2015 

 

IGP  

SPCSE  

BMA 

DPF 

SPIA 

diponibilă pentru 

principalii actori: 

SDOI, SPCSE, 

IGP, DPF, BMA, 

SPIA 

aprobat 

58.  Semnarea Acordului de 

Implementare dintre 

Ministerul Afacerilor 

Interne al Republicii 

Moldova şi 

Departamentul Apărării 

al SUA privind 

cooperarea în asistenţa 

pentru securitatea 

frontierelor şi 

prevenirea proliferării 

armelor de distrugere în 

masă 

  SPCSE 

 

Trimestrul  

II 

Proiectul Hotărîrii 

Guvernului 

definitivat şi 

prezentat spre 

aprobare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

59.  Semnarea Acordului 

interguvernamental 

între Republica 

Moldova şi Lituania în 

domeniul prevenirii 

situaţiilor excepţionale 

  SPCSE 

DGRIIE 

 

Trimestrul 

IV 

Dezvoltarea 

cooperării 

bilaterale cu ţările 

membre ale UE în 

domeniul 

gestionării SE 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

OBIECTIVUL VIII (Obiectivul X din PDS al MAI) 

Asigurarea procesului de prevenire și diminuare a riscurilor și consecințelor situațiilor excepționale, incendiilor, accidentelor rutiere 

60.  Consolidarea 

intervențiilor integrate 

ale polițiștilor, 

pompierilor și 

medicilor în situațiile 

de urgență. Continuarea 

Proiectarea structurii 

organizatorice a SPCSE cu 

instituirea Direcţiei SMURD în 

cadrul aparatului central al SPCSE 

 SPCSE 

DGRU 

Trimestrul 

IV 

Proiect elaborat, 

coordonat și remis 

spre aprobare 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



implementării 

serviciului SMURD 

61.  Lansarea Proiectului de 

cooperare cu 

Departamentul de 

pompieri al Republicii 

Cehe „Îmbunătățirea 

capacităților SPCSE al 

MAI în caz de situații 

excepționale cu 

implicarea substanțelor 

periculoase 

  SPCSE Trimestrul 

III 

Dezvoltarea 

cooperării 

bilaterale cu ţările 

membre ale UE 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

62.  Lansarea proiectului 

transfrontalier SMURD 

2 

  SPCSE Trimestrul 

III 

Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale şi 

operaţionale ale 

efectivului SPCSE 

În limitele 

bugetului 

aprobat, 

donaţii şi 

granturi 

63.  Asigurarea procesului 

de prevenire și 

diminuare a riscurilor și 

consecințelor situațiilor 

excepționale și 

incendiilor 

Desfășurarea lecțiilor, instruirilor 

cu privire la protecția civilă în 

instituții de învățămînt  

PDS al MAI  

pentru anii 

2014-2016 

SPCSE Trimestrul 

IV 

Număr de lecții 

desfășurate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

64.  Extinderea segmentelor 

de traseu național 

monitorizate video, ca 

parte a sistemului de 

monitorizare video la 

nivel național 

 Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

STI 

IGP 

2016 Puncte de 

monitorizare 

conectate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

        

        

        



OBIECTIVUL IX (Obiectivul XI din PDS al MAI) 

Dezvoltarea și consolidarea interoperabilității serviciilor din cadrul sistemului afacerilor interne, precum și cu alte autorități de 

resort din țară și de peste hotare 

65.  Definitivarea 

proiectului de lege cu 

privire la Sistemul 

informațional integrat 

al organelor de drept 

 Restanță din 

Planul de 

acțiuni al 

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

STI 

DGJ 

Trimestrul  

I 

 

Proiect de lege 

elaborat și 

prezentat la 

Guvern 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

66.  Elaborarea 

Regulamentului privind 

administrarea și 

mentenanța rețelelor 

 Restanță din 

Planul de 

acțiuni al 

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

STI 

IGP 

DGJ 

Semestrul 

I 

 

Regulament 

elaborat și aprobat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

67.  Implementarea soluției 

tehnologice ce va 

intermedia 

comunicarea și 

schimbul de informații 

între orice aplicații ale 

MAI și aplicații interne 

sau externe 

 Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

2016–2018 

HG nr. 857 

din 

31.10.2013 

HG nr. 710 

din  

STI 2016 Plan de 

interoperabilitate 

elaborat 

Acoperire 

finaciară asigurată 

În limitele 

bugetului 

aprobat, 

mijloace 

din surse 

externe 



20.09.2011 

HG nr.122 

din 

18.02.2014 

HG nr. 656 

din 

07.09.2012 

HG nr 330 

din 

01.06.2012 

OBIECTIVUL X (Obiectivul XII din PDS al MAI) 

Implementarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat conform celor mai bune practici ale Uniunii Europene 

68.  Asigurarea 

implementării 

managementului 

integrat al frontierei de 

stat 

 HG nr. 1005 

din 

10.12.2014 

DPF Trimestrul 

IV 

Ședințe ale 

Consiliului 

Naţional pentru 

Managementul 

Integrat al 

Frontierei de Stat 

organizate 

Rapoarte de 

progres privind 

implementarea 

Strategiei 

Naționale de 

Management 

Integrat al 

Frontierei de Stat 

elaborate și 

aprobate 

În limitele 

bugetului 

aprobat, 

mijloace 

din surse 

externe 



69.  Dezvoltarea 

mecanismelor de 

cooperare internațională 

în vederea asigurării 

interoperabilității și 

corelării cu partenerii 

europeni și internaționali 

1. Negocierea și asigurarea semnării 

Acordului dintre Republica 

Moldova, România şi Ucraina cu 

privire la punctele de joncțiune a 

frontierelor de stat ale Republicii 

Moldova, României şi Ucrainei 

Restanță din 

Planul de 

acțiuni al 

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

DPF 

DGRIIE 

2016 Acord negociat și 

semnat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2. Asigurarea semnării și 

implementarea Acordului 

interministerial dintre Serviciul 

Grăniceri al Ucrainei, Serviciul de 

Stat Fiscal al Ucrainei si 

Departamentul Politiei de Frontiera 

al Ministerului Afacerilor Interne a 

Republicii Moldova, Serviciul 

Vamal al Ministerului Finanțelor al 

Republicii Moldova privind 

punctele de contact la frontiera 

moldo-ucraineană 

Restanță din 

Planul de 

acțiuni al 

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

DPF 

DGRIIE 

Semestrul 

II 

Acord semnat și 

implementat 

În limitele 

bugetului 

aprobat  

70.  Consolidarea relațiilor 

de cooperare între 

autoritățile 

managementului 

integrat al frontierei de 

stat 

Elaborarea și semnarea acordului de 

cooperare în domeniul protecției 

mediului combaterii actelor ilegale, 

prevenirii tăierii ilicite a vegetației 

silvice și a braconajului în zona 

terestră a frontierei și în bazinele 

acvatice transfrontaliere 

Restanță din 

Planul de 

acțiuni al 

MAI pentru 

anul 2015 

(Ordinul 

MAI nr. 130 

din 

13.05.2015) 

DPF Semestrul I Acord de 

cooperare 

elaborat, semnat și 

implementat 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

        

        



OBIECTIVUL XI (Obiectivul XIII din PDS al MAI) 

Consolidarea capacităților de gestionare eficientă a fluxurilor migraționale pe întreg teritoriu țării 

 

 

71.  Dezvoltarea şi 

implementarea noilor 

servicii de documentare 

pentru străini 

Implementarea serviciului de plăţi 

electronice Mpay (proiect pilot 

pentru eliberarea invitaţiilor) 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

BMA 

 

Semestrul 

II 

Serviciu dezvoltat 

şi implementat 

Din cadrul 

proiectelor 

de asistenţă 

72.  Dezvoltarea 

mecanismelor de 

asistenţă şi facilitare a 

procesului de integrare 

a străinilor în 

Republica Moldova 

1. Elaborarea Hotărîrii Guvernului 

„Privind aprobarea cuantumului 

ajutorului bănesc acordat 

refugiaților și beneficiarilor de 

protecție umanitară pentru anul 

2016” 

HG nr. 808 

din 

07.10.2014 

BMA 

 

Trimestrul  

I 

Proiect elaborat şi 

remis la Guvern 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

  2.Desfăşurarea în comun cu in 

comun cu Biroul OSCE pentru 

Instituţii Democratice şi 

Drepturile Omului (ODIHR) 

activităţilor de instruire pentru toţi 

actorii implicaţi în drepturile 

migranţilor 

 BMA 2016 Numărul de 

instruiri 

desfăşurate  

Numărul 

personalului 

instruit 

Cu suportul  

Biroului 

OSCE 

pentru 

Instituţii 

Democratic

e şi 

Drepturile 

Omului 

(ODIHR), 

Varşovia 

73.  Consolidarea 

parteneriatelor în 

vederea stabilirii unui 

mecanism eficient de 

combatere a şederii 

ilegale a străinilor 

1. Desfăşurarea instruirilor cu 

IGP, DTC și DPF în contextul 

implementării Ordinului MAI nr. 

149 din 01.06.2015 privind 

aprobarea Instrucţiunii referitoare 

la organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor necesare pentru 

combaterea şederii ilegale a 

străinilor pe teritoriul Republicii 

 BMA 

IGP 

DTC 

DPF 

2016 Numărul de 

instruiri 

desfăşurate  

Numărul 

personalului 

instruit 

În limitele 

bugetului 

aprobat 



Moldova 

2. Crearea echipelor mixte între 

Inspectoratul de Stat în 

Construcţii, Inspectoratul de Stat 

al Muncii, Centrul pentru Sănătate 

Publică în vederea efectuării 

controalelor operative comune la 

întreprinderi 

BMA 

 

2016 Numărul 

operaţiunilor 

comune 

desfăşurate 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

74.  Stabilirea cadrului 

juridic  de 

interconexiune a 

sistemului 

informaţional al BMA 

cu alte sisteme 

informaționale 

relevante 

Semnarea Contractului prestări 

servicii între CRIS „Registru” şi 

BMA 

 BMA 

STI 

 

Semestrul  

I 

Contract semnat În limitele 

bugetului 

aprobat 

75.  Elaborarea Acordului 

interinstituțional cu 

privire la numirea 

tutorului în cazul 

minorilor neînsoțiți  

  BMA Semestrul 

I 

Instrucțiune 

elaborată și 

aprobată 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

 


