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dl Dorin PURICE, viceministrul afacerilor interne
se anexeazd Lista Participanfilor

Conform agendei au fost discutate urmStoarele subiecte:

l.

Cuvint de deschidere. Context. Premise.

Dl Dorin Purice, viceministrul afacerilor inteme a comunicat cd Ministerul Afacerilor

Interne

este la moment implicat intr-un amplu proces de reformare qi reorganizare, proces care urmeazl
sI consolideze capacitifile institufionale gi crearea unui sistem eficient in serviciul cetdfeanului qi
efi cace

intru dezvoltarea institulionald.

Totodatd a menfionat cd reforma Polifiei continu6 sd fie o prioritate a Guvemului Republicii
Moldova, a$a cum este prevdzut in Programul de activitate al Guvernului 2015-2018.

S-a adus

la

cunogtinld despre implementarea Suportului Bugetar pentru Reforma Poliliei,
demilitarizarea Trupelor de Carabinieri gi Strategia nationalS de ordine qi securitate public6.

2.

Sistemul de coordonare
Polifiei.

unitari a suportului bugetar acordat RM pentru reforma

Dl Dorin Purice, viceministrul afacerilor inteme a prezentat sistemul de coordonare unitar6

a

Suportului bugetar acordat RM pentru reforma Poliliei, fiind descrise urmdtoarele procese gi
componente:

-

Componenfa gi atribufiile Consiliului de coordonare;
Comitetul Executiv (Director);

Unitilile

de proiecr a

MAI

qi IGp;

Grupul interdepartamental pentru achizilii publice;
Regulamentul privind organizarea qi funclionarea Consiliului de coordonare al
Ministerului Afacerilor Interne pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliliei.

3. Acordul de finanfare

al UE privind Matricea din Suportul bugetar pentru reforma
Poli{iei. Reguli qi proceduri.

Dna Cristina Lesnic, qef al Direcliei generale relalii internalionale qi integrare europeana a trecut
in revistd urmdtoarele elemente definitorii:

-

Setul de acte legislative cu privire la Acordul de Finanlare al UE privind Matricea din
Suportul bugetar pentru reforma Polifei;
Factorii interesa{i qi p"artenerii d,e dezvoltare;

-

Perioadele de executare, condiliile speciale, condiliile generale, modalitdli
implementare, schemele organizalionale gi responsabilitilile asumate, precum

de
qi

rezultatele preconizate.

Drept urmare, reprezentantul UNDP dl Evghenii Goloqceapov s-a expus la capitolul
managementul riscurilor, la componentele incluse in prezentare "Justilie, drepturile omului 9i
democrafie", Ia care dna Cristina Lesnic a specificat cd absolut toate componentele care
reprezinti un risc sd fie vociferate.

. 4. Raportul de progres privind realizarea, in anul 2016, a Strategiei

de dezvoltare a

Polifiei pentru anii 2016 -2020. Probleme, solufii, concluzii.
Raportul de progres a fost prezentat de cdtre dl Alexandru Bejan, gef al Directiei management
operafional a Inspectoratului General al Poliliei, fiind prezentate cele 7 acliuni tealizate,4 care
sunt in curs de realizare Ei 6 care nu au fost realizate din motive obiective (legislatie).

Adilional, dl Dorin Purice a intrebat care este pozilra MAI referitor la amendamentele Legii
nr.45 din 0L03.2007 cu privire la prevenirea Ei combaterea violenlei in familie.

5.

Proiectul Planului de ac{iuni pentru implementarea, in anul 2017, a Strategiei de
dezvoltare a Poli{iei (2016 -2020), racordat la Matricea din Suportul bugetar pentru
reforma Polifiei. Aspecte financiare.

Dna Iuliana Dumitraq, gef al Sectiei managementul proiectelor, Inspectoratul General al Poliliei,
aprezentat obiectivele principale privind proiectul Planului de acliuni.

La capitolul reorganizarii Poliliei, reprezentantul UNDP dl Evghenii Goloqceapov a sugerat cd
este necesar de elaborat o viziune referitor la reorganizarea Poliliei in regiunea Transnistreand.

6.

Perspectivele dezvoltirii Trupelor de Carabinieri, in contextul aloca{iilor din
Suportul bugetar. Promovarea qi aprobarea cadrului normativ qi de politici necesar.

Alexandru Vieru, comandant adjunct al Departamentului Trupelor de Carabinieri, a
comunicat despre stadiul la care se afl6 reforma trupelor de carabinieri, invocind documentele

Dl

strategice de bazd, scopul reformei, instrumentele de realizare gi calendarul de acfiuni qi factorii
implicafi.

ONG-urile participante au manifestat interes in privin{a consecutivitalii activitdlilor prevdzute in
Strategia nationald de ordine gi securitate publicd qi reforma Trupelor de Carabinieri.

7.

Strategia na{ionali de ordine qi securitate publici. Stadiul

I

etapa promovirii.

Perspective.

Domnul Nicolae Sandu, qef al Direcfiei generale analizd, monitorizare gi evaluare politici a
menlionat despre evolufia qi stadiul proiectului de Strategie qi a informat cd aceasta va fr remisd
in adresa Guvemului spre aprobare la sfdrEitul lunii februarie.

8.

Concluzii finale. Prioritifi. Sarcini.
1. M. Grigoraq, in comun cu Unitalile de Proiect a MAI gi IGP va definitiva Planul de Acliuni
pentru implementarea in anul2017, a Strategiei de dezvoltare a Poliliei (2016-2020), racordat
la Suportul bugetar acordat Republicii Moldova pentru reforma Poliliei, pe care il va pune in
aplicare prin ordin al ministrului afacerilor inteme (termen: I0 februarie);

a

J. Se ia act de rapoartele qi

4.

informaliile oferite conform agendei;

Unitalile de proiect ale MAI qi IGP vor asigura comunicarea cu tofi actorii qi partenerii
strategici;

5. UnitAlile de proiect ale MAI qi IGP vor apela la toate entitAtile MAI pe toate subiectele
procesului de reform6;

6. Unitatea de proiect a IGP va remite Raportul de progres privind realizarea, in anul 2016,
Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru anii2016 -2020 in adresa Canceladei de StaU
7.

Dl Bejan va informa adilional

viceministrul afacerilor interne
amendamentele cu privire la intervenfia in violenla in familie;

8. Institufiile responsabile vor realiza urmdtoarele acliuni

o
.
o
.

a

dl Dorin Purice despre

;

Matricea de politici a carabinierilor este adoptatd in trimestrul I (DTC;)
in perioada 6-8 februarie 2017 planul de actiuni elaborate gi aprobat (Unitatile
de proiect ale MAI qi IGP);
Unitalile de proiect ale MAI qi IGP vor convoca reprezentanlii implicafi pentru
stabilirea atribufiilor pentru fiecare membru;
Unitatea de proiect a IGP va stabili locul Centrului comun de aplicare a Legii.

9. Delimitarea concretd intre atributiile Poliliei gi Carabinierilor (in special in restabilirea ordinii
publice);
10. IGP va analiza posibilitatea elabordrii unei viziuni privind reorganizarea Politiei in regiunea
Transnistreand (sugestie de la reprezentantul LJNDP);

L Unitifile

de proiect ale MAI Ei IGP vor revizui cantitativ acliunile in proiectul Planului de
actiuni pentru implementarea, in anul 2017, a Strategiei de dezvoltare a Poliliei (2016 -2020),
racordat la Matricea din Suportul bugetar pentru reforma Poliliei (la sugestia SOROS);
I

Viceministrul Afacerilor Interne

Intocmit

Dorin PURICE

Secretariatul Unitd{ii de proiect a MAI

