
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
REFORMA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

 

Principalele documente care au formulat obiectivul de reformare a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) 

şi activităţii poliţieneşti au fost următoarele: 

• Strategia reformei administraţiei publice centrale (2005-2008). În urma analizei funcţionale a 

determinat motivele eficienţei reduse a organizaţii, dublările de funcţii şi funcţiile improprii ale 

diferitor subdiviziuni din cadrul MAI. Strategia a formulat obiective de reformare bazate pe 

asigurarea unei funcţionalităţi instituţionale şi utilizarea eficientă a resurselor disponibile. 

• Planul de acţiuni RM-UE (2005-2009). A formulat obiectivul de reformare a efectelor activităţii 

poliţieneşti prin implementarea principiilor şi mecanismelor de activitate poliţienească 

comunitară.  

• Planul de dezvoltare instituţională (2008). A redefinit misiunea activităţii poliţieneşti, obiectivele 

şi priorităţile MAI.  

• Foaia de Parcurs „Road Map” (2010). A fost elaborată în cadrul unui proiect condus cu sprijinul 

Uniunii Europene. A determinat problemele principale care afectează calitatea serviciilor 

prestate de Ministerul Afacerilor Interne şi a definit căile de soluţionare a acestor probleme.  

• Concepţia Reformei MAI (2010). Este primul document care se referă în mod exclusiv la reforma 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova.  

 

Exemple din recomandările elaborate în urma analizei funcţionale efectuate în faza iniţială de 

implementare a Strategiei reformei administraţiei publice centrale (2006): 

• Transferarea funcţiilor de elaborare a politicilor de la instituţiile subordonate către Ministerul 

Afacerilor Interne; 

• Privatizarea tuturor activităţilor antreprenoriale; 

• Lichidarea Departamentului Trupelor de Carabinieri; 

• Crearea Comisariatului Naţional de Poliţie şi Comisariatelor Zonale de Poliţie; 

• Transferarea funcţiilor de asigurare a executării deciziilor judiciare de la Direcţia Generală Poliţie 

Ordine Publică către Departamentul de executare a deciziilor judiciare; 

• Lichidarea funcţiei de prevenire, descoperire şi curmare a infracţiunilor economice a celor din 

domeniul informaticii şi a infracţiunilor de corupţie şi protecţionism îndeplinită de către 

Departamentul Serviciilor Operative; 

• Transferarea Serviciului Grăniceri în subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

• Transferarea instituţiilor medico-sanitare ale Direcţiei Medicale în sub-ordinea Ministerului 

Sănătăţii şi Protecţiei Sociale; 

• Transferul funcţiei de efectuare a expertizelor judiciare şi criminalistice a direcţiei tehnico-

criminalistice a Ministerului Afacerilor Interne către Centrul Naţional de Expertize Judiciare. 



   

 

 

Planul de dezvoltare instituţională formulează misiunea poliţiei, obiectivele dezvoltării 

instituţionale şi priorităţile pe termen mediu. 

O nouă misiune a poliţiei:  

• „De a garanta fiecărui cetăţean un mediu sigur, bazat pe parteneriat între poliţie şi societate, 

management modern şi standarde înalte de performanţă.”  

MAI intenţionează să realizeze misiunea sa prin implementarea concepţiei şi principiilor 

activităţii poliţieneşti comunitare, care este un model de schimbare organizaţională şi 

instituţională, acceptat în majoritatea ţărilor europene şi urmează să contribuie la îmbunătăţirea 

semnificativă a serviciilor acordate de MAI. 

Obiectivele strategice: 

• Alinierea Ministerului Afacerilor Interne la principiile şi standardele europene de funcţionare 

(modernizare, democratizare, demilitarizare şi optimizare). 

• Dezvoltarea şi monitorizarea politicilor bazate pe un parteneriat durabil, transparent si pro-activ 

în vederea îmbunătăţirii prestării serviciilor. 

• Implementarea unui nou sistem poliţienesc, care va îngloba un management modern, 

responsabil şi orientat la necesităţile comunităţii. 

 

Priorităţile pe termen mediu şi acţiuni prioritare : 

• Modernizarea poliţiei în scopul eficientizării, democratizării şi sporirii responsabilităţii faţă de 

comunitate. 

• Reforma Ministerului Afacerilor Interne în domeniul organizaţional, managementului resurselor 

umane, instruirii şi comunicării.  

• Reducerea fenomenului infracţional, gradului de victimizare şi sporirea securităţii şi ordinii 

publice  

 

Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne  

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr.1109 din 6 decembrie 2010) 

„....Obiectivele reformei MAI: 

a) perfecţionarea cadrului legal al activităţii poliţiei şi carabinierilor prin elaborarea Legii cu privire la 

activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, Legii cu privire la carabinieri, altor acte legislative relevante...; 

b) crearea structurilor de dirijare (de politici) şi de executare, asigurînd delimitarea strictă a funcţiilor 

subdiviziunilor MAI, potrivit specializării lor, cu identificarea şi stabilirea clară a competenţelor acestora: 

Departamentul poliţie, Departamentul trupelor de carabinieri, Departamentul de urmărire penală, 

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; 



   

 

 

c) implementarea principiilor activităţii poliţieneşti comunitare prin consacrarea legislativă şi delimitarea 

competenţelor poliţiei de stat şi ale poliţiei locale şi implementarea principiilor de colaborare 

instituţională; 

d) realizarea procesului de „demilitarizare” a poliţiei şi delimitarea statutului de poliţist de cel al altor 

categorii de funcţionari care asigură activitatea poliţiei; 

e) reformarea trupelor de carabinieri prin preluarea integrală de la poliţie a funcţiilor de menţinere şi 

restabilire a ordinii publice, precum prin şi trecerea la serviciul militar exclusiv prin contract; 

f) reformarea sistemului de pregătire şi promovare a personalului MAI prin crearea unui ciclu continuu 

de instruire profesională; 

g) revigorarea sistemului de evaluare a activităţii poliţiei şi altor subdiviziuni ale MAI pornind de la 

criteriile ce se vor referi la receptivitatea şi percepţia poliţiei faţă de necesităţile concrete ale 

comunităţii, participarea societăţii civile la identificarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea 

comunităţii, nivelul de încredere şi respect faţă de poliţie etc.; 

h) sporirea rolului MAI şi al Serviciului Grăniceri în procesul de consolidare a cooperării organelor de 

drept în domeniul managementului integrat al frontierei de  stat, inclusiv prin optimizarea activităţii 

Serviciului Grăniceri, prin atribuirea împuternicirilor depline de combatere a criminalităţii 

transfrontaliere; 

i) cesiunea funcţiilor poliţiei judecătoreşti către Ministerul  Justiţiei; 

j) consolidarea capacităţii MAI în procesul de instruire a conducătorilor auto, inclusiv prin procedurile de 

monitorizare a instituţiilor care realizează această pregătire în vederea asigurării, în mod eficient şi 

continuu, a funcţiei de securitate a traficului rutier...”. 

 

 

 

 

Acest rezumat informativ a fost realizat în cadrul proiectului  „Consolidarea capacităţilor mass-media din Republica Moldova de a reflecta şi 
monitoriza reformele din sectorul de securitate şi procesul de soluţionare a conflictului transnistrean”, implementat de Institutul de Politici 
Publice cu suportul financiar al National Endowment for Democracy. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de 
vedere al National Endowment for Democracy. 


