
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA  

 

Consiliul de coordonare  

în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 

 

 

PROCES-VERBAL nr.6 

al şedinţei Consiliului de coordonare  

24.08.2016, ora 15.00        mun. Chişinău 
      (sala de protocol a MAI) 

A prezidat:  Dorin Purice, președinte al Consiliului, vice-ministrul afacerilor interne 

Au participat:  membrii Consiliului de implementare a SDP; 

     membrii Unității de implementare a SDP; 

Invitați:    Iurie Odagiu, prorector Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI; 

     Ina Bogatîi, șef direcție, DTC a MAI. 

     Larisa Malcoci, șef adjunct a DGEF a MAI;  

     Vladimir Grosu, șef secție DAPD a MAI  

A documentat: Vadim Ardeleanu, secretar Unitatea de implementare a SDP. 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Centrul comun de instruire pentru organele de aplicare ale legii: 

1) Anunțarea licitației publice în vederea contractării experților pentru servicii de 

consultanță aferente Studiului de fezabilitate privind crearea Centrului multifuncțional de 

instruire a personalului autorităților de aplicare a legii al MAI al RM. 

Raportor: dl Veaceslav Zmeu 

 

2) Sursele financiare pentru servicii de consultanță aferente Studiului de fezabilitate și a 

proiectului tehnic. 

Raportor: dl Sergiu Țurcanu 

 

3) Redislocarea INP al IGP și DTC a MAI din imobilul destinat Centrului 

multifuncțional de instruire.  

Raportor: dl Veacelsav Zmeu 

 

4) Rolul Academiei MAI ”Ștefan cel Mare” și a Centrului de instruire al 

Departamentului Trupelor de Carabinieri în consolidarea capacităților Centrului 

multifuncțional de instruire. Acordarea suportului în identificarea necesarului de instruire și 

edificarea noii structuri. 

Raportori: dnii Iurie Odagiu și Marin Lisî 

 

2. Proiectul Strategiei naționale de ordine și securitate publică și a planului de 

acțiuni pentru implementarea acesteia. Suprapuneri și dublări de politici și mecanisme 

de realizare a acestora. 

Raportor: dl Oleg Graur 

 

3. Progresele înregistrate în procesul de negociere cu Delegația UE privind 

acordarea suportului bugetar. Rezultatele consultărilor cu Ministerul Finanțelor și 

perspectiva semnării Acordului de finanțare. 

Raportor: dna Cristina Lesnic 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 În debutul ședinței, Președintele Consiliului, dl D.Purice, a salutat participanții și a 

solicitat membrilor Consiliului să se expună asupra agendei ședinței, propuse de Unitatea de 

implementare. 

Ulterior, a solicitat să fie comunicat de participanți, ce subdiviziune nu este reprezentată 

de către șefi nemijlociți, unde s-a enunțat că DGEF, DAPD, DTC și Academia ”Ștefan cel 

Mare” a MAI, sunt reprezentați de adjuncți, alți conducători de verigă medie. 

Dl D. Purice a anunțat membrii Consiliului că, a recepționat un raport din partea Unității 

de implementare a SDP, dl. A. Pînzari, prin care s-a solicitat convocarea ședințelor Consiliului 

o dată în lună. 

Propunerea fiind acceptată,  dl. D. Purice  a solicitat celor prezenți ca la ședințele 

următoare a Consiliului, să fie prezenți, în mod obligatoriu, șefii de unități.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Dl D. Purice a propus ca pînă a trece, propriu zis, la agenda ședinței, să fie evaluată realizarea 

sarcinilor trasate la ședințele anterioare, mai cu seamă pentru acele sarcini, a căror termen 

stabilit de realizare a expirat. 

  Pe procesul-verbal nr. 2 din 22.06.2016, al ședinței Consiliului de coordonare:  

1) Cu referire la activitatea ce vizează ”Identificarea unor parteneri de dezvoltare 

(OSCE, Institutul de reforme penale, alte ONG-uri), în vederea evaluării situației privind 

dotarea Poliției conform normelor și stabilirea necesarului pe diferite compartimente, în 

contextul asigurării drepturilor și libertăților omului și excluderii tratamentelor inumane și 

degradante în procesul reținerii și deținerii în instituțiile Poliției”, termen de realizare finele 

lunii iulie, responsabil  Unitatea de implementare, dl. M. Grigoraș a informat că activitatea 

este în curs de derulare. 

S-A DECIS: Luarea la un control deosebit a activității și intensificarea eforturilor de realizare 

în termeni restrînși a acesteia.  

      Responsabil: Unitate de implementare,  

      Termen: septembrie 

 

2) Cu referire la activitatea ce vizează ”Identificarea și contractarea unor specialiști 

locali în domeniul IT (ÎS ”CRIS Registru” sau companii private IT), în vederea elaborării și 

definitivării business procesului aferent documentării deținătorilor de arme”, termen de 

realizare 1 iulie, responsabil DGSP a IGP, dl. A. Bejan a informat, că a fost solicitat oficial 

suportul partenerilor în partea ce vizează procesele business ce vizează arhitectura sistemului. 

S-A DECIS: Prezentarea, în adresa Consiliului, în termeni proximi, a unei informații 

suplimentare detaliate, cu privire la subiect. 

      Responsabil: Unitate de implementare,  

      Termen: 7 septembrie 

 

3) Cu referire la activitatea ce vizează ”Lansarea discuțiilor și identificarea partenerilor 

interni (IPP, IRP alte ONG-uri) pentru realizarea sondajului de opinie privind rele 

tratamente, abuz sau discriminare în activitatea Poliției”, termen de realizare finele lunii iulie, 

responsabil DJ a IGP, dna Elena Gherța a informa că a fost perfectat un demers în adresa 

Asociației Promo-LEX. 

S-A DECIS: Prezentarea, în adresa Consiliului, în termeni proximi, a unei informații detaliate, 

cu privire la data și reacția Asociației. 

      Responsabil: Unitate de implementare,  

      Termen: septembrie 

 

   

 



 Pe procesul-verbal nr. 3 din 07.07.2016 al ședinței Consiliului de coordonare:  

1) cu referire la ”Aprobarea Metodologiei și aplicarea Standardelor ocupaționale în 

cadrul MAI”, termen de realizare luna iulie 2016, responsabil DGRU, dl. A. Dănilă a informat 

că Metodologia a fost aprobată.  

2) Cu referire la ”Contractarea unui expert pentru elaborarea metodologiei, în baza 

căreia să fie realizată evaluarea sediilor Poliției de către grupurile create, ori, examinarea 

posibilității obținerii suportului necesar realizării acestui exercițiu din partea MDRC”, termen 

de realizare 20 iulie 2016, responsabili DF și SAL ale IGP, dl M. Grigoraș a informat ,că 

această activitatea a fost demarată prin semnarea dispoziției IGP privind evaluarea sediilor 

sectoarelor de poliție. În prezent activitatea este în derulare și că pînă la 15.09.2016, urmează a 

fi finalizată evaluarea, după care se va decide asupra necesității și oportunității contractării 

unui expert în materie. 

S-A DECIS: Luarea la un control deosebit a activității cu prezentarea ulterioară a unui 

produs analitic de calitate.  

      Responsabil: Unitate de implementare,  

      Termen: septembrie 

 

Pe procesul-verbal nr. 4 din 21.07.2016 al ședinței Consiliului de coordonare: 

1) Cu referire la activitatea ce vizează ”Inițierea unei comunicări oficiale cu Fundația 

Hanns Seidel pentru determinarea disponibilității acesteia în a oferi suportul necesar creării 

Centrului de instruire”, termen de realizare 3 august, responsabili F. Lecari, V. Negura, dl A. 

Pînzari a informat că această activitate nu mai este relevantă din motiv că sunt în 

imposibilitate de a achita în volum deplin lucrările pentru realizarea studiului de fezabilitate. 

Mai mult decît atît, proiectul Caietului de sarcini a fost întocmit și expediat în adresa DAPD a 

MAI pentru lansarea achiziției publice pentru aceasta.  

2) Cu referire la activitatea ce vizează ”Identificarea și prezentarea în adresa Consiliului 

de coordonare a soluției privind locația redislocării Trupelor de carabinieri de pe str. Doina 

102”, termen de realizare 4 august, responsabili DAPD, DTC și IGP, dl. D. Purice a adus la 

cunoștință celor prezenți că a recepționat raportul DTC unde se propun niște locații, pentru 

realizarea acțiunii. Totodată a enunțat că, locațiile pentru soluționarea problemei redislocării 

vor fi identificate prin eforturi comune. 

3) Cu referire la activitatea ce vizează ”Sesizarea autorităților administrației publice 

centrale, cu responsabilități în realizarea planului de acțiuni aferent Strategiei asupra 

implicării în procesul de implementare” și ”Convocarea reprezentanților autorităților 

administrației publice centrale cu responsabilități în domeniu, la una din ședințele consiliului 

de coordonare”, termen de realizare stabilit 4 august, responsabil Unitatea de implementare, 

dl. M. Grigoraș a informat că s-a convenit invitarea reprezentanților APC la ședință după 

obținerea unor livrabile, care să fie prezentate și discutate cu aceștia.     

4) Cu referire la activitatea ce vizează ”Prezentarea proiectului foii de parcurs pentru 

pilotarea principiilor activității polițienești comunitare în adresa Consiliului de coordonare, 

pentru a analiza viziunea propusă”, termen de realizare fiind stabilit 17 august, dl. M. 

Grigoraș a anunțat că activitățile sunt demarate și că proiectul Foii de parcurs este elaborat. În 

prezent se lucrează asupra proiectului de pilotare a principiilor activității polițienești 

comunitare în  cele 4 subdiviziuni teritoriale anunțate. 

  În finalul procesului de evaluare a nivelului de realizare a sarcinilor stabilite de către 

Consiliu, pe marginea implementării SDP (2016-2020), președintele Consiliului, dl. D. Purice, 

a reiterat că, pe viitor nu vor fi acceptate astfel de derogări de la termenii stabiliți pentru 

realizarea sarcinilor. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Subiectul I 



  1.1 Dl. V. Grosu,  reprezentant al DAPD, a comunicat că procedura de achiziție nu a 

fost lansată, deoarece nu a fost stabilită suma estimativă, precum și unele aspecte din caietul de 

sarcini pentru a putea demara procedura. Totodată, a informat că a adresat o scrisoare în adresa 

IGP care să clarifice acele aspecte, necesare pentru lansarea procedurii de achiziție. 

S-A DECIS: lansarea, în mod de urgență, a procedurii de achiziții publice pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate pentru Centrul comun de instruire.   

      Responsabil: DAPD a MAI (V. Zmeu),  

      Termen: 25 august 

 1.2 Cu referire la subiectul 1.2 din agendă, reprezentantul DGEF a MAI, a informat că 

sursele financiare pentru servicii de consultanță aferente Studiului de fezabilitate și a 

proiectului tehnic vor fi valorificate din sursa 3.74 (Suport bugetar 1).  

  1.3 Cu referire la subiectul 1.3 din agendă, dl. D. Purice a informat cei prezenți că 

referitor la redislocarea DTC, s-a identificat deja soluții. Totodată, dl A. Pînzari, referindu-se la 

problema redislocării INP, a reiterat prezența unor soluții alternative. 

  1.4 Cu referire la subiectul 1.4, dl Iu. Odagiu a adus la cunoștință reprezentanților 

Consiliului că, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI este dispusă să ofere tot sprijinul necesar 

creării Centrului comun de instruire, pornind de la modulele psiho-pedagogice pentru 

instruirea viitorilor profesori, dotarea bibliotecii, curricule, metodologii la disciplinele de 

studii, dotarea laboratoarelor etc. 

   

  Referindu-se la acest subiect, dna I. Bogatîi (DTC) a expus opinia ca Centrul de 

instruire al carabinierilor să fie amplasat pe același teritoriu cu Centrul comun de instruire, 

pentru a putea utiliza aceiași bază logistică, dar în același timp să aibă bloc, unde să fie posibil 

amplasarea cadrelor didactice, precum și un bloc separat pentru militari. 

  În acest context, dl. D. Purice a enunțat că o asemenea soluție nu este relevantă, 

întrucît componentele de instruire pentru carabinieri vor fi incluse în curriculă, fără alocarea 

unui bloc separat carabinierilor, deoarece o astfel de abordare nu răspunde așteptărilor actuale.   

  Totodată, de către președintele Consiliului a fost solicitat ca în termeni proximi, DTC 

să prezinte conceptul referitor la problema dată, care să fie discutat, în mod obligatoriu cu 

IGP, DGRU, Academia ”Ștefan cel Mare”. 

   În finalul dezbaterilor primului subiect, dl. D. Purice a subliniat că la moment, pe 

subiectele abordate, nu există o viziune clară, o coerență în activități, nu se îndeplinesc 

indicațiile în termen, urmare cărui fapt a anunțat că va solicita inițierea anchetelor de serviciu 

în privința persoanelor care nu-și fac bine meseria.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Un alt subiect abordat, urmare parvenirii raportului IGP, a fost unificarea centrelor 

chinologice din cadrul MAI. În acest sens, dl. D. Purice a solicitat aportul fiecărei instituții 

pentru luarea, la nivel strategic, a unei soluții cît mai eficiente. 

  În acest sens, au fost enunțate, 2 soluții oportune: Crearea unui Centru chinologic 

comun sau a unei Întreprinderi de Stat. 

  S-A DECIS:      
 DGRIIE (C. Lesnic) și DGAMEP (N. Rotaru) vor prezenta materialele aferente 

activității centrului/centrelor chinologice (studiile de fezabilitate elaborate, concluziile și 

materialele grupului de lucru al MAI la acest subiect) elaborate de către specialiști în 

domeniu, pentru a fi analizate și care să servească în calitate de suport în procesul decizional. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Un alt subiect pus în discuție de către Președintele Consiliului a fost referitor la 

competențele subdiviziunilor în materie de combatere a corupției. 



  Dl. V. Moisei, referindu-se la subiect, a enunțat faptul că deja a discutat cu 

conducătorii de subdiviziuni, consilierul MAI dl. Eugen Corciu și că s-a ajuns la un numitor 

comun în partea ce vizează instituirea unor structuri de control, astfel problema fiind epuizată.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ulterior, a fost pus în discuție, subiectul privind transmiterea unor competențe, 

nespecifice Poliției, cum este exercitarea controlului din domeniul exploatării, întreținerii 

unităților de transport, etc, către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.   

 Urmare discuțiilor pe marginea subiectului, dl. D. Purice a propus ca inițiativele de 

modificare, completare și/sau abrogare a unor acte normative să vină din partea IGP, susținînd 

integral necesitatea unei astfel de abordări.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O altă problemă abordată de către dna C. Lesnic, a fost subiectul poliției judecătorești.  

 În acest context, dl. O. Graur a comunicat că DGAMEP are reprezentant în cadrul 

grupului de lucru pe Pilonul I. al SRSJ și că este gata să prezinte o informație sintetică privind 

starea de lucruri la acest subiect, la etapa actuală. 

 Dl. A. Zagoreanu, în contextul discuțiilor purtate, a solicitat ca reprezentantul MAI în 

cadrul grupului de lucru pe Pilonul I. al SRSJ, să evalueze situația în vederea examinării 

oportunității transmiterii către Ministerul justiției și a Izolatoarelor de detenție provizorie. 

 S-A DECIS:  

Dl O. Graur va pregăti o notă pe numele ministrului, cu privire la subiect, în contextul 

promovării ideii ”Caselor de arest”.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Subiectul II 

 Dl  O. Graur a prezentat informația privind stadiul elaborării Strategiei naționale de 

ordine publică și a Planului aferent. Referindu-se la subiect, a enunțat că toate subdiviziunile 

au prezentat avizele. De către DGAMEP a fost elaborată sinteza privind divergențele existente. 

A anunțat, că majoritatea recomandărilor au fost luate în considerare. Fiind prezentată sinteza 

propunerilor și recomandărilor, dl O. Graur a anunțat, că în cel mai scurt timp Strategia și 

Planul de implementare, vor fi prezentate pentru avizare pe extern. 

 În contextul prezentării subiectului, dl O. Graur a solicitat, ca pînă la 31.08.2016, 

subdiviziunile din cadrul MAI să prezinte, aferent proiectului Planului de acțiuni, evaluarea 

costurilor pentru acțiunile în care MAI se regăsește în calitate de executor principal sau unic.  

 

Subiectul III 

 Fiind prezentat subiectul nr. 3, dna C. Lesnic a anunțat că a fost schimbat 

coordonatorul pe matrice din partea UE, care are o altă viziune asupra acesteia, în special a 

indicatorilor. 

 Referindu-se la avizul Ministerului Finanțelor asupra Matricei, obiecții mari au fost 

expuse asupra Centrului comun de instruire, în partea ce vizează cheltuielile de viitor, pentru 

întreținerea acestuia, după încetarea suportului bugetar (salarizare, etc.). 

 Dl M. Tutilescu, referindu-se la subiect, a anunțat că modificările pe matrice țin mai 

mult indicatorii de rezultat, mijloacele de verificare. 

 

 În același context, dl. D. Purice a propus organizarea de către DGRIIE a unei vizite, 

persoanelor din cadrul MF și coordonatorului din partea delegației UE, la fața locului, pentru 

crearea unei viziuni de ansamblu ce privește Centrul de instruire.  

 

 Ulterior, cu titlu de informare, dna C. Lesnic a anunțat că au fost stabiliți experții care 

vor efectua misiunea de evaluare, estimativ, startul evaluării fiind data de 5 septembrie.  

   

Președintele Consiliului de coordonare    Dorin PURICE 

 



 

Secretar al Consiliului de coordonare 

locotenent-colonel de poliție     Vadim ARDELEANU 

 

Coordonat 

 

Șef al Inspectoratului General al Poliției 

colonel de poliție         Alexandru PÎNZARI 


