\
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General al Politiei

ORDIN
mun. Chisiniu

nr. hZL

Cu privire la instituirea Comitetului

de monitorizare in

vederea

implementirii re(elei securizate de
comunica{ii voce-date in cadrul
Inspectoratului General al Poli{iei

in

vederea realizdrii componentei A.4.2 ,,Asigurarea comunicaliei fiabile Ei
eficiente pentru scopuri operafionale in cadrul Poliliei", prevdzute in Matricea de politici
a Acordului de finanlare CRIS:ENI|20L51038-144 Suport pentru Reforma Polifiei, pct.
4.2.9. - Realizarea refelei de comunicafii voce-date a Poliliei din Planul de acliuni
privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru anii 2016-2020, aprobat
prin Hotdrdrea Guvemului nr. 587 din 12 mai 2016, precum qi in vederea asigurdrii
managementului integrat, coordonarea gi interacfiunea forfelor din cadrul sistemului de
ordine qi securitate public6, in temeiul pct.l4 subpct.l4 al Regulamentului privind
organizarea gi funcfionarea Inspectoratului General al Polifiei, aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 283 din24 aprilie 2013, ORDON:

A institui Comitetul de monitorizare in vederea implementdrii rejelei securizate
de comunicalii voce-date in cadrul Inspectoratului General al Poliliei.
2. A aproba componenla nominall, a Comitetului de monitorizare in vederea
implementdrii refelei securizate de comunicafii voce-date in cadrul Inspectoratului
General al Poliliei, conform anexei nr.l, precum Ei Regulamentul de organizare gi
1.

func{ionare al acestuia, conform anexei nr.2.

A stabili cd in caz de eliberare din funclie a membrilor Comitetului de
monitorizare, atribuliile acestora vor fi exercitate de cdtre persoanele desemnate in
3.

funcliile respective,lard emiterea unui act administrativ in acest sens.
5. A atribui controlul executdrii prezentului ordin qefului adjunct al Direcfiei
management operafional, comisar-qef IanuE Erhan.

$ef'
comisar-Eef

Alexandru PINZARI

Tabel de repartizare:
conform anexei

$ef adjunct al DMO a IGP,
Comisar sef

-4nuu

ERHAN

COORDONAT:
$ef al Direcfiei management opera{ional,
comisar principal

Alexandru BEJAN

$ef al Directiei juridice,
comisar principal

Sergiu TURCANU

$ef al Secfiei Secretariat,
comisar

Tatiana GLAVAN

Anexa nr.l
la Ordinul IGP
din

I

nr.

4O4-

COMPONENTA
Comitetului de monitorizare in vederea implementirii
retelei securizate de comunicatii voce-date in cadrul
Inspectoratului General al Politiei
Pregedinte - Ianuq Erhan, Eef adjunct interimar al Direcliei management operafional a
lGP, coordonator al Portofoliului III al Unitatii de management al programului pentru
implementarea reformei Poliliei ;

Secretar

Sergiu Vornicescu, specialist superior

al

Serviciului mentenanld al

Serviciului administrare gi logisticd al Inspectoratului General al Poliliei;

Membri:
- Viorel Gandrabur, qef al Serviciului administrare qi logisticd al Inspectoratului
General al Polifiei;
- Vlad Harjevschii, qef al Dispeceratului Direcliei management operalional a
Inspectoratului nafional de patrulatre al lnspectoratului General al Poliliei;
- Oleg Ciubotaru, qef al Secfiei planificare misiuni Ei dirijare operafionald a
Direc{iei management operafional a Inspectoratului General al Poliliei;
- Alexandru Maluda, inspector principal al Serviciului transmisiuni al Statului
major al Bngdzii de polilie cu destinafie speciald "Fulger" a Inspectoratului
General al Poliliei;
- Tudor Murug, qef al Serviciului tehnic qi telecomunicajii al Secliei dotari qi
logisticd a Inspectoratului nalional de patrulatre al Inspectoratului General al
Poliliei;
- Oleg Vitcovschi, specialist superior al Serviciului IT qi comunicalii al Direcliei de
polilie a mun. ChiEindu a Inspectoratului General al Poliliei.

Anexa nr.2
la Ordinul IGP nr..4QL
0r7
din

I

REGULAMENTUL
de organizare qi func{ionare a Comitetului de monitorizare
in vederea implementlrii re{elei securizate de comunica{ii voce-date
in cadrul IGP
I. No{iuni generale

1. Comitetul de monitorizare in vederea implementdrii relelei securizate

de

comunicafii voce-date in cadrul IGP (in continuare Comitet de monitorrzare) se instituie
in vederea acorddrii suporfului metodologic echipei de implementare a proiectului
II al
,,Asigurarea unui sistem de comunicalii fiabil qi eficient" din cadrul Portofoliului
Unitefli de management al programului pentru implementarea reformei Poliliei, instituit
inbazaDispoziliei MAI nr. UP/68 din22 mai2017.
2. Comitetul de monitorizare va contribui, in limitele prezentului Regulament, la
asigurarea realizdrri eficiente a acliunilor stabilite pentru implementarea componentei
A.4.2 din Matricea de politici ai Acordului de finanfare de cdtre echipa de proiect.
3. Comitetul de monitorizare, in activitatea sa, emite decizii care au statut de
recomandare, interpeldri, rapoarte de progres precum Ei alt gen de corespondenld in
funclie de necesitdfile apdrute.
4. Atribuirea altor sarcini sau responsabilitali ce exced sfererei de reglementare a
prezentului Regulament nu se admite.

II. Componen{a Comitetului

de monitorizare

5. Componenla Comitetului de monitorizare este stabilitd prin anexa ff'

I

la

Ordinul de aprobare a prezentului Regulament'
6. Comitetul de monitorizare este alcdtuit din membri qi Secretar, fiind condus de
c6tre un preqedinte.

7. iregedintele Comitetului de monitorizare conduce activitatea Comitetului

de

monitorizare.
8. in exercitarea atributiilor sale, Preqedintele desfbqoard urmdtoarele activitdli:
a) prezideazd qedinlele Comitetului de monitorizare;
b) coord oneazd activitalile Comitetului de monitorizare, in conformitate cu
prezentul Regulament qi cu deciziile luate in cadrul qedinfelor desfbqurate;
c) asigurd transmiterea informaliilor gi documentelor privind activitalile gi deciziile
Comitetului de monitorizare cdtre Unitatea de management al programului pentru
implemen tar ea reformei Poliliei ;
d) propune agenda qi stabileEte lista invitalilor la gedinlele Comitetului de
monitorizare;
e) semneazd corespondenla prevdzutd la pct.3 al prezentului Regulament derivatS
din activitatea Comitetului de monitorLzare;
f) solicitd membrilor pregdtirea Ei prezentarea suportului metodologic ce poate servi
drept asistenfd in procesul de adoptare adeciziilor Comitetului de monitorizare;

d) din proprie iniliativd sau la iniliativa membrilor Comitetului de monitorizare, in
funclie de agenda qedinlei, poate invita orice angajat din cadrul altor subdiviziuni ale
Inspectoratului General al Poliliei, in vederea participdrii la lucrdrile Comitetului de
monitorizare;
e) reprezintd Comitetul de monitorizare in relaliile cu terfii.
9) in caz de imposibilitate de a participa la una din Eedinlele programate,
preEedintele delegd atribuliile sale unui membru din cadrul Comitetului de monitorizare,
fapt ce se va consemna obligatoriu in procesul verbal al qedinfei.
10. Membrii Comitetului de monitorizare exercitd urmdtoarele atribufii:
a) participd la Eedinlele Comitetului de monitorizare;
b) transmit Secretarului Comitetului de monitorizare propuneri Ei chestiuni pentru a
fi incluse in agenda Eedinlelor de lucru ale Comitetului de monitoflzate;
c) transmit comentarii Ei propuneri referitoare la procesul-verbal al qedinlelor sau la
documentele de suport pentru Eedinlele Comitetului de monitorizare;
d) participd la procesul de adoptare a deciziilor;
ej^ analiieazd documentele supuse dezbaterii pentru a transmite propuneri Ei
observajii Unit6lii de management al programului pentru implementarea reformei
Poliliei;
0 analizeazd aspectele referitoare la implementarea componentei A.4'2 din
Matricea de politici;
g) pregdtesc qi prezintd, la solicitarea Pregedintelui Comitetului de monitorrzare,
diferite documente de suport necesare deciziilor;
h) indeplir,.r.."rponsabilitalile ce decurg din deciziile adoptate de Comitetului de
monitorizare.
11. Activitalile de secretariat sunt asigurate de cdtre un Secretar, care exercitd
urmdtoarele atributii :
a) asigura organizarea gedinlelor comitetul de monitorizare;
b) primeqte Ei, dupi caz, intocmeqte documentele de suport relevante desfbqurdrii
qedinleloi Comitetului de monitorizare, asigur6nd transmiterea acestora, in termene
proxime, tuturor membrilor Comitetului de monitorizare precum Ei te4ilor persoane la
indicalia Pre edinte lui C omitetului de monito tizar e;
c) monitorrzeazd implementarea leciziilor Comitetului de monitorizare qi
raporteazd pregedintelui Comitetului de monitorizare despre evolulia procesului de
executare a deciziilor adoptate in cadrul EedinJelor de lucru in acest sens;
d) asigura evidenfa corespondenJei cu Unitatea de management al Programului
ea reformei Poliliei ;
pentru implementat
'elaboreaza
procesele-verbale ale Eedinlelor Comitetului de monitorizare qi
e)
la indicalia
asigur6 iransmiterea lor spre aprobare membrilor acesfuia precum Ei terlilor'
PreEedintelui Comitetului de monitorizare;
f) asigur6 arhivarea, in format electronic gi pe hArtie, a tuturor documentelor
referitoare la Eedinfele Comitetul de monitorizare;
E

III. Atribu{iile Comitetului

de monitorizare

conforrnitate cu prevederile prezentului Regulament, Comitetul de
monitorizare asigurd suport metodologic echipei de proiect pentru eficacitatea
implementarii coirponentei A.4.2 din Matricea de politici qi, in acest sens, indeplinind

lZ. in

urmdtoarele atributii

:

a) inainteazd propuneri in procesul de elaborare a Planurilor de acliuni pentru
implementarca componentei A.4.2 din Matricea de politici;
b) la solicitare, intreprinde activitdli privind asistenfa la elaborarea documentaliei
necesare pentru implementarea componentei A.4.2 din Matricea de politici;
c) acordd asistenfd in procesul de negociere a semndrii acordurilor de colaborare cu
entitafile interesate in domeniul implementdrii gi dezvoltdrii sistemului de comunicaJii in
standard TETRA la nivel nafional;
d) analizeazd, periodic progresele inregistrate pentru realizarea obiectivelor
specifice ale componentei A.4.2 din Matricea de politici, inbaza raporfului de progres,
prezentat de managerul de proiect;
e) asigurd coordonarea activitalilor planificate intre managerul de proiect Ei
conducerea Inspectoratului General al Poliliei, la necesitate;
0 elaboreazd recomanddri Ei propuneri in vederea imbundtdlirii implementdrii
componentei A.4.2 din Matricea de politici.
13. Atribufiile tuturor membrilor Comitetului de monitorizare comportd caracter de
exhaustivitate, fiind interzise atribuirea altor sarcini improprii celor specificate in
prezentul Regulament.

IV. Prevederi finale
14. Comitetul de monitorizare, nu va dubla activitatea echipei de proiect
,,Asigurarea unui sistem de comunicalii fiabil Ei eficient pentru scopuri operalionale in
cadrul Poliliei" gi nu va desfrgura activitdli in detrimentul realizdrri componentei A.4.2
din Matricea de politici.

15. Activitatea Comitetului de monitorizare iqi va inceta activitatea din data
finisarii procesului de implementare a componentei A.4.2 ,,Asigurarea comunicaliei
fiabile qi eficiente pentru scopuri operafionale in cadrul Poliliei", prevdzute in Matricea
de politici a Acordului de finanlare CRIS:ENI120I5/038-144 Suport pentru Reforma
Poliliei, pct.4.2.9. - Realizarea relelei de comunicalii voce-date a Poliliei din Planul de
acliuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru anii 2016-2020
aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 587 din 12 mar2016.

