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Cancelaria de Stat  

 

 

Prin prezenta, Ministerul Afacerilor Interne expediază Raportul Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI privind executarea în anul 2020 a prevederilor Planului 

de acțiuni pentru anii 2020-2021 privind operaționalizarea Centrului integrat de 

pregătire pentru aplicarea legii al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne aprobat prin Anexa nr. 4 la HG nr.429/2020 și Raport 

Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI cu privire la realizarea în anul 2020 a 

Acțiunii 1.3. „Îmbunătățirea capacităților de pregătire inițială și continuă, cu accent 

pe drepturile omului, tehnici moderne de management și anti-corupție” a 

Suportului Bugetar pentru Reforma Poliției. 

Anexă:  Raport pe 5 file, 

Raport pe 6 file. 
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Anexa nr.1 

 

Raport 

cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2020-2021 privind 

operaționalizarea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii 

al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne  

aprobat prin Anexa nr. 4 la HG nr.429/2020 

 

În conformitate cu prevederile Planului de acțiuni pentru anii 2020-2021 

privind operaționalizarea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al 

Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Anexa 

nr. 4 la HG nr.429/2020, în anul 2020 au fost realizate următoarele: 

1.1. Elaborarea documentelor de organizare, planificare, desfășurare și 

evidență a formării. 

Prin ordinul rectorului Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 106 din 22.12.2020 a fost aprobat Regulamentul cu privire la 

organizarea și funcționarea Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea 

legii” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI. 

La data de 17 decembrie 2020 la ședința Senatului Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI, prin procesul verbal nr. 3 au fost avizate 15 programe de formare 

continuă elaborate de către Direcția „CIPAL” și ulterior aprobate de rectorul 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. 

Totodată, a fost avizată la ședința Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI, prin procesul verbal nr. 3 un nou program de instruire destinat formării 

tuturor subofițerilor/soldaților debutanți angajați în cadrul subdiviziunilor 

Ministerului Afacerilor interne „Programul de formare profesională inițială a 

subofițerilor/soldaților în cadrul MAI”, care urmează a fi aprobat de ministrul 

afacerilor interne și coordonat de ministrul educației, culturii și cercetării. 

1.2. Organizarea și desfășurarea formării personalului prevăzut în mijloacele 

de verificare aferente suportului bugetar al Uniunii Europene (200 de cursanți ai 

Poliției și Inspectoratului General de Carabinieri – absolvenți ai cursurilor de 

formare inițială; 400 de angajați ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne – 

absolvenți ai cursurilor de formare continuă ).  

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate 4 cursuri de formare inițială, în 

cadrul cărora au fost instruiți 373 de subofițeri de poliție și soldați carabinieri. 

 

 

 

 

 

 

 



TABELUL 

de evidență a cursurilor de formare iniţială organizate de CIPAL  

pe parcursul anului 2020 

Nr. 

d/o 
Ordinul/dispoziția de delegare Perioada 

Numărul participanţilor B  F  

IGP IGC BMA    

1.  

P
ro

m
o

ți
a

 2
 

Ordinul MAI nr.57 din 

03.02.20 

Dispoziția IGP nr.50 din 

04.02.2020 

 

10.02– 02.10 

(10.02 – 12.03  

în cadrul CIPAL 

06.07 – 02.10 online) 

46/15 

40 21 

61 
Ordinul MAI nr.129 din 

11.03.20 

Suspendat la  

12 martie 2020 

 

2.  

P
ro

m
o

ți
a

 

3
 

Ordinul MAI nr.245 din 

26.05.20 

Dispoziția IGP nr.145 din 

29.05.2020 

02.06-09.10 – gr.1 

02.06-16.10 – gr.2 

(01.06 online) 

 

 

113 83 30 

3.  

P
ro

m
o

ți
a

 4
 

Ordinul MAI nr.297 din 

01.07.20 

Dispoziția IGP nr.184 din 

06.07.2020 

06.07 – 30.10.20 

(online) 

 

68/0/1 

54 15 

69 

4.  

P
ro

m
o

ți
a

 5
 

Ordinul MAI nr.393 din 

04.09.20 

Dispoziția IGP nr.282 din 

11.09.2020 

14.09.2020- 15.01.2021 

(online) 
130 96 34 

Total 373 273 100 

 

Totodată, au fost organizate 20 de cursuri de formare continuă în cadrul 

cărora au fost instruiți 758 de angajați ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 

TABELUL 

de evidență a cursurilor de formare continuă organizate de CIPAL 

pe percursul anului 2020 

Nr. 

d/o 
Perioada 

Locul 

desfăşurării 
Tipul și denumirea Total 

Ordinul/  

Dispoziţia de delegare 

1.  
24 – 

28.02.2020 

CIPAL 

(mun. 

Chișinău, str. 

Sf. Vineri, 7) 

Curs de instruire „Tactica 

avansată și proceduri de 

comunicare pentru unitățile de 

reacționare rapidă și intervenție” 

14 
Dispoziţia IGP nr.78 

din 20.02.2020 



2.  
02-

06.03.2020 

CIPAL 

(mun. 

Chișinău, str. 

Sf. Vineri, 7) 

Curs de instruire pentru unitățile 

de reacționare rapidă și echipele 

de intervenție ,,Metode de 

aplanare a situațiilor cu trăgători 

activi (AMOK)” 

14 
Dispoziţia IGP nr.79 

din 20.02.2020 

3.  
09 - 

10.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Tactica audierii” 
40 

Dispoziţia IGP nr.186 

din 08.07.2020 

4.  
14 - 

15.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Tactica audierii” 
40 

Dispoziţia IGP nr.188 

din 10.07.2020 

5.  
15 - 

17.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Combaterea 

infracțiunilor cibernetice” 

50 
Dispoziţia IGP nr.191 

din 13.07.2020 

6.  
21 - 

24.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

MOODLE 

Curs de formare continuă a 

personalului de gardă și 

dispecerat 

40 
Dispoziţia IGP nr.200 

din 20.07.2020 

7.  

22 - 

24.07.2020 

(online) 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Tactica audierii” 
40 

Dispoziţia IGP nr.201 

din 20.07.2020 

8.  
22 - 

24.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Combaterea 

infracțiunilor cibernetice” 

50 
Dispoziţia IGP nr.202 

din 20.07.2020 

9.  
28-31.07. 

2020 

 

Online  

ZOOM 

MOODLE 

Curs de formare continuă a 

personalului de gardă și 

dispecerat 

40 
Dispoziţia IGP nr.209 

din 27.07.2020 

10.  
29-31.07. 

2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Combaterea 

infracțiunilor cibernetice” 

50 
Dispoziţia IGP nr.210 

din 27.07.2020 

11.  
03-05.08. 

2020 

 

Online  

ZOOM 

MOODLE 

Curs de formare profesională 

continuă „Comunicarea cu 

diferite categorii de persoane” 

50 

Dispoziţia IGP nr.223 

din 30.07.2020 

Ordinul IGC nr.252 din 

28.07.2020 

12.  
22.09.2020 

 

On-line  

ZOOM 

Curs (on-line) de formare 

profesională continuă cu 

tematica „Tactica audierii” 

50 
Dispoziţia IGP nr.300 

din 21.09.2020 

13.  
22-25.09. 

2020 

 

On-line  

ZOOM 

Curs de specializare pentru 

personalul serviciului de gardă și 

dispecerat 

50 
Dispoziţia IGP nr.296 

din 18.09.2020 

14.  

06-

09.10.2020 

21-

23.10.2020 

11-

13.11.2020 

Hotelul 

„Bristol” 

(mun. 

Chişinău, str. 

Puşkin, 32) 

Curs de formare de formatori în 

domeniul violenţei în familie 
16 

Dispoziţia Academiei 

nr.60 din 06.10.2020 

Dispoziţia IGP nr.315 

din 30.09.2020 

15.  
19-23.10. 

2020 

 

On-line  

WEBEX 
Curs de formare de formatori 20 

Dispoziţia IGP nr.335 

din 13.10.2020 

Dispoziţia IGC nr.137 

din 15.10.2020 

Dispoziţia IGSU 

nr.207d din 19.10.2020 

Dispoziţia Academiei 



nr.63 din 19.10.2020 

16.  
20-22.10. 

2020 

On-line  

ZOOM 

Cursul (on-line) de specializare 

pentru personalul serviciului 

statistic și evidență 

40 
Dispoziţia IGP nr.339 

din 19.10.2020 

17.  
09-11.11. 

2020 

On-line  

ZOOM 

Cursul (on-line) de specializare 

pentru personalul serviciului 

statistic și evidență 

37 
Dispoziţia IGP nr.379 

din 06.11.2020 

18.  
17-18.11. 

2020 

On-line  

ZOOM 

Cursul (on-line) de specializare 

pentru angajaţii serviciilor de 

escortă şi detenţie 

50 
Dispoziţia IGP nr. 397 

din 13.11.2020 

19.  
02-03.12. 

2020 

On-line  

ZOOM 

Cursul (on-line) cu tematica 

„Cercetarea fenomenului de 

hărţuire” 

50 
Dispoziţia IGP nr. 419 

din 26.11.2020 

20.  
09-11.12. 

2020 

On-line  

ZOOM 
Curs de formare a formatorilor 17 

Dispoziția Academiei 

nr.77 din 08.12.2020 

Dispoziţia IGP nr. 436 

din 08.12.2020 

 

Total  758  

 

2.1. Proiectarea edificiilor Centrului și a infrastructurii aferente (mun. 

Chișinău, str. Sfânta Vineri, nr.7). 

De către Academia „Ştefan cel Mare” a MAI au fost achiziționate Servicii 

de elaborare a documentației de proiect pentru reconstrucția sistemelor edilitare 

interioare a obiectivelor Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău str. 

Sf. Vineri, 7. Operator economic SRL „Baucom Grup”. 

2.2. Reparația capitală a edificiilor, realizarea infrastructurii, instalarea 

comunicațiilor și amenajarea teritoriului Centrului (mun. Chișinău, str. Sfânta 

Vineri, nr.7)  

Până în prezent au fost realizate următoarele acțiuni: 
Nr./

Do. 

Nr. 

procedurii 

Denumirea lucrărilor Denumirea 

Operatorul

ui economic 

Suma totală a 

Contractelor, 

lei cu TVA 

Suma spre 

achitare pentru 

2020, cu TVA 

Suma spre 

achitare 

pentru 

2021, cu 

TVA 

1 ocds-b3wdp1-

MD-

158772887451

5 

din 

24.04.2020 

Servicii de elaborare a 

documentației de proiect 

pentru reconstrucția 

sistemelor edilitare 

interioare a obiectivelor 

Academiei ,,Ștefan cel 

Mare” a MAI, mun. 

Chișinău str. Sf. Vineri, 7 

SRL 

„Baucom 

Grup” 

 

739 931,21 
739 931,21 

(100%) 
- 

  

2 

Nr. ocds-

b3wdp1-MD-

159343480963

1 din 

29.06.2020 

Lucrări de reparație a 

acoperișurilor blocurilor de 

studii (A, B, G, D, V) a 

Academiei ,,Ștefan cel 

Mare” a MAI, str. Sf. 

Vineri nr. 7 

„MEGA 

NORD 

CONSTRU

CT” SRL 

5 922 812,00 
5 922 812,00 

(100%) 
- 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587728874515
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587728874515
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587728874515
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587728874515


3 https://achizitii

.md/ro/public/t

ender/2102748

3/ 

Lucrări de reparații a 

căminului Academiei 

,,Ștefan cel Mare” a MAI, 

mun. Chișinău, str. Sf. 

Vineri, 7 

„MEGA 

NORD 

CONSTRU

CT” SRL 

 

23 622 760,45 
10 000 000,00 

(42,34%) 

13 622 

760,45 

(57,66%) 

4 https://achizitii

.md/ro/public/t

ender/2102871

4/lot/1147116

1/ 

Lucrări de reparație la 

sediul CIPAL conform 

necesităților Academiei 

,,Ștefan cel Mare” a MAI, 

str. Sf. Vineri 7 mun. 

Chisinau (etajul 1 bloc B) 

SRL 

„LORASCO

M” 

 

3 834 667,20 
1 917 333,60 

(50%) 

1 917 

333,60 

(50%) 

5 https://achizitii

.md/ro/public/t

ender/2102981

1/ 

Lucrări de reparatie la 

sediul CIPAL Blocul B 

conform necesităților 

Academiei ,,Ștefan cel 

Mare” a MAI, str. Sf. 

Vineri, 7 mun. Chisinau 

(etajul 2-3 bloc B) 

 

„INTERTR

ADE 

CONSTRU

CT” SRL 

 

4 637 788,65 (50%) (50%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

 

 

Raport 

Cu privire la realizarea Acțiunii 1.3. „Îmbunătățirea capacităților de 

pregătire inițială și continuă, cu accent pe drepturile omului, tehnici moderne 

de management și anti-corupție” a Suportului Bugetar pentru Reforma 

Poliției 

 

Criteriul de performanță pentru anul 2020 - CIPAL complet operațional a 

componentelor 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6, 8a și 8b (care corespund cu sălile pentru 

studii,  sălile pentru instruire, auditorii, dormitoare și facilități de igienă); cu două 

cursuri de 16 săptămâni de formare inițială pentru subofițeri (minim 250 de 

participanți) și cel puțin 15 cursuri de instruire  continuă (minim 450 de 

participanți instruiți). 

Întru realizarea criteriului de performanță CIPAL complet operațional a 

componentelor 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6, 8a și 8b (care corespund cu sălile 

pentru studii,  sălile pentru instruire, auditorii, dormitoare și facilități de 

igienă) au fost realizate următoarele acțiuni: 

1. La data de 11.01.2020 de către ministrul afacerilor interne a fost expediată 

o scrisoare nr. 44/30-86 adresată Prim-ministrul Republicii Moldova prin care se 

solicită: 
1) Păstrarea în continuare a locației Centrului integrat de pregătire pentru 

aplicarea legii al MAI la adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 30, stabilită prin 

HG nr.35/2018 și purtarea discuțiilor cu partenerii de dezvoltare, în scopul 

identificării surselor financiare suficiente pentru dezvoltarea infrastructurii prevăzute 

de proiectul realizat.  

2) Dislocarea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI în 

edificiul Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, situat pe str. Sf. Vineri, 7, mun. 

Chișinău și operaționalizarea acesteia conform standardelor UE, din contul celor 60,0 

mln. de lei prevăzuți de Legea bugetului pentru anul 2020.  

3) Trecerea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI în 

subordinea Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, conform Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr.636/2019, capitolul II, pct.2.1 

„Îmbunătățirea sistemului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor, cu accent pe 

pregătirea practică; unificarea sistemului de pregătire la nivelul MAI sub umbrela 

Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI”. 

4) Desfășurarea unei ședințe de lucru cu reprezentanții Delegației Uniunii 

Europene în Republica Moldova unde vor fi discutate acțiunile sus-menționate și 

informarea ulterioară a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, privind 

decizia adoptată. 

5) Modificarea HG nr.53/2018 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2021 

privind constituirea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI, întru 

ajustarea cerințelor stabilite, cât și a termenilor propuși pentru realizare. 

La data de 16.03.2020 a fost recepționat răspunsul la scrisoare nr. 44/30-86 

adresată Prim-ministrul Republicii Moldova în care se menționează: 



1. În scopul gestionării raționale a suportului bugetar, precum și întru 

evitarea majorării cheltuielilor bugetului de stat, se consideră inoportună 

dezvoltarea infrastructurii CIPAL pe terenul din str. Nicolae Dimo, nr.30, mun. 

Chișinău. Respectiv se constată necesitatea modificării HG nr,35/2018 „Cu privire 

la construcția Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii”. 

2. Se susține ideea creării, fortificării, dezvoltării și concentrării într-o 

locație a infrastructurii necesare pentru activitatea Centrului în complexul 

Academiei „Ștefan cel Mare” din str. Sf. Vineri, nr. 7, mun. Chișinău (inclusiv 

poligon de instruire tactic). Prin urmare se propune revizuirea HG. Nr. 53 din 

17.01.2018 „Cu privire la Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al 

Ministerului Afacerilor Interne”. 

3. Totodată, la ulterioara rectificare a Legii bugetului de stat pentru anul 

2020, se va înainta propuneri în vederea completării Anexei nr. 6 cu un proiect nou 

de investiții capitale „Reconstrucția complexului Centrului integrat de pregătire 

pentru aplicarea legii, str. Sf. Vineri, nr. 7, mun. Chișinău”. 

Prin Legea nr.61/2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru 

anul 2020 nr. 172/2019 (Anexa nr. 6), a fost modificată destinația/locația 

mijloacelor financiare destinate pentru operaționalizarea Centrului integrat de 

pregătire pentru aplicarea legii al MAI (în continuare CIPAL) de la adresa mun. 

Chișinău, str. Nicolae Dimo, 30, teren cu nr. cadastral 01003131013, către adresa 

mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7, teren cu nr. cadastral 0100218669, aflat în 

gestiunea Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI. 

2. Au fost expediate scrisori de clarificare către Agenția pentru Geologie și 

resurse minerale și Primăria municipiului Chișinău pentru a se expune referitor la 

starea geotehnică a terenului cu nr. cadastral 01003131013 de pe str. Nicolae 

Dimo, 30 și riscurile care pot surveni ca urmare a lucrărilor de construcție pe 

suprafața unui teren nefavorabil (Fiind anexat și Raportul tehnic Obiect nr. 007-

GI/2017 cu privire la executarea lucrărilor de prospecțiune geotehnice). 

1) A fost recepționat răspunsul Agenției pentru geologie și resurse minerale 

nr. 80/05 din data de 30.01.2020, unde a fost menționat că, urmare a analizei 

ultimelor cercetări pe teritoriul municipiului Chișinău, care au fost efectuate în 

anul 2019, de către Întreprinderea de Stat „Expediția Hidrogeologică din 

Moldova”, terenului cu numărul cadastral 01003131013 de pe str. Nicolae Dimo, 

30, este amplasat pe muchia unei fracturi de alunecare de teren străveche și afectat 

de dezvoltarea a două ravene și orice lucrări de terasare pe acest sector ce vor 

implica schimbări morfologice ample pot duce inclusiv și la activizarea alunecării 

de teren străvechi. 

2) Totodată, a fost recepționat și răspunsul Direcției generale arhitectură, 

urbanism și relații funciare, nr. 21/268 p din 21.02.2020, care menționează că, 

conform materialelor analizate după condițiile inginero-geologice și 

hidrogeologice, terenul ales posedă condiții nefavorabile pentru efectuarea 

construcțiilor, cât și faptul că este necesar de exclus efectuarea lucrărilor ce 

presupun lucrări de terasament și defrișarea taluzurilor și arborilor existenți. 

3. Întru excluderea efectuării lucrărilor ce presupun lucrări de terasament și 

defrișarea taluzurilor și arborilor existenți a fost aprobat Ordinul MAI nr. 235/2020 

„Cu privire la unele măsuri de realizare a Acordului de finanțare al Uniunii 



Europene CRIS:ENI/2015/038-144 „Suport pentru reforma Poliției” prin care s-a 

stabilit: 

1) A dezvolta pe teritoriul situat pe adresa mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7, 

infrastructura Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului 

Afacerilor Interne, bloc administrativ, clase de studii, hotel/cămin pentru cursanți, 

cantină în regim de autoservire și spațiu destinat preparării hranei, terenuri de 

sport, săli de sport și lupte. 

2) A iniția procedura de reconstrucție, construcție și amenajare a teritoriului 

situat pe adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 30, hotel, poligoane de instruire 

tactică a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului 

Afacerilor Interne, constituite din construcții ușoare unde vor fi desfășurate 

ședințele practice în domeniul intervenției profesionale, instrucției tragerii, 

asigurării și restabilirii ordinii publice, cât și piste de antrenament cu obstacole. 

4. Prin ordinul MAI nr. 286/2020 a fost aprobat Conceptul privind 

operaționalizarea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI și 

Planul de acțiuni privind operaționalizarea Centrului integrat de pregătire pentru 

aplicarea legii pentru anii 2020 – 2021 pe teritoriul Sf. Vineri, 7.  

5. La data de 24.06.2020 în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată 

Hotărârea de Guvern nr. 429 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții 

publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Anexa nr. 4 

prevede Planul de acțiuni pentru anii 2020-2021 privind operaționalizarea 

Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Academiei „Ștefan cel 

Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 

Până în prezent au fost realizate următoarele acțiuni: 
Nr./

Do. 

Nr. 

procedurii 

Denumirea lucrărilor Denumirea 

Operatorul

ui economic 

Suma totală a 

Contractelor, 

lei cu TVA 

Suma spre 

achitare pentru 

2020, cu TVA 

Suma spre 

achitare 

pentru 

2021, cu 

TVA 

1 ocds-b3wdp1-

MD-

158772887451

5 

din 

24.04.2020 

Servicii de elaborare a 

documentației de proiect 

pentru reconstrucția 

sistemelor edilitare 

interioare a obiectivelor 

Academiei ,,Ștefan cel 

Mare” a MAI, mun. 

Chișinău str. Sf. Vineri, 7 

SRL 

„Baucom 

Grup” 

 

739 931,21 
739 931,21 

(100%) 
- 

  

2 

Nr. ocds-

b3wdp1-MD-

159343480963

1 din 

29.06.2020 

Lucrări de reparație a 

acoperișurilor blocurilor de 

studii (A, B, G, D, V) a 

Academiei ,,Ștefan cel 

Mare” a MAI, str. Sf. 

Vineri nr. 7 

„MEGA 

NORD 

CONSTRU

CT” SRL 

5 922 812,00 
5 922 812,00 

(100%) 
- 

3 https://achizitii

.md/ro/public/t

ender/2102748

3/ 

Lucrări de reparații a 

căminului Academiei 

,,Ștefan cel Mare” a MAI, 

mun. Chișinău, str. Sf. 

Vineri, 7 

„MEGA 

NORD 

CONSTRU

CT” SRL 

 

23 622 760,45 
10 000 000,00 

(42,34%) 

13 622 

760,45 

(57,66%) 

4 https://achizitii

.md/ro/public/t

ender/2102871

4/lot/1147116

1/ 

Lucrări de reparație la 

sediul CIPAL conform 

necesităților Academiei 

,,Ștefan cel Mare” a MAI, 

str. Sf. Vineri 7 mun. 

Chisinau (etajul 1 bloc B) 

SRL 

„LORASCO

M” 

 

3 834 667,20 
1 917 333,60 

(50%) 

1 917 

333,60 

(50%) 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587728874515
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587728874515
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587728874515
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1587728874515


5 https://achizitii

.md/ro/public/t

ender/2102981

1/ 

Lucrări de reparatie la 

sediul CIPAL Blocul B 

conform necesităților 

Academiei ,,Ștefan cel 

Mare” a MAI, str. Sf. 

Vineri, 7 mun. Chisinau 

(Repetat) (etajul 2-3 bloc 

B) 

 

„INTERTR

ADE 

CONSTRU

CT” SRL 

 

4 637 788,65 (50%) (50%) 

 

 

Întru realizarea criteriului de performanță două cursuri de 16 săptămâni de 

formare inițială pentru subofițeri (minim 250 de participanți) și cel puțin 15 

cursuri de instruire  continuă (minim 450 de participanți instruiți) au fost 

realizate următoarele acțiuni: 

TABELUL 

de evidență a cursurilor de formare iniţială organizate de CIPAL  

pe parcursul anului 2020 

Nr. 

d/o 
Ordinul/dispoziția de delegare Perioada 

Numărul participanţilor B  F  

IGP IGC BMA    

5.  

P
ro

m
o

ți
a

 2
 

Ordinul MAI nr.57 din 

03.02.20 

Dispoziția IGP nr.50 din 

04.02.2020 

 

10.02– 02.10 

(10.02 – 12.03  

în cadrul CIPAL 

06.07 – 02.10 online) 

46/15 

40 21 

61 
Ordinul MAI nr.129 din 

11.03.20 

Suspendat la  

12 martie 2020 

 

6.  

P
ro

m
o

ți
a

 

3
 

Ordinul MAI nr.245 din 

26.05.20 

Dispoziția IGP nr.145 din 

29.05.2020 

02.06-09.10 – gr.1 

02.06-16.10 – gr.2 

(01.06 online) 

 

 

113 83 30 

7.  

P
ro

m
o

ți
a

 4
 

Ordinul MAI nr.297 din 

01.07.20 

Dispoziția IGP nr.184 din 

06.07.2020 

06.07 – 30.10.20 

(online) 

 

68/0/1 

54 15 

69 

8.  

P
ro

m
o

ți
a

 5
 

Ordinul MAI nr.393 din 

04.09.20 

Dispoziția IGP nr.282 din 

11.09.2020 

14.09.2020- 15.01.2021 

(online) 
130 96 34 

Total 373 273 100 

 

 

 

 

 



TABELUL 

de evidență a cursurilor de formare continuă organizate de CIPAL 

pe percursul anului 2020 

Nr. 

d/o 
Perioada 

Locul 

desfăşurării 
Tipul și denumirea Total 

Ordinul/  

Dispoziţia de delegare 

1.  
24 – 

28.02.2020 

CIPAL 

(mun. 

Chișinău, str. 

Sf. Vineri, 7) 

Curs de instruire „Tactica 

avansată și proceduri de 

comunicare pentru unitățile de 

reacționare rapidă și intervenție” 

14 
Dispoziţia IGP nr.78 

din 20.02.2020 

2.  
02-

06.03.2020 

CIPAL 

(mun. 

Chișinău, str. 

Sf. Vineri, 7) 

Curs de instruire pentru unitățile 

de reacționare rapidă și echipele 

de intervenție ,,Metode de 

aplanare a situațiilor cu trăgători 

activi (AMOK)” 

14 
Dispoziţia IGP nr.79 

din 20.02.2020 

3.  
09 - 

10.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Tactica audierii” 
40 

Dispoziţia IGP nr.186 

din 08.07.2020 

4.  
14 - 

15.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Tactica audierii” 
40 

Dispoziţia IGP nr.188 

din 10.07.2020 

5.  
15 - 

17.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Combaterea 

infracțiunilor cibernetice” 

50 
Dispoziţia IGP nr.191 

din 13.07.2020 

6.  
21 - 

24.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

MOODLE 

Curs de formare continuă a 

personalului de gardă și 

dispecerat 

40 
Dispoziţia IGP nr.200 

din 20.07.2020 

7.  

22 - 

24.07.2020 

(online) 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Tactica audierii” 
40 

Dispoziţia IGP nr.201 

din 20.07.2020 

8.  
22 - 

24.07.2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Combaterea 

infracțiunilor cibernetice” 

50 
Dispoziţia IGP nr.202 

din 20.07.2020 

9.  
28-31.07. 

2020 

 

Online  

ZOOM 

MOODLE 

Curs de formare continuă a 

personalului de gardă și 

dispecerat 

40 
Dispoziţia IGP nr.209 

din 27.07.2020 

10.  
29-31.07. 

2020 

 

Online  

ZOOM 

Curs de formare profesională 

continuă „Combaterea 

infracțiunilor cibernetice” 

50 
Dispoziţia IGP nr.210 

din 27.07.2020 

11.  
03-05.08. 

2020 

 

Online  

ZOOM 

MOODLE 

Curs de formare profesională 

continuă „Comunicarea cu 

diferite categorii de persoane” 

50 

Dispoziţia IGP nr.223 

din 30.07.2020 

Ordinul IGC nr.252 din 

28.07.2020 

12.  
22.09.2020 

 

On-line  

ZOOM 

Curs (on-line) de formare 

profesională continuă cu 

tematica „Tactica audierii” 

50 
Dispoziţia IGP nr.300 

din 21.09.2020 

13.  
22-25.09. 

2020 

 

On-line  

ZOOM 

Curs de specializare pentru 

personalul serviciului de gardă și 

dispecerat 

50 
Dispoziţia IGP nr.296 

din 18.09.2020 



14.  

06-

09.10.2020 

21-

23.10.2020 

11-

13.11.2020 

Hotelul 

„Bristol” 

(mun. 

Chişinău, str. 

Puşkin, 32) 

Curs de formare de formatori în 

domeniul violenţei în familie 
16 

Dispoziţia Academiei 

nr.60 din 06.10.2020 

Dispoziţia IGP nr.315 

din 30.09.2020 

15.  
19-23.10. 

2020 

 

On-line  

WEBEX 
Curs de formare de formatori 20 

Dispoziţia IGP nr.335 

din 13.10.2020 

Dispoziţia IGC nr.137 

din 15.10.2020 

Dispoziţia IGSU 

nr.207d din 19.10.2020 

Dispoziţia Academiei 

nr.63 din 19.10.2020 

16.  
20-22.10. 

2020 

On-line  

ZOOM 

Cursul (on-line) de specializare 

pentru personalul serviciului 

statistic și evidență 

40 
Dispoziţia IGP nr.339 

din 19.10.2020 

17.  
09-11.11. 

2020 

On-line  

ZOOM 

Cursul (on-line) de specializare 

pentru personalul serviciului 

statistic și evidență 

37 
Dispoziţia IGP nr.379 

din 06.11.2020 

18.  
17-18.11. 

2020 

On-line  

ZOOM 

Cursul (on-line) de specializare 

pentru angajaţii serviciilor de 

escortă şi detenţie 

50 
Dispoziţia IGP nr. 397 

din 13.11.2020 

19.  
02-03.12. 

2020 

On-line  

ZOOM 

Cursul (on-line) cu tematica 

„Cercetarea fenomenului de 

hărţuire” 

50 
Dispoziţia IGP nr. 419 

din 26.11.2020 

20.  
09-11.12. 

2020 

On-line  

ZOOM 
Curs de formare a formatorilor 17 

Dispoziția Academiei 

nr.77 din 08.12.2020 

Dispoziţia IGP nr. 436 

din 08.12.2020 

 

Total  758  
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