Planul complementar la Planul de acţiuni
al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI pentru anul de studii 2019-2020
Nr.

Acțiunea

Subacţiunea

Termenul de
realizare

Indicatorii de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Îmbunătăţirea
sistemului de pregătire
inițială şi continuă a
poliţiştilor, cu accent
pe pregătirea practică;
unificarea sistemului
de pregătire la nivelul
Ministerului
Afacerilor Interne sub
umbrela
Academiei
„Ştefan cel Mare”

1.1.
Perfecționarea
cadrului normativ cu
privire la organizarea
învățământului
și
cercetării
în
cadrul
Academiei „Ștefan cel
Mare”
(nr.1.)

Martie
2020

Hotărâre de Guvern
aprobată

Prim-prorector
pentru studii şi
management al
calităţii
(dl Iu. Odagiu)
Prorector pentru
ştiinţă
(dl Iu. Larii)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia studii şi
management al
calităţii
(dl M.
Boşcaneanu)
Centrul de
cercetări
ştiinţifice
(dl A. Zosim)
Serviciul juridic
(dl S. Sîrbu)

În limita
mijloacelor
alocate

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

În limita
mijloacelor
alocate

Procedura de
raportare şi
evaluare
Obiectivul 1. Consolidarea și unificarea sistemului de pregătire inițială și continuă în cadrul MAI cu accent pe pregătirea practică
1.

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.1.)
(HG
nr.636
din
(HG
nr.636
din 11.12.2019, nr.2.1.1.)
11.12.2019, nr.2.1.)

1.2. Ajustarea cadrului
normativ cu privire la
funcționarul public cu

Octombrie
2020

Hotărâre de Guvern
aprobată

Noteinformative
trimestriale ale
subdiviziunilor
Evaluarea
îndeplinirii
acţiunei de
către DMO
Prezentarea
informaţiei
depline despre
realizarea
trimestrială a
acţiunilor din
plan în cadrul
şedinţei
Consiliului de
administrare al
Academiei
Elaborarea
raportului de
bază pe
îndeplinirea
acţiunilor cu

statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor
Interne (Legea 288/2016,
art. 70, alin. (4), art. 53,
11, 19, 20, 22, 23, 71)
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.3.)
(HG
nr.636
din
11.12.2019, nr.2.1.2.)
1.3.
Modificarea
Nomenclatorului
domeniilor de formare
profesională
și
al
specialităților
în
învățământul superior

2.

3.

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.7.)
(HG
nr.636
din
11.12.2019, nr.2.1.6.)
Dezvoltarea
2.1.
Elaborarea
curriculumului unic de curriculum-ului pentru
pregătire inițială a formarea subofițerilor
angajaților Poliției
(Ord. MAI nr.20 din
(HG
nr.636
din 17.01.2020, nr.10.)
11.12.2019, nr. 2.5.)
(HG
nr.636
din
11.12.2019, nr.2.5.1.)
Perfecționarea
cadrului
normativ
privind
evaluarea
anuală
a

-

Serviciul juridic
(dl S. Sîrbu)

Mai
2020

Hotărâre de Guvern
aprobată

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

expedierea
trimestrială în
adresa
conducerii
MAI şi
DAMEP

În limita
mijloacelor
alocate

Plasarea
informaţiei ce
prezintă interes
pentru
societatea
civilă pe pagina
web a
Academiei
Şedinţa anuală
de bilanţ a
activităţiii
Academiei

Noiembrie
2020

Curriculumuri
elaborate

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

August
2020

Regulament
modificat sau aprobat

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

În limita
mijloacelor
alocate

performanțelor
profesionale
ale
funcționarilor publici
cu statut special

4.

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.12.)
Dezvoltarea curriculei
universitare
pentru
specializările
relevante
(drept,
ordine
publică,
securitate) cu module
ce prevăd studierea
standardelor naționale
de
integritate
și
anticorupție

-

Decembrie
2020

Curricule adaptate la
standarde naționale
de integritate și
anticorupție

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

-

Decembrie
2020

Număr de cazuri de
fraudă denunțate;
platforme elaborate/
implementate

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.15.)
(HG
nr.816
din
20.08.2018, nr.3.1.)
5.

Implementarea
platformelor/
softurilor anti-plagiat
în universități
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.16.)
(HG
nr.816
din
20.08.2018, nr.3.3.)

Obiectivul 2. Reorganizarea conceptului de patrulare la nivel național și delimitarea competențelor structurilor din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne
Actualizarea
Listei
Decembrie
Număr de acte
Direcţia
În limita
6.
bunurilor
imobile,
2020
normative elaborate/
administrare
mijloacelor
proprietate a statului,
modificate
patrimoniu
alocate
aflate în administrarea
(dl N. Ranga)
Ministerului
Afacerilor
Interne,
aprobată prin Anexa
nr. 18 la Hotărîrea
Guvernului nr. 351
din 23.03.2005
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.29.)
Obiectivul 3. Eficientizarea activității și funcționalității Inspectoratului General al Poliției
7.

8.

Revizuirea
curriculumului
cu
includerea disciplinei
de protecție a datelor
cu caracter personal
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.53)
Extinderea
implementării
conceptului
de
activitate
polițienească
comunitară la nivel
național, reorientând
activitatea represivă a
subdiviziunilor
polițienești spre una

-

Decembrie
2020

Curriculum modificat

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

8.1. Instruirea angajaților
de poliție în domeniul
activității
polițienești
comunitare

Decembrie
2020

Cel puțin 200 angajați
de poliție instruiți

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.64.)
(HG
nr.636
din
11.12.2019, nr.2.2.2.)

proactivă
(HG
nr.636
din
11.12.2019, nr.2.2.)
Obiectivul 4. Consolidarea capacităților instituționale ale Trupelor de Carabinieri
9.

Profesionalizarea
carabinierilor
(dezvoltarea
capacităților, dotare,
instruire), orientarea
de
resurse
către
pregătirea
polițienească
a
efectivelor, încît să fie
asigurată
noua
abordare a misiunilor
și schimbarea de
atitudine în relațiile cu
populația.

-

Decembrie
2020

Numărul de instruiri
și personal implicat
Numărul de instruiri
prin exerciții
planificate și
desfășurate
Numărul de Acorduri
de colaborare
semnate

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia massmedia şi relaţii
internaţionale
(dl V. Jitari)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.84.)
Obiectivul 5. Dezvoltarea sistemului de Proceduri Standard de Operare, necesar desfășurării activităților specifice
10.

Raportarea activității
de audit intern și
funcționalității
sistemului de control
intern managerial
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.131.)

-

Martie
2020

Raport de activitate
elaborate și aprobat

Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)
Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)
Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)

În limita
mijloacelor
alocate

11.

Implementarea
Sistemului de control
intern managerial

-

Decembrie
2020

Misiune de asigurare
sau consiliere, după
caz

Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.132.)
Obiectivul 6. Implementarea și monitorizarea documentelor de politici
12.

13.

Crearea sau ajustarea
fișelor de post ale
funcționarilor
și
angajaților
din
autoritățile
administrației publice
centrale
și
din
entitățile prestatoare
de servicii publice
prin
prisma
implementării
standardelor minime
de
calitate,
metodologiei privind
reingineria serviciilor
publice
și
metodologiei privind
digitizarea serviciilor
publice
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.170.)
(HG
nr.966
din
09.08.2016)
Identificarea
și
eliminarea serviciilor
publice depășite de

-

Septembrie
2020

Fișele de post create
sau ajustate

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

În limita
mijloacelor
alocate

-

Decembrie
2020

Serviciile publice
depășite de timp
eliminate;

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă

În limita
mijloacelor
alocate

timp
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.171.)
(HG
nr.966
din
09.08.2016)

14.

Analiza
situației
actuale a serviciilor
selectate (AS IS)
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.172.)
(HG
nr.966
din
09.08.2016)

-

Decembrie
2020

Ponderea serviciilor
publice depășite de
timp eliminate din
totalul celor
prevăzute în listele
anuale

(dl V. Ursu)
Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Direcţia studii şi
management al
calităţii
(dl M.
Boşcaneanu)
Serviciul juridic
(dl S. Sîrbu)
Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

Rapoartele de analiză
AS IS a serviciilor
selectate elaborate

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Direcţia studii şi
management al
calităţii
(dl M.
Boşcaneanu)
Serviciul juridic
(dl S. Sîrbu)

În limita
mijloacelor
alocate

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)
15.

Elaborarea
viziunii
serviciilor
modernizate (TO BE)
și a planurilor de
modernizare
a
serviciilor selectate

-

Decembrie
2020

Rapoartele de analiză
TO BE elaborate;
planurile de
modernizare a
serviciilor selectate
elaborate și aprobate;
planurile de
modernizare a
serviciilor selectate
implementate
(ponderea acțiunilor
din plan
implementate la data
de raportare)

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Direcţia studii şi
management al
calităţii
(dl M.
Boşcaneanu)
Serviciul juridic
(dl S. Sîrbu)
Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

-

Decembrie
2020

Sistemele
informaționale
utilizate pentru
prestarea serviciilor
publice create sau
ajustate

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.173.)
(HG
nr.966
din
09.08.2016)

16.

Crearea
și/sau
ajustarea sistemelor
informaționale
utilizate
pentru
prestarea serviciilor
publice
supuse

anterior procesului de
reinginerie
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.174.)
(HG
nr.966
din
09.08.2016)

17.

Asigurarea schimbului
de date cu sursele de
date administrative,
utilizînd platforma de
interoperabilitate
(MConnect) aflată în
exploatare industrială

-

Decembrie
2020

Ponderea datelor
obținute din surse de
date administrative
din totalul datelor
necesare pentru
prestarea serviciului
public

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

-

Decembrie
2020

Ponderea serviciilor
guvernamentale
integrate în serviciul
public electronic din
totalul serviciilor
guvernamentale
relevante

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.175.)
(HG
nr.966
din
09.08.2016)
18.

Integrarea serviciilor
publice prestate cu
serviciile electronice
guvernamentale
relevante
(MPass,
MPay,
MSign,
MNotify, MDelivery,
MLog)
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.176.)
(HG
nr.966
din
09.08.2016)

19.

Găzduirea
pe
platforma tehnologică
guvernamentală
comună (MCloud) a
sistemelor
informaționale
utilizate
pentru
prestarea serviciilor
publice
(pentru
asigurarea
disponibilității înalte
și securității acestora)

-

Decembrie
2020

Sistemele
informaționale
utilizate pentru
prestarea serviciilor
publice găzduite în
MCloud (ponderea
sistemelor
informaționale
migrate în MCloud
din totalul celor
disponibile)

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Informații
publicate

Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)
Serviciul
achiziţii
(dl D. Ghelan)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.177.)
(HG
nr.966
din
09.08.2016)

20.

Sporirea transparenței 20.1.
Publicarea
pe
bugetare
și
a paginile oficiale ale
achizițiilor publice
autorităților publice a
informației
privind
planificarea și executarea
(HG nr.1172 din bugetelor,
achizițiile
28.11.2018, nr.2)
publice efectuate și
strategiile sectoriale de
cheltuieli
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.180.)
(HG
nr.1172
din
28.11.2018, nr.2.3.)

20.2.
Asigurarea
publicării
rezultatelor
consultărilor
publice
privind
procesul
decizional în mediul
online

Decembrie
2020

Rezultate ale
consultărilor
publice publicate

Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)
Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Număr de
recomandări
înaintate, pondere a
recomandărilor
implementate

Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Număr de studenți
romi cazați

Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.181.)
(HG
nr.1172
din
28.11.2018, nr.2.4.)
21.

Consolidarea
mecanismului
de
responsabilizare
a
autorităților publice
(HG nr.1172
28.11.2018, nr.5)

21.1.
Asigurarea
implementării
și
monitorizării
recomandărilor
din
rapoartele de audit ale
din Curții de Conturi
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.182.)
(HG
nr.1172
din
28.11.2018, nr.5.2.)

22.

Îmbunătăţirea
procesului educaţional
al copiilor romi (6-18
ani) prin şcolarizarea
obligatorie
şi
reducerea
ratei
absenteismului
nemotivat
şi
abandonului
şcolar
timpuriu

22.1.
Asigurarea
studenților romi cu locuri
de cazare în căminele
instituțiilor
de
învățământ profesional
tehnic și superior, ținând
cont de actele normative
în vigoare
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.184.)

(HG
nr.734
din (HG
nr.734
din
09.06.2016, nr.1.2.)
09.06.2016, nr.1.2.3.)
22.2.
Organizarea
cursurilor de consolidare
a capacităților polițiștilor
în domeniul protecției
drepturilor omului, în
special ale minorităților
naționale

Decembrie
2020

Număr de cursuri
organizate,
număr de polițiști
instruiți

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Cel puțin 1 tînăr rom
înmatriculat anual

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Număr de persoane
de etnie romă
angajate în
administrația publică
centrală, autoritățile
administrației publice

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.185.)
(HG
nr.734
din
09.06.2016, nr.1.2.8.)
22.3.
Asigurarea
accesului tinerilor romi
la studii cu finanțare
bugetară la programe din
domeniul securitate și
ordine publică
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.186.)
(HG
nr.734
din
09.06.2016, nr.1.2.9.)

23.

Creşterea ratei de
încadrare în câmpul
muncii a persoanelor
de etnie romă
(HG

nr.734

23.1.
Facilitarea
angajării absolvenților de
etnie romă cu studii
superioare (complete sau
incomplete) în organele
din administrației
publice

09.06.2016, nr.2.1.)

centrale și locale

locale

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.187.)
(HG
nr.734
din
09.06.2016, nr.2.1.6.)
24.

Promovarea
şi
susţinerea participării
romilor în procesul de
luare a deciziilor la
nivel local şi central

24.1.
Promovarea
nediscriminatorie
a
romilor în
organele
administrației
publice
centrale și locale

Decembrie
2020

Număr de cereri de
angajare în raport cu
numărul romilor
angajați

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Instruirea continuă a
reprezentanților
organelor de drept;
numărul de persoane
instruite;
numărul de
sesiuni/ore/ subiecte
de instruire

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

(HG
nr.734
din (Ord. MAI nr.20 din
09.06.2016, nr.5.1.)
17.01.2020, nr.188.)
(HG
nr.734
din
09.06.2016, nr.5.1.1)
25.

Asigurarea
mecanismelor
necesare
pentru
punerea în practică a
prevederilor cadrului
legal şi cooperarea
organizațiilor
responsabile

25.1.
Formarea
profesională
a
reprezentanţilor
organelor de drept şi
sistemului judecătoresc
în domeniul identificării,
investigării şi judecării
infracţiunilor săvârșite
asupra
copiilor
cu
(HG
nr.212
din utilizarea tehnologiilor
05.04.2017, nr.4.)
informaţionale
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.190.)
(HG
nr.212
din
05.04.2017, nr.4.3.)

26.

Sporirea nivelului de
cunoaştere
a
domeniului de către
specialiștii antitrafic
din
instituțiile
autorităților de la
nivelul
autorităţilor
administrativteritoriale

26.1.
Elaborarea
și
actualizarea modulelor
de formare inițială și
continuă a specialiștilor
din cadrul autorităţilor de
stat: poliţişti, asistenţi
sociali,
lucrători
medicali, avocaţi

Decembrie
2020

Număr de module
elaborate și tematica
acestora;
număr de
curriculumuri
completate

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Număr de specialiști
instruiți;
număr de module
elaborate și tematica
acestora

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Puncte focale
instituite în cadrul
instituțiilor
autorităților

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
(HG
nr.461
din 17.01.2020, nr.192.)
05.04.2017, os.3.7.)
(HG
nr.461
din
05.04.2017, nr.1.3.16.)
27.

Pregătirea
specialiştilor
instituţiilor organelor
de drept în aplicarea
legii şi investigarea
cazurilor de trafic de
ființe umane

27.1.
Instruirea
polițiștilor de frontieră, a
specialiștilor
Biroului
Migrație și Azil, a
ofițerilor
poliției
comunitare
și
a
inspectorilor
muncii
privind
modul
de
(HG
nr.461
din reacționare eficientă la
05.04.2017, os.3.3.)
cazurile de trafic de
ființe umane
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.195.)
(HG
nr.461
din
05.04.2017, nr.1.3.1.)

28.

Consolidarea
28.1. Integrarea, de către
capacităților
autoritățile administrației
instituționale pentru publice centrale și locale,
implementarea
a
problemelor

Convenției
ONU
privind
drepturile
persoanelor
cu
dizabilități
Rezultate scontate

persoanelor
cu
dizabilități în politicile
sectoriale și programele
locale, inclusiv prin
desemnarea
unei
persoane
responsabile
(HG
nr.723
din (instituirea unui punct
08.09.2017, ob.8.)
focal) de promovarea,
monitorizarea
și
raportarea implementării
acestora

administrației publice
centrale și locale;
număr de acțiuni în
domeniul drepturilor
persoanelor cu
dizabilități conținute
în strategii, programe
și planuri de acțiuni
sectoriale ale
autorității
administrației publice
centrale și locale

Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)

Evidența persoanelor
cu dizabilități în
corespundere cu
competențele
funcționale și
serviciile prestate de
către autoritate;
rapoarte de activitate
cu date statistice
dezagregate
referitoare la
persoanele cu
dizabilități în baza
competențelor
funcționale și
serviciilor prestate;

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.214.)
(HG
nr.723
din
08.09.2017, nr.8.2.)

28.2. Asigurarea, de
către
autoritățile
administrației
publice
centrale și locale, în baza
competențelor
funcționale și serviciilor
prestate, a evidenței și
raportării
numărului
persoanelor
cu
dizabilități pe criterii (tip
de dizabilitate, gen,
vârstă,
stare
civilă,
mediul de rezidență)
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.215.)

Decembrie
2020

În limita
mijloacelor
alocate

(HG
nr.723
din
08.09.2017, nr.8.3.)
28.3. Efectuarea, de către
autoritățile administrației
publice centrale și locale,
în baza competențelor
funcționale și serviciilor
prestate, inclusiv cu
implicarea
societății
civile, de studii și
rapoarte tematice privind
respectarea drepturilor
persoanelor
cu
dizabilități în diverse
domenii
(protecție
socială,
ocupare
în
muncă,
educație,
sănătate,
justiție,
accesibilitate,
nediscriminare)
și
atitudinea populației față
de
persoanele
cu
dizabilități

Decembrie
2020

formulare statistice
completate pe
domenii de activitate
Studii și rapoarte
tematice privind
respectarea
drepturilor
persoanelor cu
dizabilități în diverse
domenii elaborate

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.216.)
(HG
nr.723
din
08.09.2017, nr.8.5.)

29.

Creșterea nivelului de
conștientizare
a
populației
privind
drepturile și abilitățile

29.1. Organizarea, de
către
autoritățile
administrației
publice
centrale și locale în baza

Decembrie
2020

-

cu competențelor
funcționale și serviciilor
prestate, inclusiv cu
(HG
nr.723
din implicarea
societății
08.09.2017, ob.9.)
civile, a campaniilor de
informare și sensibilizare
a opiniei publice cu
privire la promovarea
drepturilor, abilităților și
imaginii
pozitive
a
persoanelor
cu
dizabilități, inclusiv prin
publicarea și difuzarea
prin sursele mass-media
de materiale informative,
video, audio
persoanelor
dizabilități

Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)
Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)
Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)
Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.217.)
(HG
nr.723
din
08.09.2017, nr.9.1.)

29.2.
Efectuarea
cercetărilor
pre
și
postcampanie
de
informare și sensibilizare
a atitudinii populației
față de persoanele cu
dizabilități
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.218.)
(HG
nr.723
din
08.09.2017, nr.9.2.)

Decembrie
2020

-

Prorector pentru
ştiinţă
(dl Iu. Larii)
Centrul de
cercetări
ştiinţifice
(dl A. Zosim)

În limita
mijloacelor
alocate

30.

Gestionarea eficientă
şi
transparentă
a
banilor publici în
instituțiile
de
învățământ

30.1.
Plasarea
informației
despre
comanda de stat pe
paginile
web
ale
universităților

Decembrie
2020

Informație publicată
pe pagina web a
instituțiilor de
învățămînt superior

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Informație publicată
pe pagina web a
instituțiilor de
învățămînt superior

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)
Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Curricula adaptate la
standarde naționale
de integritate și
anticorupție

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

(HG
nr.816
din (Ord. MAI nr.20 din
20.08.2018, pr.II)
17.01.2020, nr.220.)
(HG
nr.816
din
20.08.2018, nr.2.6.)
30.2.
Publicarea
rapoartelor
financiare
anuale ale universităților
pe pagina lor web

31.

Reducerea incidenței
fraudei academice în
instituțiile
de
învățământ
(HG
nr.816
din
20.08.2018, pr.III)

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.221.)
(HG
nr.816
din
20.08.2018, nr.2.7.)
31.1.
Dezvoltarea
curricula
universitare
pentru
specializările
relevante (drept, ordine
publică, securitate) cu
module
ce
prevăd
studierea
standardelor
naționale de integritate și
anticorupție
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.222.)
(HG
nr.816
din
20.08.2018, nr.3.1.)

32.

Inventarierea
patrimoniului public;
Identificarea bunurilor
imobile neînregistrate
în Registrul bunurilor
imobile

31.2.
Implementarea
platformelor/softurilor
antiplagiat în universități
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.223.)
(HG
nr.816
din
20.08.2018, nr.3.3.)

Decembrie
2020

Număr de cazuri de
fraudă denunțate;
platforme elaborate/
implementate

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

-

Iulie
2020

Număr de acte
normative elaborate/
modificate;
număr de bunuri noi
identificate
neînregistrate în
Registrul bunurilor
imobile

Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)

În limita
mijloacelor
alocate

-

Decembrie
2020

Număr de bunuri noi
înregistrate în
Registrul bunurilor
imobile

Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)

În limita
mijloacelor
alocate

-

Decembrie
2020

Număr de contracte
verificate

Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)
Serviciul juridic
(dl S. Sîrbu)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.224.)
(HG
nr.554
din
18.06.2018)
33.

34.

Înregistrarea dreptului
de proprietate
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.225.)
(HG
nr.554
din
18.06.2018)
Monitorizarea
patrimoniului transmis
în locațiune/arendă în
scopul
identificării
abaterilor
de
la
clauzele contractuale
(destinație,
preț,
termen)

35.

36.

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.226.)
(HG
nr.554
din
18.06.2018)
Organizarea
evenimentelor
de
promovare
a
participării OSC la
procesele decizionale
şi de stimulare a
autorităţilor publice
privind
susținerea
participării respective

35.1.
Organizarea
evenimentelor
de
premiere a OSC care
promovează participarea
la procesul decizional,
precum și a autorităților
publice care excelează în
transparența decizională
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.227.)
(Legea nr.51 din (Legea
nr.51
din
23.03.2018, nr.1.2.2.) 23.03.2018, nr.1.2.2.3)

Decembrie
2020

Numărul
evenimentelor
organizate;
numărul premianților
din cadrul
autorităților publice și
al OSC, domeniul de
activitate și geografia
acestora

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

În limita
mijloacelor
alocate

Dezvoltarea
36.1.
Revizuirea
sistemelor curente de proceselor operaționale
management financiar de bază
și control
(Ord. MAI nr.20 din
(HG
nr.124
din 17.01.2020, nr.228.)
02.02.2018, Ob.II)
(HG
nr.124
din
02.02.2018, nr.9)

Decembrie
2020

100% de procese de
bază identificate,
descrise și/sau
revizuite

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)
Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)

În limita
mijloacelor
alocate

36.2. Elaborarea unui
model de planificare a
performanțelor bazate pe
riscuri
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.229.)
(HG
nr.124
din
02.02.2018, nr.10)
36.3.
Procesul
de
autoevaluare, raportare a
sistemului
de
management financiar și
control,
precum
și
procesul de emitere a
declarației privind buna
guvernare
(Ord. MAI nr.20 din

Decembrie
2020

Mecanism de
planificare funcțional

Mai
2020

100% de entități
vizate au elaborat
Raportul privind
organizarea și
funcționalitatea
sistemului de
management
financiar și control;
100 % de entități
vizate au emis și au

Direcţia studii şi
management al
calităţii
(dl M.
Boşcaneanu)
Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)
Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)
Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)
Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)

Direcţia resurse
umane
(dl V. Ciobanu)
Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)
Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)

În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

publicat declarația
privind buna
guvernare

17.01.2020, nr.231.)
(HG
nr.124
din
02.02.2018, nr.15)
36.4.
Raportarea
activității de audit intern
și
funcționalității
sistemului
de
management financiar și
control

Decembrie
2020

100 % din
subdiviziunile de
audit intern au
elaborat și au
prezentat raportul de
activitate, inclusiv
privind
funcționalitatea
managementului
financiar și
controlului

Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)
Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

100% de evaluări
interne a activității de
audit intern realizate

Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.232.)
(HG
nr.124
din
02.02.2018, nr.16)

37.

Consolidarea funcţiei 37.1.
Elaborarea
și
de audit intern
punerea în aplicare a
programelor de asigurare
(HG
nr.124
din și îmbunătățire a calității
02.02.2018, Ob.III)
activității de audit intern
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.234.)
(HG
nr.124
din
02.02.2018, nr.22)

38.

Realizarea Strategiei
naționale
de
integritate
și
anticorupție
pentru
anii 2017–2020 și a
Planului sectorial de
acțiuni anticorupție în
domeniul
asigurării
ordinii publice pentru
anii 2018-2020

-

Decembrie
2020

Numărul acțiunilor
implementate;
Rapoarte elaborate
trimestrial și
prezentate DAMEP

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

38.1.
Elaborarea
programelor de studii în
domeniul integrităţii şi
introducerea în planurile
de
învățământ
universitare, profesional
tehnice şi celor de
formare iniţială din
instituţiile de învățământ
ale
Ministerului
Afacerilor Interne

2020

Număr de programe
elaborate şi de
instruiri desfăşurate;
număr de participanți

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

2020

Număr de programe
elaborate;
număr de instruiri

Direcţia
dezvoltare
profesională

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.236.)
(HP nr. 56 din
30.03.2017;
HG nr. 597 din
26.06.2018)

(HG
nr.
597
din
26.06.2018, nr.15)
38.2.
Desfăşurarea
programelor de instruire
în domeniul integrităţii

în procesul cursurilor de
formare continuă în
instituţiile de învățământ
ale
Ministerului
Afacerilor Interne
(HG
nr.
597
26.06.2018, nr.16)

39.

Extinderea listei de
servicii
publice
prestate
prin
intermediul platformei
electronice
www.servicii.gov.md

2020

din

-

Iunie
2020

40.1.
Integrarea
subiectelor cu privire la
violența față de femei și
violența în familie în
curriculumul de instruire
inițială și continuă a
polițiștilor

Decembrie
2020

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.237.)

40.

Dezvoltarea
şi
consolidarea
competenţelor
profesionale
ale
resurselor umane în
domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei

(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

Număr de sesiuni de
pregătire;
număr de instruiri
realizate

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)

din

38.3.
Pregătirea
formatorilor în domeniul
instruirii anticorupţie
(HG
nr.
597
26.06.2018, nr.18)

desfăşurate;
număr de participanți

Numărul de servicii
Secţia
publice noi prestate
comunicaţii şi
prin intermediul
tehnologii
platformei electronice informaţionale
www.servicii.gov.md, (dl V. Griciuc)
lansate anual;
Numărul de servicii
publice cu plată
electronică prin
intermediul
platformei
www.servicii.gov.md
Număr de specialiști
Direcţia
instruiți în domeniul
dezvoltare
prevenirii violenței
profesională
față de femei și
(dl A.
violenței în familie, în
Andronache)
baza curriculumurilor Facultatea drept,
adaptate
ordine publică şi

În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

față de femei și a
violenței în familie în
baza unei viziuni
comune la nivel de
stat privind instruirea
iniţială și continuă a
tuturor specialiştilor
implicaţi în prevenirea
și
combaterea
fenomenului

41.

(HG
nr.281
din
03.04.2018, os. 1.2.)
Realizarea Planului de
acțiuni
privind
implementarea
Strategiei naționale de
ordine și securitate
publică pentru anii
2017-2020
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.241)
(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018)

securitate civilă
(dl V. Ursu)
(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.239.)
(HG
nr.281
din
03.04.2018, nr. 1.2.2.)

-

Iulie
2020

Numărul acțiunilor
implementate;
Rapoarte elaborate și
prezentate DAMEP

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)
Direcţia massmedia şi relaţii
internaţionale
(dl V. Jitari)
Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)

În limita
mijloacelor
alocate

41.1.
Elaborarea
politicilor
publice
necesare prevenirii şi
combaterii criminalităţii,
cu
participarea
instituţiilor, autorităţilor
publice,
a
mediului
academic şi a societăţii
civile

Decembrie
2020

Număr de documente
de politici publice
elaborate și
implementate

Decembrie
2020

Număr de documente
de politici publice
corelate și conforme
cadrului european și
internaţional

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)
Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 1.1.3.)
41.2.
Asigurarea
concordanţei
cadrului
strategic şi al politicilor
cu
cel
european
echivalent, preluarea în
sistemul de ordine şi
securitate publică
a
standardelor,
experienţelor,
bunelor
practici europene şi
internaţionale relevante
(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 1.1.4.)

Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)

În limita
mijloacelor
alocate

41.3.
Instruirea
personalului responsabil
de domeniul analizei de
risc şi informaţii

Decembrie
2020

(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 1.2.6.)

41.4.
Completarea
infrastructurii
subdiviziunilor
Ministerului Afacerilor
Interne cu mijloace
tehnice de documentare
video
la
distanţă,
supraveghere
a
obiectivelor,
monitorizare GPS a
forţelor şi mijloacelor
(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 2.4.3.)
41.5.
Dezvoltarea
sistemului
de
interoperabilitate
a
managementului
operaţional în cadrul
Ministerului Afacerilor
Interne,
constituirea
mecanismelor de analiză

Decembrie
2020

Decembrie
2020

Număr de instruiri
Direcţia
interinstituţionale
dezvoltare
organizate și
profesională
desfășurate; număr de
(dl A.
personal instruit în
Andronache)
domeniul analitic;
Facultatea drept,
număr de schimburi ordine publică şi
de experienţă; număr securitate civilă
de vizite de studii
(dl V. Ursu)
Direcţia massmedia şi relaţii
internaţionale
(dl V. Jitari)
Dinamică pozitivă a
Direcţia
nivelului de dotare;
management
număr de propuneri/
operaţional
proiecte de finanţare
(dl V.
aprobate
Şargarovschi)
Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)
Secţia finanţe
(dna M. Mîrza)

Număr de acte
departamentale
ajustate/amendat;
sistem de
management
operaţional și al
crizelor de ordine
publică integrat,

Direcţia
management
operaţional
(dl V.
Şargarovschi)

În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

şi evaluare a funcţionării
acestuia

Decembrie
2020

interoperabil și
compatibil
organizatoric și
funcţional;
mecanisme de
evaluare funcţionale
Număr de programe
realizate;
număr de cursurilor
desfășurate;
număr de personal
instruit; indicatori în
ascensiune privind
gradul de satisfacţie a
populaţiei

Decembrie
2020

Decembrie
2020

(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 2.4.5.)
41.6.
Realizarea
de
programe de formare a
personalului
din
structurile de ordine şi
securitate
publică
implicat în activităţi de
lucru cu publicul
(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 3.1.8.)
41.7.
Instituirea
platformei de e-learning
în domeniul formării
profesionale continue la
locul de muncă

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Soluţii identificate şi
mecanism creat

Secţia
comunicaţii şi
tehnologii
informaţionale
(dl V. Griciuc)

În limita
mijloacelor
alocate

Număr de
programe/cursuri
organizate și
desfășurate;
număr de persoane
formate

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 3.5.4.)
41.8.
Dezvoltarea
sistemului de formare
continuă a poliţiştilor
implicaţi în asigurarea
traficului rutier, inclusiv
prin
instituirea
poligoanelor, tehnicilor
şi
materialelor
de
instrucţie

(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 3.5.6.)
41.9. Organizarea de
programe
comune
interne şi internaţionale,
de formare profesională,
schimb de experienţă
etc.,
participarea
la
operaţiuni internaţionale,
pentru
personalul
entităţilor
cu
responsabilităţi privind
combaterea criminalităţii
economice şi financiarbancare

Decembrie
2020

Număr de programe
comune de formare
profesională
organizate; număr de
angajaţi ce au
participat la procesul
de schimb de
experienţă/operaţiuni
internaţionale

Direcţia
7654,7 mii lei
dezvoltare
estimativ din
profesională
surse externe
(dl A.
(proiect de
Andronache)
cooperare în
Facultatea drept,
domeniu,
ordine publică şi
finanţat de
securitate civilă
Ambasada
(dl V. Ursu)
Suediei)
Direcţia massmedia şi relaţii
internaţionale
(dl V. Jitari)

Decembrie
2020

Programe de instruire
anticorupţie elaborate
și implementate;
număr de personal
instruit; indicatori
specifici de corupţie
diminuaţi

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 3.5.7.)
41.10. Desfăşurarea, cu
sprijinul
Centrului
Naţional
Anticorupţie/altor
organizaţii relevante, a
programelor de instruire
anticorupţie
pentru
personalul din sistemul
de ordine şi securitate
publică
(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 3.6.3.)

În limita
mijloacelor
alocate

41.11.
Realizarea
programelor de formare
a comunicatorilor, a
conducătorilor
(la
numirea în funcţie şi,
periodic,
pentru
gestionarea momentelor
comunicaţionale) şi a
persoanelor care lucrează
cu publicul

Decembrie
2020

Programe
implementate;
cursuri organizate și
desfășurate;
personal instruit

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Ianuarie
2020

Numărul acțiunilor
implementate;
Raport elaborat

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Numărul de programe Facultatea drept,
elaborate
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018, nr. 4.1.6.)
42.

Realizarea Planului de
acțiuni
privind
implementarea
Strategiei securității
informaționale
a
Republicii Moldova 42.1.
Elaborarea
pentru anii 2019-2024 programelor
educaţionale
şi
de
cercetare în domeniu, cu
(Ord. MAI nr.20 din instruirea angajaţilor cu
17.01.2020, nr.242.)
atribuţii de investigare şi
(Ord. MAI nr.143 din urmărire penală. (ghiduri
14.03.2019)
de securitate)

Decembrie
2020

(Ord. MAI nr.143 din
14.03.2019, nr.17.2.1.)
43.

Realizarea Planului de
acțiuni al MAI privind
implementarea
Strategiei naționale de

-

Ianuarie
2020

Numărul acțiunilor
implementate;
Raport elaborat și
prezentat în adresa

Prorector pentru
ştiinţă
(dl Iu. Larii)
Facultatea drept,

În limita
mijloacelor
alocate

apărare pentru
2018-2022

anii

DAMEP

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.243.)
(Ord. MAI nr.170 din
25.03.2019)

43.1. Participarea la
instituirea mecanismului
de instruire a instituţiilor
statului şi a populaţiei
privind
activităţile
pregătiri de mobilizare şi
ale mobilizării propriuzise
(Ord. MAI nr.170 din
25.03.2019, nr.2.3.2.)
43.2.
Evaluarea
programelor de instruire
militară
în
scopul
dezvoltării
și
perfecționării sistemului
de instruire
(Ord. MAI nr.170 din
25.03.2019, nr.2.13.2.)
43.3. Dezvoltarea și
consolidarea sistemului
național de cercetări

Decembrie
2020

Nr. şedinţelor în
cadrul grupului de
lucru la care s-a
asigurat participarea;
Nr. cursurilor de
instruire la care s-a
participat;
Nr. participanţilor la
cursurile de instruire

Decembrie
2020

Sistem de instruire
militară, evaluat și
perfecționat

Decembrie
2020

ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu
Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Centrul de
cercetări
ştiinţifice
(dl A. Zosim)
Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Proiecte naționale de Prorector pentru
cercetări științifice în
ştiinţă
domeniul securității și
(dl Iu. Larii)

În limita
mijloacelor
alocate

științifice în domeniul
securității și apărării

apărării, dezvoltate

(Ord. MAI nr.170 din
25.03.2019, nr.2.13.3.)

44.

Realizarea
Planului
național de acțiuni în
domeniul drepturilor
omului pentru anii
2018-2022

-

(Ord. MAI nr.20 din
17.01.2020, nr.244)
(Ord. MAI nr.278 din 44.1. Participarea la
15.05.2019)
elaborarea programelor
de informare a victimelor
infracţiunilor cu privire
la drepturile lor
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.5.1.)
(Subacţiunea nr.3.1. din
PNDAO)
44.2.
Dezvoltarea
curriculumurilor
universitare
pentru
specializările relevante
(drept, ordine publică,
securitate) cu module ce
prevăd
studiul
standardelor stabilite în

Februarie
2020

Numărul acțiunilor
implementate;
Raport elaborat și
prezentat în adresa
DAMEP

Decembrie
2020

Nr. şedinţelor
organizate de
MSMPS la care s-a
asigurat participarea;
Nr.
propunerilor/avizelor
elaborate şi înaintate
MSMPS

Decembrie
2020

1. Curriculumuri
elaborate, aprobate şi
implementate;
2. Numărul de
absolvenţi instruiţi în
domeniul
standardelor stabilite
în Protocolul de la

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Centrul de
cercetări
ştiinţifice
(dl A. Zosim)
Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă

În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

Protocolul de la Istanbul
şi
consacrate
în
jurisprudența CtEDO
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.9.1.)
(Subacţiunea nr.1.1. din
PNADO)
44.3.
Consolidarea
capacităţilor personalului
instituţiilor de detenţie în
domeniul
standardelor
stabilite în Protocolul de
la Istanbul, inclusiv în
domeniul
prevenirii
violenţei între deţinuţi

Istanbul

Decembrie
2020

(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.9.2.)
(Subacţiunea nr.1.3. din
PNADO)

44.4.
Instruirea
funcţionarilor publici cu
statut special din cadrul
subdiviziunilor
structurale ale MAI cu
privire
la
utilizarea
forţei, a mijloacelor
speciale şi a armelor de
foc
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.10.1.)

Decembrie
2020

(dl V. Ursu)

1. Numărul de
Direcţia
persoane instruite;
dezvoltare
2. Rata personalului
profesională
cu capacități
(dl A.
îmbunătățite;
Andronache)
3. Numărul de petiții Facultatea drept,
examinate privind
ordine publică şi
încălcarea
securitate civilă
standardelor în
(dl V. Ursu)
locurile de detenție;
4. Rata cazurilor
soluționate
5. Numărul de cazuri
soluționate privind
violența între deținuți.
25% de funcționari
Direcţia
publici cu statut
dezvoltare
special instruiți anual
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

44.5.
Asigurarea
legalității utilizării forței,
a mijloacelor speciale și
a armelor de foc de către
funcționarii publici cu
statut special din cadrul
MAI

Decembrie
2020

Numărul de plângeri
înregistrate privind
încălcarea
standardelor de
utilizare a forței, a
mijloacelor speciale
și a armelor de foc

Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

1. Numărul de
instruiri organizate;
2. Numărul de
angajați instruiți.

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

1. Numărul de
Direcţia
persoane instruite;
dezvoltare
2. Numărul de cursuri
profesională
organizate;
(dl A.
3. Numărul de cazuri
Andronache)
investigate și trimise Facultatea drept,
în judecată;
ordine publică şi
4. Numărul de
securitate civilă
condamnări pe cauze
(dl V. Ursu)
de trafic de ființe
umane;

În limita
mijloacelor
alocate

(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.10.2.)
44.6.
Instruirea
personalului
pentru
efectuarea audierilor cu
înregistrări
audio și
video

(Subacțiunea nr.6.3 din
PNADO)
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.14.3.)
44.7.
Organizarea
instruirii funcționarilor
publici cu statut special
privind normele legale
referitoare la traficul de
ființe umane și procedura
de referire a victimelor
traficului de ființe umane
(Subacțiunea nr.2.1 din

Decembrie
2020

PNADO)
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.17.1.)
44.8.
Includerea
în
planurile de formare
inițială și continuă, după
modificarea
cadrului
normativ relevant, a
tematicii
privind
particularitățile
investigării și examinării
infracțiunilor motivate
de prejudecăți, dispreț
sau ură
(Subacțiunea nr.7.1 din
PNADO)
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.22.1.)
44.9.
Instruirea
reprezentanților
organelor de urmărire
penală privind aplicarea
legislației
penale
și
contravenționale
în
domeniul infracțiunilor
motivate de prejudecăți,
dispreț sau ură
(Subacțiunea nr.7.3 din
PNADO)
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.22.3.)

5. Rapoartele
generate.

Decembrie
2020

Plan tematic elaborat

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

1. Numărul anual de
instruiri desfășurate;
2. Numărul anual de
persoane instruite, cu
date dezagregate pe
grupuri profesionale.

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

44.10.
Instruirea
funcționarilor publici cu
statut
special
în
domeniul infracțiunilor
privind viața sexuală
(Subacțiunea nr.2.2 din
PNADO)
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.26.2.)
44.11.
Instruirea
agenților constatatori, a
polițiștilor și a ofițerilor
de
urmărire
penală
privind constatarea și
investigarea cauzelor cu
implicarea minorilor
(Subacțiunea nr.1.3 din
PNADO)
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.35.1.)
44.12. Organizarea de
instruiri specializate cu
privire la prevenirea
discriminării
rasiale
pentru
reprezentanții
organelor de urmărire
penală și funcționarii
publici
(Subacțiunea nr.2.4 din
PNADO)
(Ord. MAI nr.278 din
15.05.2019, nr.40.1.)

Decembrie
2020

1. Numărul anual de
instruiri desfășurate;
2. Numărul anual de
persoane instruite, cu
date dezagregate pe
grupuri profesionale.

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

1. Numărul de
instruiri anuale;
2. Numărul de agenți
constatatori, de
polițiști și de ofițeri
de urmărire penală
instruiți anual.

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

1. Numărul de
instruiri pe categorii
de profesii;
2. Rata de participare.

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Facultatea drept,
ordine publică şi
securitate civilă
(dl V. Ursu)

În limita
mijloacelor
alocate

45.

Realizarea Planului de
acțiuni
privind
implementarea
Strategiei
de
dezvoltare a Poliției
pentru anii 2016-2020

-

45.1. Crearea condiţiilor
(Ord. MAI nr.20 din adecvate
pentru
17.01.2020, nr.262.)
instruirea continuă a
(HG
nr.587
din efectivului
unităţilor
12.05.2016)
specializate
în
menţinerea
ordinii
publice
(HG
nr.587
din
12.05.2016, nr.1.4.7.)

Februarie
2020

Numărul acțiunilor
implementate;
Rapoarte elaborate

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie
2020

Infrastructură
dezvoltată Condiţii
adecvate pentru
instruirea continuă
create

Direcţia
dezvoltare
profesională
(dl A.
Andronache)
Direcţia
administrare
patrimoniu
(dl N. Ranga)

În limita
mijloacelor
alocate

