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ABREVIERI  
 
Legea nr.320  Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului aprobată de Parlamentul  

Republicii Moldova la 27 decembrie 2012 cu numărul 320. În vigoare din 1 martie 2014. 
 
MAI  Ministerul Afacerilor Interne  
DGAMEP  Direcția generală analiză, monitorizare și evaluare a politicilor  
DGRU   Direcția generală resurse umane  
DGEF   Direcția generală economie și finanțe  
DGJ   Direcția generală juridică  
DD   Direcția documentare 
DAPD   Direcția administrare și politici de dezvoltare  
SPIA   Serviciul protecție internă și anticorupție  
SDOI   Serviciul dirijare operațională și inspectare 
 
DPF   Departamentul Poliției de Frontieră  
DJPC   Direcţia juridică şi practică contravenţională 
DPPA   Direcţia politici şi proiecte de asistenţă 
 
DTC   Departamentul Trupelor de Carabinieri  
DMA   Direcţia management operaţional 
DJ   Direcţia juridică 
DRU   Direcţia resurse umane 
 
IGP   Inspectoratul General al Poliției  
DMO   Direcţia management operaţional 
DJ   Direcţia juridică 
DRU   Direcţia resurse umane 
DCAU   Direcţia control şi audit intern 
 
Subdiviziuni subordonate IGP  
INP   Inspectoratul Naţional de Patrulare 
INI   Inspectoratul Naţional de Investigaţii 
DGUP   Direcţia generală urmărire penală 
DIE   Direcţia inspectare efectiv 
DGSP   Direcţia generală securitate publică 
 
IP  Inspectorat de poliție  
SMO   Secţia management operaţional 
SII   Secţia investigare a infracţiunilor 
SSP   Secţia securitate publică 
SRU   Secţia resurse umane 
 
APC   Administrația Publică Centrală  
APL   Administrația Publică Locală  
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INTRODUCERE  
 
Adoptarea unei noi legi cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului a fost pe larg percepută ca o 
necesitate stringentă pentru demararea și implementarea de facto a procesului de reformare a 
Ministerului Afacerilor Interne și Poliției.  
 
Către sfîrştiul anului 2012 această reformă rămăsese cu mult în urma termenelor stabilite în Programul de 
Guvernare, iar perspectivele reformei și opinia publică privind voința politică de a realiza obiectivele 
stabilite au fost în mare parte afectate de lipsa acțiunilor pentru implementarea Concepţiei de reformare a 
Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr.1109 din 6 decembrie 2010.  
 
Pînă la acel moment acţiunile de reformă a poliţiei au avut în mare parte un caracter sporadic și 
inconsistent, care nu abordau deficienţele fundamentale de organizare și funcționare a Ministerului 
Afacerilor Interne și poliţiei și nu puteau conduce la creșterea nivelului de eficacitate şi profesionalism, 
precum și la îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de către poliție. 
 
Adoptarea unei noi legi cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului urma să contribuie la 
soluționarea multiplelor probleme constatate în funcționarea sistemului afacerilor interne și în activitatea 
poliţienească, printre care cele mai importante erau considerate următoarele: 
 
- Modelul depășit de activitate poliţienească, care a creat ”stereotipul unei instituții de represiune”1 

care provoca teama, lipsa de încredere și respect din partea societăţii. 
 
- Misiunea şi sarcinile învechite ale activităţii poliţieneşti, care se bazau pe obiectivul de impunere a 

legii ”în interesul statului” și nu aveau ca obiectiv prestarea unor servicii de calitate societății.  
 

- Sistemul militarizat de organizare și management, fiind foarte centralizat și ierarhizat, oferea puţină 
libertate de acțiune și iniţiativă instituțiilor subordonate Ministerului, nu favoriza o colaborare eficientă 
cu alte autorități ale administrației publice și nici cu societatea civilă. 

 
- Modelul depășit de organizare, care nu asigura separarea funcțiilor de elaborare a politicilor (aparatul 

central al MAI) de cele de implementare ale acestora (instituțiile subordonate). 
 

- Politizarea Ministerului Afacerilor Interne, a subdiviziunilor subordonate şi a activității poliţienești, 
precum și lipsa sau ”ineficiența instrumentelor de prevenire a politizării structurilor polițienești”2 ce ar 
garanta prevenirea oricăror imixtiuni în activitatea instituțiilor MAI.  

 
- Modelul defectuos de evaluare a activităţii poliţiei, care oferea o imagine falsă despre eficiența 

activității structurilor polițienești. 
 

- Imaginea negativă a poliției în opinia publică. Rezultatele sondajelor de opinie publică din ultimii zece 
ani relevau faptul că poliţia avea cel mai jos nivel de încredere comparativ cu alte instituţii publice. 

 
- Dotarea insuficientă, utilizarea ineficientă a resurselor existente și lipsa unui control adecvat asupra 

utilizării acestora.  
 
Procesul de elaborare a unei noi legi cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului a fost unul destul 
de lung, dificil și controversat. Acesta a fost inițiat după aprobarea de către Guvern la 6 decembrie 2010 a 

                                                           
1
 Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia. 

Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1109 din 6 decembrie 2010. 
2
 Idem. 
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Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate 
ale acestuia. Pe parcursul a doi ani (decembrie 2010 – decembrie 2012) au fost elaborate mai multe 
proiecte ale unei noi legi cu privire la activitatea poliției, cu implicarea reprezentanţilor subdiviziunilor 
aparatului central al MAI, ai Centrului de reformă al MAI, ai Academiei de Poliție, a experților naționali și 
internaționali, precum și a organizațiilor neguvernamentale.  
 
În final, la 27 decembrie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr. 320 cu privire la 
activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, care a intrat în vigoare din 1 martie 2013. În conformitate cu 
Articolul 1, această lege a stabilit ”cadrul juridic şi principiile de activitate, organizarea şi funcţionarea, 
atribuţiile, împuternicirile şi obligaţiile Poliţiei, finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a acesteia, 
precum şi statutul poliţistului”.3 
 
În Nota informativă la proiectul de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului Ministerul 
Afacerilor Interne a invocat necesitatea aprobării acestei legi prin prevederile conţinute în: 
- Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi 

desconcentrate ale acestuia;4 
- Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016;5 
- Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova ,,Integrarea Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” 2011-2014; 
- Recomandările experţilor şi evaluatorilor Uniunii Europene în domeniul respectării şi implementării de 

către Republica Moldova a angajamentelor stipulate în tratatele internaţionale.  
 
În aceeași Notă informativă Ministerul Afacerilor Interne a indicat că obiectivul principal urmărit prin 
aprobarea Legii nr.320 este ”asigurarea în Republica Moldova a unui serviciu de poliţie profesionist, neutru 
din punct de vedere politic, demilitarizat, care exercită atribuţiile sale în interesul cetăţeanului şi al 
comunităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi conferirea legală a 
unui complex de măsuri în vederea protecţiei juridice şi sociale a angajaţilor Poliţiei”.6 
 
Astfel, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, aprobată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 27 decembrie 2012 cu numărul 320 (în continuare - Legea nr. 320), a fost din start considerată 
o lege-cheie în procesul de reformare a Ministerului Afacerilor Interne și Poliției, iar de implementarea 
acesteia au fost și sunt legate cele mai importante așteptări cu privire la această reformă.  
 
De la momentul adoptării Legii nr.320 au trecut deja doi ani și în această perioadă Ministerul Afacerilor 
Interne, structurile subordonate și personalul din aceste instituții au trecut printr-un proces amplu și uneori 
”destul de dureros”7 de reorganizare și adaptare la noile sarcini, misiuni și condiții de activitate.  
 
Mai multe acțiuni și declarații publice din această perioadă indicau atît asupra faptului că în procesul de 
reformă și implementare a noii Legi au fost înregistrate succese în creșterea eficienței Ministerului și a 
serviciului polițienesc sau în creșterea nivelului de încredere a populației în poliție, cât și asupra unor 
deficiențe și provocări ale procesului de implementare legate de crize interne, probleme în managementul 
instituțiilor subordonate și resurselor umane, etc.  
 
Această evaluare este un exercițiu de identificare a celor mai importante efecte ale adoptării Legii 320 și de 
analiză a succeselor realizate, dar și a deficiențelor și provocărilor în procesul de implementare a acestei 

                                                           
3
 Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului. Aprobată de Parlamentul  Republicii Moldova la 27 

decembrie 2012 sub numărul 320. În vigoare din 1 martie 2013. 
4
 Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia. 

Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1109 din 6 decembrie 2010. 
5
 Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 

25 noiembrie 2011 prin Legea sub numărul 231. 
6
 Notă informativă la proiectul de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului. 

7
 Din interviul dlui S.Diaconu, viceministru al afacerilor interne. Emisiunea ”Alb și Negru”, Unimedia. 3 noiembrie 2014 
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Legi. De asemenea, evaluarea curentă oferă o vedere de ansamblu asupra situaţiei de moment create ca 
urmare a procesului de implementare a Legii nr.320.  
  
Ținînd cont de limitele impuse de metodologie, instrumentele, informațiile și resursele utilizate, evaluarea 
nu poate să răspundă la toate întrebările ce țin de impactul implementării Legii cu privire la activitatea 
poliției și statutul polițistului. Totodată, evaluarea oferă un șir de analize și recomandări care, în opinia 
autorilor, pot fi utile pentru determinarea obiectivelor și acțiunilor de mai departe în procesul de reformă a 
Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor subordonate.  
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REPERE METODOLOGICE  
 
Evaluarea gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și a impactului acesteia asupra 
reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local a fost efectuată în perioada 15 octombrie – 
15 decembrie 2014.  
 
Scopul general al evaluării a fost de a determina gradul de implementare a Legii cu privire la activitatea 
Poliției și statutul poliţistului şi impactul acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel 
central și local.  
 
Obiectivul specific al evaluării a fost de a contribui la creşterea transparenţei şi eficienţei reformei 
Ministerului Afacerilor Interne şi serviciilor poliţieneşti, precum şi la asigurarea continuităţii acţiunilor de 
reformă. 
 
Cercetarea gradului și impactului de implementare a Legii nr.320 a fost bazată pe principiile evaluării 
(analizei) ex-post a politicilor publice, care reprezintă o activitate desfășurată pe parcursul implementării 
unei politici publice sau la sfîrşitul etapei de implementare a acesteia. În cadrul unei asemenea evaluări 
sunt analizate rezultatele finale sau intermediare obţinute şi sunt identificate devierile de la obiectivul 
planificat, timpul alocat, costurile și resursele suplimentare.  
 
Întrebarea principală care a stat la baza evaluării a fost următoarea: Cum, de ce şi în ce condiţii o 
intervenţie de politică, în acest caz Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul poliţistului, funcţionează 
sau nu? 
 
În cadrul evaluării a fost adresate întrebări cu privire la activităţile desfăşurate, rezultatele obţinute, 
impactul Legii și gradul de realizare a scopurilor stabilite.  
 
Evaluarea a fost efectuată prin îmbinarea analizei documentelor cu interviuri semi-structurate realizate cu 
reprezentanții direcțiilor, secțiilor, serviciilor Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al 
Poliției și celor din subdiviziunile teritoriale. Lista documentelor analizate și lista persoanelor intervievate 
sunt anexate la raportul de evaluare. 
 
Analiza documentelor a inclus:  

 
- analiza succintă a prevederilor Legii nr.320 (2012) și Legii nr.416 (1990) pentru identificarea 

domeniilor principale supuse modificării;  
 

- analiza documentelor guvernamentale, a studiilor de impact şi a datelor statistice relevante;  
 

- analiza rapoartelor și documentelor analitice privind procesul de implementare a reformei MAI. 
 

Interviurile semi-structurate cu reprezentanții direcțiilor, secțiilor, serviciilor Ministerului Afacerilor Interne, 
Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor teritoriale au vizat: 

 
- identificarea impactului realizat la nivel de instituție în general, și pe fiecare dintre domeniile de 

responsabilitate ale intervievaților în special, identificarea succeselor obținute și a gradului de 
durabilitate a modificărilor întreprinse; 
 

- identificarea devierilor, acțiunilor neîndeplinite sau realizate incomplet, precum şi a motivelor, 
riscurilor și perspectivelor realizării;  
 

- identificarea acţiunilor sau a rezultatelor de antireformă (dacă au existat), adică acţiuni şi rezultate 
neconforme obiectivelor iniţiale, domenii neacoperite, etc. 
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- Identificarea noilor provocări care au apărut în urma implementării Legii nr.320. 
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SUMAR  
 
Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului este o lege-cheie în procesul de reformare a 
Ministerului Afacerilor Interne și Poliției. Actualmente, de implementarea acestei legi sunt legate cele mai 
importante așteptări cu privire la realizarea acestei reforme.  
 
Semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană la 27 iunie 2014 și realizarea acțiunilor vizate de 
programele de integrare europeană au fost cei mai importanți factori externi care au influențat elaborarea, 
aprobarea și implementarea Legii nr.320. 
 
Această lege este totalmente un produs al ”voinţei politice”, fiind expresia unui angajament plenar întru 
reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a Poliţiei. Legea nr.320 este un document inovativ și complex 
iar în procesul de implementare a acesteia sunt necesare eforturi conjugate. Realizarea obiectivelor 
propuse de lege și asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute pot fi garantate doar de continuitatea și 
calitatea ”voinței politice”. 
 
Procesul de implementare a Legii nr.320 a beneficiat de un sprijin important și de o asistență tehnică și 
financiară fără precedent din partea partenerilor externi. Programele de asistență a reformei Ministerului 
Afacerilor Interne și instituțiilor subordonate implementate cu ajutorul partenerilor externi au contribuit în 
cea mai mare măsură la implementarea Legii nr.320.  
 
Legea nr.320 nu a fost unica intervenție în procesul de reformare a MAI, inclusiv în divizarea funcțiilor și 
atribuțiilor sau în reglementarea statutului personalului Ministerului și al instituțiilor subordonate. Mai 
multe efecte realizate pînă în prezent în domeniile reglementate de Legea nr.320 sunt cumulative, 
rezultante ale adoptării și implementării mai multor acte juridice, inclusiv în domenii conexe. Printre cele 
mai importante acte juridice care au generat aceste efecte cumulative pot fi considerate Regulamentul 
privind organizarea şi funcţionarea MAI, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia8, 
Legea privind administrația publică centrală de specialitate9, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public10, Legea cu privire la Poliția de Frontieră11, Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei.  
 
Adoptarea și implementarea Legii nr.320 a avut, în cea mai mare parte, un impact pozitiv asupra 
funcționării Ministerului Afacerilor Interne, a instituțiilor subordonate, eficienței activității acestora și 
calității serviciilor prestate. Această opinie este evidenţiată în rapoartele de activitate a MAI și menţionată 
de către toți participanții la interviurile realizate în cadrul evaluării. 
 
Cele mai importante și vizibile acțiuni în procesul de implementare a Legii nr. 320 au fost realizate în: 
aplicarea unor noi principii de activitate în cadrul Ministerului și al poliției, modificarea competențelor 
ministrului afacerilor interne, modificarea organizării și funcționării Ministerului Afacerilor Interne, 
modificarea organizării și modului de funcționare a Poliției.  
 
Există schimbări pozitive importante în modul în care personalul Ministerului și cel al instituțiilor 
subordonate percepe noua viziune cu privire la rolul și misiunea Poliției. Aceste schimbări în mare parte 
corespund obiectivelor urmărite de Legea nr. 320 și reflectă eforturile de transformare a poliției într-un 
serviciu public responsabil, orientat spre interesele societății.  
 
De asemenea, schimbări pozitive au fost obţinute în separarea funcţională dintre Minister şi Poliţie, 
demilitarizarea Ministerului, consolidarea independenţei Poliţiei şi depolitizarea acesteia, asigurarea unei 

                                                           
8
 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia. Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 
9
 Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate. 

10
 Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

11
 Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră 
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transparenţe mai mari în activitatea Poliţiei şi a Ministerului, în cooperarea Poliţiei cu societatea civilă şi cu 
organismele internaţionale, nivelul de încredere a populaţiei în instituţiile poliţiei. 
 
RESTANȚE ȘI PROVOCĂRI  
 
Eficienţa redusă a Ministerului în exercitarea funcţiilor de elaborare a politicilor în domeniile de 
responsabilitate este ceea mai importantă problemă semnalată în procesul de evaluare a efectelor 
implementării Legii nr.320. Aceasta deficienţă este determinată de capacităţile limitate de analiză 
strategică şi de elaborare a politicilor, de monitorizare şi evaluare a implementării acestora la nivel de 
Minister.  
 
Problema eficienței reduse a aparatului central în realizarea funcțiilor de bază ale Ministerului este cu mult 
mai dificilă și complexă în domeniile de activitate a Poliției de Frontieră, a Trupelor de Carabinieri și a 
Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale. Majoritatea funcțiilor strategice, de reglementare și de 
dezvoltare instituțională, executate de aceste instituții, nu au fost preluate de Minister pînă în prezent. 
 
Existență în paralel a mai multor documente cu obiective diferite sau chiar contradictorii în domeniul 
reformei MAI și a poliției a fost și rămîne un factor negativ care alimentează confuzia destul de răspîndită 
în rîndul personalului MAI și al instituțiilor subordonate în ceea ce privește viitorul instituției și viziunea 
politică privind finalităţile reformei.  
 
Reformă Trupelor de carabinieri a rămas o restanţă majoră în procesul de reformă a MAI şi a structurilor 
subordonate, dată fiind interdependenţa obiectivelor şi efectelor urmărite de modificarea concomitentă a 
cadrului legislativ al celor două instituţii. Stoparea procesului de reformare a Trupelor de carabinieri a 
generat mai multe deficienţe în organizarea Poliţiei şi în consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor acesteia.  
 
Pînă la momentul evaluării nu s-a reușit finalizarea procesului de organizare și completare a 
Inspectoratului Național de Patrulare din cadrul Inspectoratului General al Poliției în conformitate cu 
obiectivele urmărite de Legea nr. 320. În consecință, INP nu are capacitățile necesare pentru îndeplinirea 
eficientă a atribuțiilor sale.  
 
Au fost constatate mai multe probleme ce țin de rolul, locul, subordonarea, atribuțiile și eficiența activității 
Direcției Generale Urmărire Penală, care însă nu au putut fi evaluate calitativ, dat fiind cadrul și 
metodologia acestei cercetări. 
 
Sporirea receptivității Poliţiei la necesităţile comunităţii a rămas un obiectiv vag în activitatea Poliției. 
Acesta deocamdată nu a fost concretizat în acte normative sau documente oficiale de referință, care ar 
explica înțelegerea şi modul de aplicare a filosofiei și/sau conceptului de activitate polițienească 
comunitară în condițiile din Republica Moldova. 
 
Revizuirea activității poliției în zonele rurale a rămas o misiune neîndeplinită atît în cadrul procesului de 
implementare a Legii nr.320, cît și în procesul de implementare a reformei poliției în general. În opinia 
interlocutorilor intervievaţi acțiunile de reformă au fost axate pe nivelurile ierarhice superioare și nu au 
adus modificări substanțiale în activitatea poliției din zonele rurale.  
 
Legea nr.320 a păstrat modelul defectuos de reglementare a statutului personalului diferitor instituții din 
subordinea Ministerului afacerilor interne în baza unor legi separate. În consecinţă, fiecare dintre aceste 
entități, precum Poliția, Poliția de Frontieră, Serviciul de protecție civilă și situații excepționale și Trupele de 
Carabinieri, oferă un set diferit de beneficii și garanții sociale angajaților. Această reglementare diferită a 
statutelor generează dificultăți de completare cu personal a diferitor subdiviziuni și instituții și migrația 
personalului, ceea ce afectează disciplina internă şi cea de execuție, precum și eficiența activității întregului 
sistem de afaceri interne.  
 



11 
 

Demilitarizarea poliției nu are o interpretare univocă și nici definiții clare de referință. Există un șir de 
confuzii și incertitudini privind realizarea obiectivului de demilitarizare a poliției care sunt legate de 
extinderea completării cu funcționari publici a posturilor din diferite instituții, trecerea reală de la 
„supremaţia ordinului” la „supremaţia legii”, precum şi de cultura înrădăcinată a gradelor militare în poliție. 
 
Pe lîngă un şir de succese înregistrate în depolitizarea Poliției, există un şir de provocări și riscuri care 
alimentează incertitudinile legate de realizarea calitativă a acestui obiectiv, precum şi de asigurarea 
sustenabilității succeselor obţinute. Cele mai importante dintre acestea sunt următoarele:  

 

 Riscul politizării funcției de șef al Inspectoratului General al Poliţiei. 

 Riscul politizării funcţiei de şef al Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia.  

 Riscul exercitării presiunilor politice asupra Inspectoratului General al Poliţiei prin intermediul 
instituțiilor de control și inspectare, care rămîn a fi vulnerabile din punct de vedere al independenței 
politice (Procuratura Generală, Serviciul Protecție Internă și Anticorupție, Serviciul Dirijare 
Operaţională şi Inspectare). 

 Riscul politizării sistemului de evaluare a activității poliției şi al celui de evaluare a performanţelor 
profesionale ale polițiștilor. 

 Riscul stopării sau mimării procesului de angajare şi promovare în funcţiile Poliţiei doar în baza 
concursului; acelaşi risc se referă și la testarea integrităţii profesionale. 
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ANGAJAMENTUL POLITIC ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A LEGII NR.320  
 
Cea mai importanta precondiţie pentru implementarea reformei Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției 
a fost înțelegerea necesității acesteia și angajamentul politic clar exprimat de partidele de la guvernare 
pentru promovarea reformei. Voința politică a constituit și factorul cheie pentru adoptarea și 
implementarea Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului.  
 
Înțelegerea necesității reformei și angajamentul politic pentru promovarea acesteia s-au format în mare 
parte ca urmare a evenimentelor din 2009, care au plasat în prim plan pe agenda publică și cea politică 
subiectele drepturilor omului, depolitizării și demilitarizării poliției. În perioada 2009-2012 această voință 
politică a generat apariția și aprobarea mai multor documente de politici, care urmăreau interpretarea și 
implementarea acestor obiective strategice și vizau diferite aspecte și domenii ale reformei Ministerului 
afacerilor interne și poliției. Printre cele mai importante documente de acest gen pot fi menționate: 
programele de guvernare și planurile de acțiuni pentru implementarea acestora, Foaia de parcurs (Road 
Map), Concepția de reformare a MAI şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, planurile 
de dezvoltare strategică a MAI și a instituțiilor subordonate, Strategia de reformare a sectorului justiţiei12.  
 
Aceste documentele au jucat un rol important în inițierea procesului de implementare a reformei. Totuși 
ele nu permit identificarea unei viziuni exhaustive şi suficient de clare asupra reformei. Fiecare dintre 
aceste documente oficiale, elaborate în diferite perioade de timp, conține mai multe obiective și prevederi 
asupra reformei MAI și a poliției; adesea aceste obiective și prevederi stipulate în diferite documente nu 
sunt corelate între ele, sunt contradictorii și prezintă viziuni uneori substanțial diferite, în special în ceea ce 
privește demilitarizarea, depolitizarea, structura și organizarea poliției, activitatea polițienească 
comunitară, trupele de carabinieri.  
 
Existența unor asemenea contradicții și incoerențe a fost un subiect de îngrijorare pentru experții naționali 
și internaționali implicați în susținerea sau monitorizarea reformei. 
 

”...Implementarea Programului de guvernare la capitolul „Ordine Publică” este ambiguă și supusă unor riscuri 
importante de eșec datorită lipsei unor legături clare dintre Programul de Guvernare, Planul de acţiuni al 
Guvernului, Concepția de reformare a MAI și Planul de acţiuni al MAI, precum şi lipsa rapoartelor de 
implementare. În aceste condiții perspectivă implementării Programului este totalmente dependentă de 
voința și calitățile liderilor și mandatul politic al acestora.”

13
 

 
Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
27 decembrie 2012 este un document mult mai complex și mult mai concret decît documentele anterioare. 
Legea oferă răspunsuri şi soluţii la multe dintre problemele identificate şi formulate iniţial. În acest sens, 
Legea nr.320 poate fi considerată o expresie evidentă a unei voinţe politice pentru iniţierea şi 
implementarea reformei.  
 
Pe de altă parte, analiza succintă a prevederilor Legii nr. 320 indică asupra faptului că mai multe dintre 
obiectivele și prevederile legii nu corespund obiectivelor și prevederilor documentelor adoptate anterior. 
Mai mult ca atît, la scurt timp după aprobarea Legii nr.320, ca urmare a crizei parlamentare și 
guvernamentale din iarna şi primăvara anului 2013, a fost aprobat un nou Program de activitate al 
Guvernului14 în care obiectivele reformei au fost din nou reformulate.  
 
Această existență în paralel a mai multor documente cu obiective diferite sau chiar contradictorii în 
domeniul reformei MAI și poliției a fost și rămîne un factor negativ care alimentează confuzia destul de 

                                                           
12

 Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 
25 noiembrie 2011 prin Legea sub numărul 231. 
13

 Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Ordine Publică, Securitate şi 
Apărare". Consiliul Național de Participare. http://cnp.md  
14

 Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 
2013-2014” 
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răspîndită în rîndul personalului MAI și al instituțiilor subordonate în ceea ce privește viitorul instituției, al 
subdiviziunii, precum și al carierei fiecărui angajat al instituţiei în contextul reformei.  
 

”...Din păcate nici societatea civilă, nici polițistul de rînd şi nici marea majoritate a angajaţilor Ministerului, nu 
au un răspuns clar la întrebarea ce se dorește în continuare și unde dorim să ajungem, ce fel de poliție ne 
dorim și cum încercăm să o dezvoltăm...” 
”...Este necesar ca documentele vechi să fie abrogate și să fie aprobate documente noi. Planul de dezvoltare 
strategică a MAI nu este un plan al reformei, ci plan intern. În concepția reformei, iniţial erau incluse 10 
obiective, iar acum au rămas 3-4; despre restul nu se aude nimic...” 
”...Din mesajele lansate în perioada inițială ne-am format o altă imagine despre poliția de patrulare decît 
ceea ce este în prezent...” (din interviuri) 

 
În mare parte, această confuzie ar fi avut la bază capacitatea limitată a Ministerului de a comunica în mod 
eficient pe subiecte de reformă în perioada cînd însăși Ministerul era unul dintre subiecții principali al 
acestor reforme cardinale.  
 

”... Calitatea comunicării pe interior a fost o problemă importantă. Mai mulţi angajaţi ai MAI, inclusiv din 
cadrul aparatului Ministerului, nu cunoșteau ce se preconizează și ce-i așteaptă. La acel moment nu exista un 
document public cu un plan de acțiuni clare care ar fi definit în detalii succesivitatea acțiunilor şi modul de 
abordare a subiectului concedierilor și angajărilor...” 
”...Legea a apărut peste noapte, iar de la momentul adoptării legii și pînă la momentul intrării în vigoare , au 
existat mai multe cazuri de frustrare, dezorientare, sau chiar pe alocuri haos care s-a început din martie 2013. 
IGP ca structură nouă a apărut într-o zi, iar acțiunile de trecere de la o structură la alta au fost dure și 
neprofesioniste... (din interviuri) 

 
Un alt gen de deficiențe care au alimentat confuzia privind voința politică pentru implementarea 
reformelor este legat de faptul că unele dintre efectele urmărite de Legea nr.320 puteau fi obținute numai 
împreună cu adoptarea Legii privind Trupele de Carabinieri. Proiectul acestei legi a fost elaborat într-o 
legătură strînsă cu Legea nr.320 şi a fost prezentat Guvernului și Parlamentului în tandem cu aceasta, însă, 
din motive neclare, a fost retras din Parlament în aceeași ședință în care Legea.nr.320 a fost aprobată.  

 

Deși în varianta finală Legea nr.320 a stabilit că ”...Guvernul, în termen de 3 luni … va elabora şi va prezenta 
Parlamentului cadrul legal privind reorganizarea trupelor de carabinieri şi integrarea lor în cadrul Poliţiei”15 
pînă la momentul elaborării acestui raport, prevederea menţionată a rămas nerealizată.  
 
În cadrul evaluării s-a constatat că o mare parte din intervievați considerau că neadoptarea Legii privind 
Trupele de Carabinieri a avut un impact negativ nu numai asupra Trupelor de carabinieri, blocînd această 
instituție într-un model de organizare depășit care cu greu își găsește locul în noua structură a MAI, dar şi 
asupra procesului de organizare a Inspectoratului Naţional de Patrulare. Acesta din urmă nu a ajuns la 
capacitatea necesară pentru a realiza sarcinile sale în mod eficient pînă în prezent. În cadrul evaluării nu s-a 
găsit răspuns la următoarele întrebări: cu care partide, instituții sau lideri politici este legată această 
manifestare de voință politică; cum şi dacă această „voință politică” este legată cu faptul că pînă în prezent 
Ministerul nu a elaborat o decizie bine argumentată privind reorganizarea trupelor de carabinieri. 
 
Situaţia privind voinţa politică şi instituţiile care de facto reprezintă această voinţă politică devine şi mai 
confuză dacă luăm în consideraţie faptul că în această perioadă Parlamentul a aprobat zeci de proiecte ce 
țin de reforma MAI, însă niciodată nu a examinat nici în plen, şi nici în comisiile sale permanente efectele 
obţinute în urma adoptării acestor legi, rezultatele reformei sau obiectivele pentru viitor.  
 
Concluzii. Legea cu privire la activitatea poliţiei este expresia ”voinţei politice” clare, fiind totodată un 
document inovativ și complex, care necesită eforturi susținute în procesul de implementare. Toate aceste 
variabile fac ca realizarea obiectivelor urmărite de lege să fie un proces greu, lung, dependent de 
continuitatea și calitatea ”voinței politice” și, deci, foarte vulnerabil. 

                                                           
15

 Articolul 69 (c). Legea nr. 320 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului din 27 decembrie 2012. 
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MODIFICAREA ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII MINISTERULUI AFACERILOR 
INTERNE  
 
Legea nr.320 nu este documentul principal care determină modul de organizare și funcționare a 
Ministerului Afacerilor Interne. De fapt, Legea nr.320 conține un singur articol în acest sens (articolul 7) și 
acesta se referă în mod exclusiv la ”competențele ministrului afacerilor interne în domeniul de activitate a 
Poliţiei”. De fapt, tranziția către un model nou de organizare a Ministerului Afacerilor Interne a fost inițiată 
în cadrul unui proces mult mai larg de reformare a administrației publice centrale și a fost bazată pe 
implementarea la nivel național a unor principii fundamentale comune de organizare şi funcţionare a APC.  
 
În acest sens, actul normativ de referinţă este Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația publică 
centrală de specialitate, care ”stabileşte sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de 
specialitate şi reglementează regimul general al activităţii acesteia, principiile fundamentale de organizare 
şi funcţionare a APC de specialitate, precum şi raporturile juridice care decurg din activitatea ministerelor, 
a Cancelariei de Stat şi a altor autorităţi administrative centrale”.16 Această lege stabilește particularităţile 
de organizare şi funcţionare a ministerelor şi structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă, 
funcțiile și atribuțiile generale ale ministrului, viceministrului și secretarului de stat, cadrul juridic, statutul 
juridic, misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile ministerului, etc.  
 
Documentul-cheie care reflectă în detalii modul de (re)organizare și funcționare a Ministerului în funcție de 
obiectivele de activitate ale Guvernului sau de adoptarea unor legi în domeniul specific de responsabilitate 
este Regulamentul Ministerului. În cazul MAI acesta este Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009. De la momentul aprobării la 27 noiembrie 2009, Guvernul 
Republicii Moldova a emis alte douăsprezece hotărîri de modificare a acestui Regulament, șapte dintre care 
au fost efectuate după aprobarea Legii nr.320, iar altele patru au o legătură directă cu implementarea 
prevederilor acestei legi17.  
 
Ca rezultat al acestor hotărîri au fost modificate substanțial misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi 
drepturile Ministerului, atribuţiile şi drepturile ministrului, ale viceminștrilor și cele ale secretarului de stat, 
structura și organizarea aparatului central, lista autorităților administrative și a instituţiilor din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, lista întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Afacerilor Interne, 
numărul de personal, etc.  
 

”...În prezent, structura şi atribuţiile MAI corespund prevederilor Legii nr.98 şi sînt adaptate la cerințele și 
necesităţile tipice ale unei instituţii din administrația publică centrală de specialitate a APC specializată pe 
elaborarea şi promovarea politicilor în toate domeniile de responsabilitate ale MAI...” (din interviuri) 

 
În opinia respondenţilor, prevederile-cheie care au determinat cele mai importante efecte în această 
perioadă atît asupra personalului, cît şi asupra activităţii Ministerului şi instituţiilor subordonate au fost 
cele care stabilesc misiunea şi funcţiile de bază ale MAI. 
 

”...6. Misiunea Ministerului constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, 
promovarea şi realizarea politicii statului în domeniile de activitate, după cum urmează: 1) asigurarea legalităţii, 
menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice; 2) managementul integrat al frontierei de 
stat,...; 3) combaterea criminalităţii organizate, inclusiv transfrontaliere; 4) migraţia şi azilul; 5) protecţia civilă, 
situaţiile excepţionale şi apărarea împotriva incendiilor; 6) asigurarea respectării, în baza atribuţiilor sale, a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii publice şi private; 7) iniţierea, 

                                                           
16

 Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Art.1 
17

 HG nr.649 din 13.08.14, HG nr.438 din 11.06.14, HG nr.268 din 08.04.14, HG nr.995 din 12.12.13, HG nr.12 din 
10.01.13, HG nr.990 din 26.12.12 

http://lex.justice.md/md/346358/
http://lex.justice.md/md/346358/
http://lex.justice.md/md/346110/
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menţinerea şi dezvoltarea cooperării poliţieneşti internaţionale; 8) realizarea sarcinilor instituţiei privind 
integrarea europeană,...”

18
 

 

”...7. În vederea realizării misiunii sale, funcţiile de bază ale Ministerului sînt:  
1. strategice - elaborarea, asigurarea implementării, monitorizarea şi evaluarea politicilor strategice generale şi 

politicilor sectoriale necesare punerii în aplicare a programului de activitate a Guvernului...  
2. de reglementare - asigurarea elaborării cadrului normativ şi instituţional în vederea realizării obiectivelor 

strategice ale MAI şi armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniile sale de 
activitate.  

3. de autoritate de stat - asigurarea exercitării prerogativelor statale aferente domeniilor de activitate a 
Ministerului, punerea în aplicare şi asigurarea respectării prevederilor legale atribuite conform competenţelor 
pe întreg teritoriul ţării.  

4. de reprezentare - asigurarea, în numele statului sau al Guvernului, conform dispoziţiilor legale şi mandatului 
încredinţat, reprezentarea pe plan intern şi pe plan extern reieşind din domeniile sale de activitate...  

5. de administrare şi management public - asigurarea administrării şi dezvoltarea proprietăţii şi bunurilor 
aflate în gestiune, precum şi managementul serviciilor şi resurselor financiare, logistice şi umane, 
preocuparea pentru calitatea serviciilor publice prestate populaţiei.  

6. de dezvoltare instituţională şi control - asigurarea caracterului unitar, coerent, organizat şi disciplinat al 
activităţii....”

19
 

 

Implementarea acestor prevederi s-a desfăşurat concomitent cu alte acţiuni, precum:  

 desfiinţarea modelului vechi de organizare și funcționare a MAI; 

 crearea în subordinea MAI a Inspectoratului General al Poliției; 

 separarea funcţională, juridică, dar și fizică a acestor două instituții; 

 reformularea cerințelor și așteptărilor către majoritatea subdiviziunilor și personalului celor două 
entități; 

 modificarea statutului juridic.  
 
Este evident faptul că realizarea acestor acțiuni a necesitat eforturi considerabile de revizuire și adaptare a 
cadrului juridic de activitate a Ministerului, subdiviziunilor și instituțiilor subordonate.  

 
”....Pe parcursul anilor 2012-2014 în cadrul MAI au fost elaborate 169 de proiecte de acte normative, 11 
dintre care vizează în mod direct implementarea Legii privind activitatea Poliției și statutul polițistului.” (din 
rapoartele de activitate și monitorizare) 

 
Din punct de vedere juridic, separarea funcțională a competențelor Ministerului afacerilor interne de cele 
polițienești a fost realizată prin determinarea exhaustivă și concretă a funcțiilor și responsabilităților de 
elaborare și promovare a politicilor atribuite Ministerului. Totodată, Inspectoratului General al Poliției i-au 
fost atribuire funcții de administrare și control al activității poliției.  
 
Această separare a fost însoțită de modificarea structurii de organizare a Ministerului, de creare a structurii 
de organizare a Inspectoratului General al Poliției și de revizuire a regulamentelor interne de activitate sau 
de elaborare a unor regulamente noi pentru toate subdiviziunile reformate și cele nou create.  
 
Efectele acțiunilor de reorganizare  
 
Adaptarea atribuţiilor și structurii de organizare şi funcționare a Ministerului la necesităţile unei instituţii 
de administraţie publică centrală specializată pe elaborarea şi promovarea de politici, concomitent cu 
necesitatea realizării obiectivului de demilitarizare a Ministerului, a condus la trecerea personalului 
Ministerului Afacerilor Interne la statutul de funcționar public și completarea aparatului central al MAI în 
mod exclusiv cu angajaţi civili.  
 

                                                           
18

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale 
aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 
19

 Idem. 



16 
 

Ținînd cont de faptul că statutul funcționarului public, din punct de vedere al salariului, beneficiilor și 
garanțiilor sociale este mai puțin atrăgător comparativ cu statul polițiștilor, procesul de tranziție la un nou 
model de completare, organizare și funcționare a Ministerului a fost unul anevoios, iar mai multe dintre 
consecințele negative ale acestui proces au rămas fără soluții la momentul evaluării. 
 
În cadrul evaluării au fost menționate mai multe aspecte ce țin de subiectul diferenței dintre statute, cele 
mai importante dintre care, din punctul de vedere al intervievaților, sunt următoarele:  
 

 Statutul neatractiv al funcționarului public, în comparație cu statutul polițistului și cu statutul 
personalului din aparatul instituțiilor polițienești subordonate Ministerului, a condus la concedierea 
sau plecarea din Minister în aceste instituții a mai multor angajați cu experiență; 
 

 Acest transfer de personal cu experiență a fost un factor favorabil pentru crearea, completarea rapidă 
și asigurarea funcționalității în termene restrînse a Inspectoratului General de Poliție și subdiviziunilor 
acestuia; 

 

 Totodată, la nivel de Minister, această situație a condus la suplinirea posturilor vacante din cadrul 
Ministerului prin angajarea mai multor colaboratori cu experiență profesională minimă de activitate 
sau chiar cu proaspeți absolvenți ai instituțiilor superioare de învățământ.  

 
”...Fluctuaţia de personal din ultima perioadă a dus la situaţia în care media de vîrstă a angajaţilor a scăzut, 
iar odată cu personalul experimentat plecat s-a redus şi nivelul de expertiză în materie de management, 
elaborare şi promovare de politici....” Planul de dezvoltare strategică al Ministerului Afacerilor Interne pentru 
anii 2014-2016. Analiza SWOT. 

 

Analiza datelor privind personalul aparatului central al MAI din decembrie 2011, comparativ cu decembrie 
2013, confirmă această situație (vezi tabelul). Astfel, în decembrie 2013 numărul personalului cu vechime 
în muncă sub 5 ani a fost de 43,2% (comparativ cu 18.9% în decembrie 2011), iar numărul personalului cu 
vechime în serviciul public sub 3 ani a fost de 38,2% (comparativ cu 13.63% în decembrie 2011).  

 
Categorii de personal Decembrie 2011  

PDS 2012-2014
20

 
% din numărul 

total 
Decembrie 2013 
PDS 2014-2016

21
 

% din numărul 
total 

Vîrsta sub 25 ani 4 3,03 21 17,8 

Vechime în muncă sub 5 ani 25 18,9 51 43,2 

Vechime în serviciu public până la 1 an  6 4,54 27 22,9 

Vechime în serviciu public 1-3 ani  12 9,09 18 15,3 

 
Aceste modificări de personal au avut ca efect diminuarea, în unele cazuri semnificativă, a eficienței 
Ministerului și a capacităților acestuia de a îndeplini misiunea și funcțiile sale de bază în concordanță cu 
nivelul de responsabilități și așteptări, de a asigura elaborarea politicilor pentru instituțiile subordonate și 
de a gestiona în mod eficient activitatea întregului sistem al organelor de afaceri interne.  

 
”...O parte semnificativă a personalului are experienţă şi cunoştinţe insuficiente pe domenii specifice 
afacerilor interne...” (Din Planul de dezvoltare strategică al Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2014-
2016. Analiza SWOT.) 
”...Ministerul nu este capabil să efectueze analize complete și documente de politici pentru noi. De fapt, noi 
elaborăm, noi - propunem, apoi cei de la Minister – preiau. Nu înțeleg, nu ne sprijină, acceptă niște presiuni 
din exterior și în rezultat admit niște modificări la proiectul elaborat de noi care diferă cu mult de cel inițial și, 
astfel, apar confuzii și erori. Sunt multe cazuri cînd Ministerul nu ne susține și cedează în fața altor instituții 
sau grupuri de interese...”  
”...Odată cu scoaterea epoleților a scăzut calitatea activității din cadrul Ministerului și capacitatea 
conducătorului de a impune, de a cere calitate și activitate care nu este prevăzută în contractul de angajare. 
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 Planul de dezvoltare strategică al Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2012-2014 
21

 Planul de dezvoltare strategică al Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2014-2016 
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Profesioniștii nu vor veni la salariu de 2500 de lei...” (din interviuri cu personalul instituțiilor subordonate 
Ministerului) 

 
Efectele negative ale acestei situații au fost mai pronunțate în cazul subdiviziunilor cu domenii de activitate 
și responsabilități specifice, pentru care sistemul de învățămînt nu oferă programe de pregătire adaptate 
necesităților Ministerului (cum ar fi, de exemplu, planificare strategică, evaluare, monitorizare, 
management resurse umane, etc.) sau pentru îndeplinirea eficientă a cărora este necesară o experiență 
substanțială de activitate în domeniile de responsabilitate a instituțiilor subordonate.  

 
Problema capacităţilor limitate de analiză strategică, de elaborare a politicilor, de monitorizare şi evaluare 
a implementării politicilor la nivel de Minister a fost confirmată atît în cadrul interviurilor cu reprezentanţii 
subdiviziunilor MAI şi instituţiilor subordonate, cît şi în urma analizei documentelor elaborate de Minister.  
 
Astfel, în cadrul evaluării nu au fost identificate documente de analiză calitativă a impactului implementării 
Programului de guvernare și a concepției reformei MAI, a Legii nr.320 sau a Regulamentului MAI, de analiză 
calitativă a cadrului legislativ, de evaluare a divizării funcțiilor și responsabilităților, a funcționării 
subdiviziunilor, a calității prestării serviciilor, etc.  

 
Participanții la interviuri au avut opinii diferite privind motivele care explică această situație. Pe de o parte, 
reprezentanții subdiviziunilor din cadrul Ministerului au afirmat că disciplina executorie, calitatea și 
termenele de executare a documentelor de către instituțiile subordonate Ministerului a scăzut. Pe de altă 
parte, reprezentanţii instituțiilor subordonate au pretins că angajații din subdiviziunile Ministerului nu au 
competența necesară pentru a îndeplini sarcinile sale de instituție ierarhic superioară, iar calitatea 
documentelor elaborate nu corespunde așteptărilor. De asemenea, aceştia au menţionat că multe domenii 
și subiecte care trebuie să fie reglementate de instituția ierarhic superioară, rămîn nereglementate.  
 

”...Faptul că ai terminat două facultăți nu înseamnă că înțelegi lucrul operativ sau ordinea publică. Și atunci 
cum să elaborezi politici în acest domeniu?...” (din interviuri) 

 
Problema discrepanței dintre statutul entităților, statutul personalului și nivelul de responsabilități a fost 
menționată practic de toți participanții la interviuri, fiind percepută ca o problemă importantă care, în 
primul rînd, afectează eficiența activității și calitatea serviciilor prestate.  
 
În multe cazuri, aceste subiecte erau considerate de interlocutori mai importante decît subiectul 
distribuirii, delimitării și definirii corecte a funcțiilor și responsabilităților, organizării eficiente a activității, 
instruirii adecvate a personalului, etc. 
 
Problema capacităților limitate și a eficienței reduse a aparatului central în realizarea funcțiilor de bază ale 
Ministerului este mult mai dificilă și complexă decît modul în care aceasta este menţionată în contextul 
evaluării raporturilor dintre MAI şi Poliţie. Această constatare se bazează pe faptul că separarea funcțională 
a competențelor MAI a vizat numai domeniul de activitate al Poliției, dar nu şi domeniile de activitate a 
Poliției de Frontieră, a Trupelor de Carabinieri și a Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale. În 
aceste domenii, chiar și pînă la adoptarea Legii nr.320, dar și în prezent, majoritatea funcțiilor strategice, 
de reglementare, de autoritate de stat, de management public și de dezvoltare instituțională, nu au fost 
îndeplinite de Minister, fiind lăsate în responsabilitatea instituțiilor subordonate.  

 
”...Noi nu avem nimic cu Ministerul, ei nu cunosc, nu au specialiști, nu au cunoștințe și nu se implică în 
domeniul nostru de activitate...” (din interviuri cu reprezentanţii instituțiilor subordonate)  

 
Obiectivele și metodologia cercetării nu au vizat evaluarea aprofundată a capacităților și eficienței realizării 
funcțiilor de bază ale Ministerului de către subdiviziunile aparatului central sau de către subdiviziunile 
instituțiilor subordonate. Astfel, constatările acestui raport se bazează în mare parte pe percepția 
individuală a respondenților, precum şi pe concluziile din analiza documentelor publicate pe pagina web a 
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MAI și cele ale instituțiilor subordonate. Din acest motiv, concluziile pot indica doar parțial care sunt 
problemele existente în organizarea şi funcţionarea Ministerului.  
 
 
Concluzii. În procesul de implementare a Legii nr.320 au fost modificate substanțial misiunea, funcţiile de 
bază, atribuţiile şi drepturile Ministerului, atribuţiile şi drepturile ministrului, ale viceminștrilor și cele ale 
secretarului de stat, structura și organizarea aparatului central, lista autorităților administrative și a 
instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, lista întreprinderilor de stat monitorizate de 
Ministerul Afacerilor Interne, numărul de personal, etc.  
 
Separarea funcțională a competențelor MAI a vizat numai domeniul de activitate al Poliției, dar nu şi 
domeniile de activitate a Poliției de Frontieră, a Trupelor de Carabinieri și a Serviciului Protecție Civilă și 
Situații Excepționale. În aceste domenii majoritatea funcțiilor strategice, de reglementare, de autoritate de 
stat, de management public și de dezvoltare instituțională au fost lăsate în responsabilitatea instituțiilor 
subordonate.  
 
Discrepanțele dintre statutul entităților, statutul personalului și nivelul de responsabilități au dus la 
diminuarea eficienței Ministerului și a capacităților acestuia de a îndeplini misiunea și funcțiile sale de bază 
în concordanță cu nivelul de responsabilități și așteptări, de a asigura elaborarea politicilor pentru 
instituțiile subordonate și de a gestiona în mod eficient activitatea întregului sistem al organelor de afaceri 
interne.  
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IMPLEMENTAREA NOILOR PRINCIPII DE ACTIVITATE 
 
O nouă viziune privind rolul și misiunea Poliţiei 

 

Legea nr.320 a stabilit o nouă viziune cu privire la rolul și misiunea Poliţiei. Astfel, Poliţia a fost definită ca 
”o instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea 
de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi 
restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi 
contravenţiilor”22. 
 
Această definiție este una conceptual diferită de definiția precedentă a rolului și misiunii Poliției stipulată în 
Legea cu privire la Poliție aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 18 decembrie 1990 cu numărul 
416 (în continuare Legea nr.416)23: ”Poliţia Republicii Moldova este un organ armat de drept al autorităţilor 
publice, aflat în componenţa Ministerului Afacerilor Interne, chemat să apere, pe baza respectării stricte a 
legilor, viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale şi 
de alte atacuri nelegitime.”   
 
Legea nr. 320 a exclus rolul de ”organ armat de drept al autorităţilor publice”, a înlocuit misiunea poliției 
de a apăra ”viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului de atentate 
criminale şi de alte atacuri nelegitime” prin misiunea ”de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
persoanei” și a definit în linii generale modul în care această misiune trebuie îndeplinită – ”prin activităţi de 
menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a 
infracţiunilor şi contravenţiilor”. 
 
Este evident că implementarea unei noi viziuni cu privire la rolul și misiunea poliției nu poate fi realizată 
doar prin stipularea acesteia în lege. Viziunea nu este o normă legală cu caracter îngust, iar implementarea 
în practică a acesteia nu poate fi asigurată printr-o acțiune singulară sau cîteva sub-acțiuni. De fapt, 
prevederile referitoare la noua viziune cu privire la rolul și misiunea poliției pun baza unui nou spirit de 
organizare și funcționare a poliției, iar pentru implementarea acestei prevederi sunt necesare mai multe 
acte normative și acțiuni, care nu întotdeauna vor avea o legătură directă cu implementarea unor acte 
juridice.  
 
Analiza documentelor cu referință la procesul de implementare a Legii nr.320 și interviurile realizate în 
cadrul evaluării au scos în evidenţă unele schimbări importante ale felului în care însăși personalul 
Ministerului și al instituțiilor subordonate percepe rolul și misiunea Poliției. Aceste schimbări, în opinia 
autorilor, în mare parte corespund obiectivelor urmărite de Legea nr. 320 și reflectă eforturile de adaptare 
la această nouă viziune, care sunt întreprinse de instituție. 

 
”...Noua lege a permis transformarea Poliției dintr-un organ coercitiv, care acționa în interesul statului, după 
modelul sovietic, într-un serviciu public, orientat spre cetățean.” 
”...Legea pune mai mare accent pe interesele societății, pe interesul cetățeanului, pe o mai mare deschidere, 
pe transparență în activitate, pe cooperare cu societatea.”  
”...Problemele cele mai importante sunt legate de necesitatea de a depăși stereotipurile, de a corespunde noi i 
legi în modul de percepere, atitudine față de misiunile pe care le avem.” 
 ”...Această transformare este promovată în lege prin multiple articole, inclusiv prin transparența activității 
Poliției, stabilirea expresă a interdicției oricărui fel de tortură, referințele la Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și Codului european de etică a Poliției” (din interviuri) 

 
 

                                                           
22

 Art.2 Poliția. Legea 320  
23

 ”Poliţia Republicii Moldova este un organ armat de drept al autorităţilor publice, aflat în componenţa Ministerului 
Afacerilor Interne, chemat să apere, pe baza respectării stricte a legilor, viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, 
interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime.” Articolul 1. Poliţia Republicii 
Moldova. Legea cu privire la Poliție. Nr.416 din 18.12.1990 
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Transparenţa în activitatea Poliţiei 

 
Legea nr.320 conține un articol separat privind transparenţa în activitatea Poliţiei24, care nu a avut un 
echivalent în Legea nr.416, și care oferă o interpretare a modului de implementare a acestui principiu. 
Astfel, legea prevede:  
- obligația poliției de a ”informa autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi populaţia, 

despre activităţile sale”; 
- obligația Șefului Inspectoratului General al Poliției de a prezenta, odată la 6 luni, ”prin intermediul 

mijloacelor de informare în masă un raport privind activitatea desfăşurată, conform structurii şi 
formatului aprobat de ministrul afacerilor interne”; 

- obligația poliției de a oferi, în modul prevăzut de legislaţie, informațiile conţinute în registrele 
instituţionale, sistemele informaţionale şi în bazele de date despre persoană la cererea acesteia. 

 
În cadrul evaluării curente, respondenții au fost unanimi în opinia că deși, din punct de vedere formal, 
există mai multe lacune în respectarea prevederilor normelor de transparență, stabilite în Legea nr.320 sau 
în alte acte normative, nivelul real de transparență în activitatea Ministerului Afacerilor Interne și a 
subdiviziunilor subordonate ale acestuia este unul fără precedent, dacă e să comparăm nivelul actual de 
deschidere cu cel din perioada pînă în 2009, și depășește prevederile înguste stipulate de Legea nr.320. 
 
Această afirmație a fost susținută prin argumente ce țin de calitatea informațiilor disponibile pe paginile 
web ale MAI și ale instituțiilor subordonate, celor difuzate prin intermediul mijloacelor de informare în 
masă, de numărul diferitor evenimente publice pe subiecte ce țin de activitatea MAI și a poliției, organizate 
de Minister și de diferite subdiviziuni ale poliției cu diferite ocazii, etc.  
 
Un alt argument în susținerea acestei afirmații este respectarea principiilor de transparență decizională și 
publicarea tuturor proiectelor actelor normative elaborate de MAI pe portalul guvernamental unic 
www.particip.gov.md.. 
 
Chiar și elaborarea acestui raport de evaluare a fost posibilă datorită deschiderii manifestate de către 
conducerea și reprezentanții subdiviziunilor MAI, IGP și a instituțiilor subordonate și discuțiile sincere cu 
prezentarea diferitor argumente, informații și opinii cu privire la organizarea, funcționarea și eficiența 
activității instituțiilor și a personalului poliției.  
 
Aceste discuții au fost o manifestare concretă a nivelului de înțelegere și respectare a principiilor de 
transparență, a încrederii interlocutorilor în necesitatea și utilitatea evaluării activității poliției cu 
participarea reprezentanților organizațiilor ne-guvernamentale și discutarea publică a problemelor cu care 
se confruntă Ministerul Afacerilor Interne și poliția. 
 

”...Cred că nu a existat vreodată mai multă transparență în activitate poliției. Absolut totul ce se întîmplă este 
disponibil pentru public. Totul ce se întîmplă în activitatea poliției, poliției de frontieră, SPCSE este sub lupa 
foarte atentă a presei, politicienilor, a tuturor. ...Poliția învață să comunice mai bine cu publicul, cu cei din 
presă. Este un proces continuu. Nu vom realiza nimic dacă nu vom comunica..” D. Recean, ministru al 
afacerilor interne 

25
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 Articolul 5. Transparenţa activităţii Poliţiei. Legea nr. 320. 
25

 D. Recean, ministru al afacerilor interne. Emisiunea ”Ochiul Public”,  NorocTV, 3 noiembrie 2014, 
http://www.noroc.tv/emisiuni/video/ochiul_public/5021 
 

http://www.particip.gov.md/
http://www.noroc.tv/emisiuni/video/ochiul_public/5021
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Cooperarea Poliţiei cu autorităţile APC și APL, mass-media, societatea civilă şi organismele internaţionale 

 

Obligaţia Poliţiei de a colabora cu alte autorităţi publice centrale, locale, mass-media şi societatea civilă a 
fost stabilită în mod expres în articolul 6 ale legii 320: 
(1) Poliţia cooperează cu alte organe de drept în modul stabilit de legislaţie şi de actele normative ale MAI și IGP. 
(2) Poliţia cooperează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în vederea realizării atribuţiilor sale, 

prevederilor documentelor de politici naţionale în domeniul de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, de 
menţinere a ordinii şi securităţii publice, implicând în aceste activităţi şi societatea civilă.  

(3) Poliţia cooperează cu asociaţiile obşteşti şi cu organizaţiile neguvernamentale, cu mass-media, precum şi cu 
persoanele fizice şi juridice, în modul stabilit de legislaţie şi de actele normative ale Ministerului Afacerilor Interne.  

(4) Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Poliţia cooperează cu organele similare din alte state, cu .. organizaţii 
poliţieneşti internaţionale, participă la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de 
instruire, de asistenţă şi cooperare poliţienească sau umanitare, în conformitate cu tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte. 

 
Analiza cooperării Poliției cu autoritățile APC și APL, mass-media, societatea civilă şi organismele 
internaţionale este pe larg reflectată în rapoartele publice disponibile pe site-urile Ministerului Afacerilor 
Interne și Poliției.  
 
În aceste rapoarte este specificată ”îmbunătățirea considerabilă a conlucrării Poliției cu societatea civilă”, 
”sporirea receptivității Poliţiei la necesităţile comunităţii”, ”stabilirea unor relaţii de parteneriat sau 
consolidarea celor deja existente cu organizaţiile non-guvernamentale, menționînd în acest context 
PromoLex, Filiala din Moldova a Fundaţiei Terre des Hommes Elveţia, Centrul Internațional ”La Strada”, 
Uniunea Naţională a Tineretului şi Studenţilor din Moldova, Asociaţia Obştească „Uniunea pentru 
prevenirea HIV şi reducerea riscurilor”26.  
 
Schimbarea calitativă atestată, în comparaţie cu perioadele precedente, este argumentată prin faptul că 
această cooperare a fost formalizată prin încheierea unor memorandumuri de colaborare cu organizațiile 
neguvernamentale și asumarea unor responsabilități reciproce în diferite domenii, cum ar fi: 
- instruirea angajaţilor organelor afacerilor interne în domeniul respectării drepturilor omului; 
- prevenirea şi combaterea traficului de ființe umane, pornografiei infantile și exploatării sexuale a 

copiilor; 
- implementarea unor proiecte-pilot de asigurare a securităţii comunitare în zonele rurale; 
- prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei, în special, al violenţei împotriva copiilor şi femeilor în 

cadrul relaţiilor familiale, precum şi asistenţă şi ajutor juridic victimelor; 
- protecţia drepturilor copiilor, cursuri de instruire privind comunicarea eficientă cu copiii în vederea 

sporirii nivelului de siguranţă şi protecţie a copiilor în societate, etc. 
 
Aceste schimbări calitative au fost confirmate în cadrul interviurilor, opinia comună fiind atestarea unei 
transparențe mult mai mare în activitatea poliției și a unei mai mari implicări a societăţii civile în susţinerea 
eforturilor de prestare calitativă a unor servicii (drepturile omului, drepturile copiilor, trafic cu ființe 
umane, etc), menţionîndu-se totodată, că formele și mecanismele aceste cooperări sunt în continuă 
dezvoltare.  

 
”...Încă este mult de lucrat pentru a valorifica mecanismele de colaborare şi parteneriatele cu societatea, cu 
sectorul asociativ, pentru ca acestea să corespundă necesităților...” (din interviuri) 

 
În ceea ce priveşte cooperarea Poliției cu autoritățile administrației publice centrale și locale, evaluarea nu 
a constatat modificări substanțiale comparativ cu perioadele precedente. Această cooperare încă mai 
rămîne sub influența clișeelor, ceea ce presupune că mai multe dintre mecanismele de cooperare existente 

                                                           
26

 Cu privire la cooperarea cu APC, APL și alte organizații. Raport de evaluare a activităţii desfăşurate de Poliţie în anul 
2013. Inspectoratul General al Poliției. http://www.igp.gov.md/ 

http://www.igp.gov.md/
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încă urmează a fi actualizate sau revăzute pentru a corespunde noii viziuni, noilor misiuni și noului mod de 
organizare a Ministerului și a Poliției.  
 

”...Foarte des Poliția este percepută conform atribuțiilor existente anterior și fără concordanţă ci actualele 
competențe, fiind solicitată antrenarea Poliției în activități improprii. De exemplu, se solicită implicarea 
pentru asigurarea școlarizării, ceea ce este de fapt o competență exclusivă a Ministerului Educației, sau de a 
lucra cu familiile vulnerabile, cea ce este o competență a Ministerului Protecției Sociale și Familiei.” (din 
interviuri) 

 
În conformitate cu opiniile tuturor respondenților, cele mai mare schimbări și cel mai vizibil impact asupra 
Ministerului Afacerilor Interne, asupra instituțiilor subordonate şi asupra personalului MAI şi al poliţiei în 
această perioadă au fost generate de cooperarea internațională.  
 
Asistența tehnică și asistența financiară, granturi și donații de echipamente și mijloace tehnice, asistenţă în 
renovarea și construcția unor obiecte de infrastructură şi în instruirea poliţiştilor - toate acestea au fost 
substanţial diferite, la un nivel cantitativ și calitativ incomparabil cu perioadele precedente şi cu un impact 
pozitiv major. În opinia tuturor respondenților care au participat la evaluare programele de asistență 
acordate de partenerii externi pentru reforma Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor subordonate 
au contribuit în cea mai mare măsură la implementarea Legii nr.320.27  
 
 
 

                                                           
27

 Rolul, domeniile, modalităţile şi efectele cooperării internaţionale asupra instituţiilor şi personalului din sistemul MAI 
sunt un subiect pe cît de important, pe atît de vast şi complex, care depăşeşte cu mult cadrul de evaluare şi 
metodologia utilizată pentru acest studiu şi pentru care este necesar un studiu separat. 
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MODIFICAREA ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII POLIȚIEI  
 
Modificarea modului de organizare și de funcționare a poliției a avut ca obiectiv soluționarea unor 
probleme-cheie constatate în funcționarea sistemului afacerilor interne și în activitatea poliţienească.  
 
În primul rînd, urma să fie desființat sistemul militarizat de organizare și management, care era unul foarte 
centralizat și ierarhizat și care oferea puţină libertate de acțiune și iniţiativă instituțiilor subordonate 
Ministerului, excluzîndu-se conlucrarea eficientă cu alte autorități ale administrației publice și activităţile în 
parteneriat cu societatea civilă.  
 
În al doilea rînd, urma să fie desființat modelul depășit de organizare care nu asigura separarea funcțiilor 
de elaborare a politicilor de cele de implementare a acestora.  
 
Al treilea obiectiv major a fost asigurarea depolitizării Poliției, a subdiviziunilor subordonate Ministerului 
afacerilor interne şi a activității poliţienești, precum și introducerea unor mecanisme și instrumente 
eficiente de prevenire a politizării structurilor polițienești ce ar garanta prevenirea oricăror imixtiuni din 
exterior în activitatea instituțiilor MAI.  
 
Odată cu adoptarea Legii nr.320 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului această modificare 
urma să fie asigurată prin:  

- o nouă definiție a tipurilor și o nouă structură a Poliţiei (Art.11),  

- crearea Inspectoratul General al Poliţiei ca unitate centrală de administrare şi control a Poliţiei 
(Art.12),  

- definirea atribuțiilor Şefului Inspectoratului General al Poliţiei și cerințele față de acesta (Art.13), 

- definirea atribuțiilor generale și a modului de constituire a subdiviziunilor specializate și a 
subdiviziunilor teritoriale (Art.14, 15); 

- prevederi generale privind formarea profesională a poliţiştilor (Art.17) 

- atribuţiile, împuternicirile, obligaţiile, restricţiile şi interdicţiile în activitatea poliţiei (Cap.III) 
 

În cadrul cercetării s-a constatat că există o cuazi-unanimitate în rîndul reprezentanților organelor 
polițienești de nivel central și local privind corectitudinea obiectivelor stabilite prin lege, precum şi un șir de 
succese obținute în procesul de modificare a organizării și funcționării poliției, dar şi restanțe, acțiuni 
nerealizate și provocări. 
 
Printre cele mai importante acțiuni realizate au fost menționate următoarele:  
 

 Crearea unei noi structuri de organizare a Poliţiei. Astfel, sub aspect structural, Poliţia a fost organizată 
în Inspectoratul General al Poliţiei, subdiviziuni specializate şi subdiviziuni teritoriale. Structura Poliţiei 
a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012 „Cu privire la structura şi 
efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne”.  
 

 Crearea Inspectoratului General al Poliţiei ca organ central de administrare şi control al Poliţiei, cu 
personalitate juridică şi competenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Delimitarea competențelor 
Inspectoratului General de Poliție de cele ale Ministerului. Respectiv, în conformitate cu reglementările 
actuale nici Ministerul, și nici ministrul, nu se pot implica în activitatea operațională de asigurare, 
menținere și restabilire a ordinii publice.  
 

 Asigurarea autonomiei și independenței conducerii Inspectoratului General al Poliţiei prin numirea în 
funcție a şefului Inspectoratului General al Poliţiei de către Guvern pe un termen de 5 ani, la 
propunerea ministrului afacerilor interne.  
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 Crearea unor subdiviziuni și departamente noi în cadrul Poliției (Inspectoratul Național de Patrulare, 
Inspectoratul Național de Investigații, direcția de analiză a informațiilor, direcția de combatere a 
criminalității informatice, etc).  
 

”...Inspectoratul naţional de investigaţii se creează în scopul relevării, investigării şi descoperirii infracţiunilor 
deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi a celor cu o rezonanţă socială sporită, urmăririi şi tragerii 
la răspundere penală a infractorilor deosebit de periculoşi, organizării, desfăşurării şi dirijării activităţilor 
speciale de investigaţii şi curmării criminalităţii organizate...” 
”...Inspectoratul naţional de patrulare se creează în scopul asigurării şi menţinerii ordinii publice, securităţii 
circulaţiei rutiere, reacţionării prompte şi operative la manifestările negative, prezenţei masive şi evidente a 
Poliţiei în locuri publice şi de agrement, precum şi sporirii climatului de siguranţă în societate. Inspectoratul 
naţional de patrulare coordonează activitatea tuturor serviciilor de patrulare subordonate Inspectoratului. 
Raza de acoperire a Inspectoratului naţional de patrulare cuprinde municipii, oraşe şi centre raionale al căror 
număr de populaţie depăşeşte 20 mii locuitori, precum şi traseele naţionale.”

28
 

 

 Inițierea implementării mecanismului de angajare şi promovare în funcţiile Poliţiei doar în baza 
concursului. Instituirea procesului de evaluare periodică a angajaţilor, de testare a integrităţii 
profesionale şi alte măsuri de prevenire a coruptibilităţii şi asigurare a integrităţii profesionale a 
efectivului. 
  

Restanțe și provocări în modificarea organizării poliției  
 
Tipurile poliției. În opinia respondenților, implementarea unui nou model de constituire a poliției încă nu a 
fost finalizată și mai sunt încă necesare multe acțiuni de ajustare. Astfel, art.11 stabilește că Poliţia este 
constituită din Poliţia pentru combaterea criminalităţii şi Poliţia ordine publică și definește diferit sarcinile 
acestora.  

 
Articolul 11. Tipurile şi structura Poliţiei 
Poliţia este constituită din Poliţia pentru combaterea criminalităţii şi Poliţia ordine publică, care au 
următoarele sarcini:  
a) Poliţia pentru combaterea criminalităţii (poliţia criminală) – asigurare, prin măsuri speciale de investigaţie 
şi prin acţiuni procesual-penale, exercitate în condiţii legale, a prevenirii şi combaterii criminalităţii, 
constatării şi investigării infracţiunilor, identificării persoanelor care le-au comis şi, după caz, a căutării 
acestora;  
b) Poliţia ordine publică – menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, asigurare a 
siguranţei persoanei, prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor, constatare a contravenţiilor şi aplicare a 
sancţiunilor contravenţionale, potrivit legislaţiei. 

 
În cadrul cercetării s-a constatat că pentru moment nici în structura reală de organizare a poliției, nici în 
modul de funcționare, nu este reflectată această constituire. Din analiza structurii de organizare reiese că 
Poliția pentru combaterea criminalității ar putea fi constituită în primul rînd din Inspectoratului Național de 
Investigații, eventual din Direcția Generală Urmărire Penală și alte subdiviziuni specializate. În realitate 
însă, modul în care este de fapt percepută și organizată Poliția pentru combaterea criminalității nu a putut 
fi identificat cu exactitate.  

 
În cazul Poliției Ordine Publică situația devine mai confuză, dat fiind faptul că al doilea inspectorat 
subordonat IGP este Inspectoratul Național de Patrulare, activitatea căruia este axată preponderent pe 
activități de patrulare și mai puțin pe ordinea publică. În această situație, nu este clar care a fost rostul 
introducerii în Legea nr.320 a acestor prevederi și în ce mod acestea urmează să fie implementate. 

 
Finalizarea procesului de organizare și eficientizare a activității Inspectoratului Național de Patrulare. În 
cadrul interviurilor au fost expuse mai multe probleme cu privire la activitatea Inspectoratului Național de 
Patrulare care țin de structură, organizare, completare cu personal și eficiență. În opinia respondenților 
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 Hotărîrea Guvernului Nr. 283 din  24.04.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne 
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toate acestea evidenţiază faptul că, procesul de organizare a Inspectoratului Național de Patrulare rămâne 
încă nefinalizat, iar INP deocamdată nu are capacitățile necesare pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor 
sale.  

 
”...Aici mai este şi confuzia creată de responsabilitățile și activitatea Inspectoratului Național de Patrulare 
care continuă să facă mai mult ”poliție rutieră” și deseori creează impresia că nu și-au asumat nimic 
altceva...” 
”...În lege există compartimentul ”ordine publică”. Propunerea cea mai logică ar fi să se unifice acest 
compartiment cu serviciul de patrulare, de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice. Astăzi INP nu 
poate să răspundă la toate aceste misiuni deoarece nu are efectivul necesar, iar capacitatea INP nu 
corespunde legii..”  
”...Patrularea trebuie să fie parte integrantă a ordinii publice. Anterior activitatea de patrulare era condusă 
de poliția de ordine publică. Dar acum ei sunt separați, foarte independenți și s-au transformat din nou în 
poliție rutieră...” (din interviuri) 
 

Clarificarea situației cu Direcția Generală Urmărire Penală. Problemele ce țin de rolul, locul, 
subordonarea, atribuțiile și eficiența activității Direcției Generale Urmărire Penală au fost menționate de 
majoritatea respondenților, în special, în legătură cu eficiența şi calitatea investigațiilor și a acțiunilor de 
combatere a criminalității. Metodologia și cadrul cercetării nu au permis identificarea mai precisă a acestor 
probleme. Pe de altă parte, reprezentanții Direcției Generale Urmărire Penală au refuzat să discute aceste 
subiecte în cadrul cercetării. În aceste condiții, presupunem că formularea unei opinii calificate despre 
efectele implementării Legii nr.320 asupra activității de urmărire penală, precum și despre rolul, locul, 
subordonarea, atribuțiile și eficiența activității Direcției Generale Urmărire Penală în noile condiții de 
organizare a Poliției ar urma să fie subiectul unor cercetări separate.  
 
Sporirea receptivității Poliţiei la necesităţile comunităţii este un obiectiv de bază în activitatea Poliției și în 
acest sens au fost raportate public mai multe acțiuni de încurajare a participării sporite a publicului la 
identificarea şi soluţionarea problemelor de securitate ale comunităţii. Problema majoră care necesită 
rezolvare urgentă este legată de faptul că nu există un document oficial de referință care ar explica 
înțelegerea filosofiei și conceptului de activitate polițienească comunitară în condițiile din Republica 
Moldova.  
 

”...Astăzi nu există o înțelegere clară despre ceea ce este poliția comunitară, cum se reflectă în practica de zi 
cu zi. Este o problemă la care trebuie să revenim și să discutăm: este loc în Republica Moldova pentru 
community policing sau nu este loc? Ce este aceasta? Cînd, unde și în ce condiții aceasta poate lucra..” (din 
interviuri) 

 
Revizuirea activității poliției în zonele rurale a rămas o misiune neîndeplinită atît în cadrul procesului de 
implementare a Legii nr.320, cît și în procesul de implementare a reformei poliției în general. În opinia 
generală a interlocutorilor toate acțiunile de reformă din ultimii ani au fost centrate pe nivelurile ierarhice 
superioare și nu au reflectat activitatea comunitară, necesitățile poliției din zonele rurale și relațiile 
acesteia cu instituțiile superioare, autoritățile locale și comunitățile. 
  

”...La Chișinău s-a schimbat ceva, dar în sat e o mare problemă. Polițistul din zona rurală are o sumedenie de 
șefi, raportează tuturor, are subordonare și pe verticală și pe orizontală și acest lucru a rămas neschimbat. 
Primarul îi este „șef”, șeful inspectoratului îi este „șef”, procurorul, judecătorul, ofițerul de urmărire penală, 
toti îi sunt „șefi” poliţistului și toți dau indicații unui om, uneori fără studii. Polițistul de sector este foarte, 
foarte încurcat în obligațiunile pe care le are față de structurile ierarhic superioare.” (din interviuri)  
 
”...Inițial se preconiza că ofițerii de sector vor avea ca sarcină primară activitatea polițienească comunitară, 
dar de fapt am ajuns acum că ei se ocupă de investigații. Problema cea mare este că ofițerii  de sector au 
ajuns să aibă un rol de suport pentru: 
o INI (deși nu au drepturi la efectuarea investigațiilor, și nu au un asemenea statut conform legii cu privire 

la activitatea de investigații) 
o  IGP (inițial se preconiza că ofițerii de sector nu se vor implica în asigurarea ordinii publice în cadrul 

manifestărilor de masă, dar de fapt aceasta a rămas nerealizat) 
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o Poliția judecătorească, care au un personal mic și solicită polițiștii de sector pentru asigurarea ședințelor 
de judecată și aducerea martorilor (cea ce impune foarte multe resurse și timp irosite pentru alte scopuri 
decît activitatea de bază)...  
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DEMILITARIZAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ŞI POLIŢIEI 
 
Demilitarizarea Ministerului Afacerilor Interne și a poliției este unul dintre obiectivele principale urmărite 
prin aprobarea Legii nr.320, care vizează ”asigurarea în Republica Moldova a unui serviciu de poliţie 
profesionist, neutru din punct de vedere politic, demilitarizat, care exercită atribuţiile sale în interesul 
cetăţeanului şi al comunităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului..”.29 
 
În discursurile publice și în cadrul interviurilor realizate în cadrul evaluării, reprezentanții MAI au insistat 
asupra faptului că demilitarizarea este o sarcină implementată deja. În susținerea acestei afirmații 
persoanele intervievate au argumentat că personalul Ministerului Afacerilor Interne este constituit exclusiv 
din funcționari publici, iar structura şi atribuţiile Ministerului corespund reglementărilor generale specifice 
autorităților administrației publice centrale de specialitate, axate pe realizarea funcției de elaborare şi 
promovare a politicilor.  
 
Pe de altă parte, în ceea ce priveşte Poliția, în opinia interlocutorilor, aceasta nu este o instituție militară, 
nu face parte din Forțele Armate și deci nu are nimic în comun cu demilitarizarea, iar Legea nr.320 ar 
asigura depolitizarea poliției prin stipularea obligaţiei poliţistului să refuze executarea cerinţelor ilegale.  

„… La primirea unui ordin, în formă scrisă sau verbal, ori a unor indicaţii ce contravin legislaţiei, poliţistul este 

obligat să refuze executarea cerinţei ilegale şi să aplice prevederile legii… (Art.30, p.2)  
 
Pentru a evalua gradul de implementare a acestui obiectiv și efectele sale este importantă analiza 
termenului de DEMILITARIZARE și a interpretărilor contradictorii ale acestuia în cercetările analitice, 
documentele juridice și discursurile politice.  
 
Sintagma „demilitarizarea Ministerului Afacerilor Interne” a fost inclusă pentru prima dată ca obiectiv în 
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare 2011-2014”30.  
 
La 6 decembrie 2010 Guvernul Republicii Moldova a aprobat „Concepţia de reformare a Ministerului 
Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia” în care unul dintre cele zece 
obiective ale reformei MAI a fost „Realizarea procesului de „demilitarizare” a poliţiei şi delimitarea 
statutului de poliţist de cel al altor categorii de funcţionari care asigură activitatea poliţiei”31. După 
jumătate de an, la 16 iunie 2011 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de acţiuni pentru 
implementarea acestei Concepţii32 în care au fost determinate acţiuni concrete preconizate pentru 
implementarea fiecărui obiectiv al reformei, inclusiv celui de „demilitarizare”. 
 
Din analiza acestor documente s-a constatat că obiectivul iniţial „Demilitarizarea Ministerului Afacerilor 
Interne” din Programul de activitate al Guvernului, care în discursurile politice era interpretat mult mai larg 
și cu impact asupra tuturor subdiviziunilor MAI, a fost, în final, interpretat ca o modificare a statutului unor 
categorii de funcţionari din cadrul aparatului central al Ministerului. 
  
Analiza confuziilor si ambiguităţilor definirii și implementării procesului de demilitarizare indică 
următoarele33: 

- Demilitarizarea MAI nu are o interpretare univocă şi definiţii de referinţă nici în Programul de 
Guvernare, nici în Planul de acţiuni, şi nici în Concepţia reformei MAI.  
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 Notă informativă la proiectul de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului. 
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 Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 
2011-2014. (Hotărârea Parlamentului nr.6 din 14.01.2011)  
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 Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale 
acestuia (Hotărârea Guvernului Nr. 1109 din 06.12.2010) 
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 Planul de acţiuni pentru implementarea Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor 
subordonate şi desconcentrate ale acestuia (Hotărârea Guvernului nr.439 din 16.06.2011) 
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 Demilitarizarea Ministerului Afacerilor Interne şi Poliţiei. De la obiectiv politic la implementare. IPP (www.ipp.md) 
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- În Planul de Acţiuni „demilitarizarea” este definită foarte general ca “Stabilirea statutului angajaţilor 
Aparatului Central, subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate care nu cad sub incidenţa statutului 
de poliţist, carabinier şi salvator şi elaborarea cadrului legislativ-normativ coherent”.  

- În Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi 
desconcentrate ale acestuia „demilitarizarea” are o interpretare diferită de cea din Planul de acţiuni şi 
se referă doar la diferenţierea funcţiilor: „Procesul de demilitarizare a poliţiei va fi realizat prin 
implementarea unui sistem care să asigure diferenţierea funcţiilor şi atribuţiilor de poliţist de celelalte 
categorii de funcţii”. 

 
Această interpretare diferă substanțial de modul în care noţiunea „demilitarizare” a fost utilizată în 
procesul de reformă a poliţiei din mai multe ţări europene, prin care a fost realizată o transformare 
generală a întregii organizaţii dintr-o instituţie concentrată pe apărarea intereselor statului într-un serviciu 
public în folosul comunităţii, care apără în primul rînd interesele şi drepturile omului.  
 
Această transformare porneşte de la redefinirea misiunii de bază a instituţiei şi presupune o modificare 
complexă a regulilor interne de organizare şi etică profesională, care se bazează pe trecerea de la 
„supremaţia ordinului” la „supremaţia legii”, de la ierarhia şi subordonarea verticală strictă de tip militar cu 
„comandanţi” şi „subordonaţi” la ierarhia şi subordonarea mult mai plată şi mai aproape de modul de 
organizare specific instituţiilor de administraţie publică centrală.  
 
De asemenea, demilitarizarea include modificarea modului de satisfacere a serviciului, renunțarea la 
principiile de standardizare organizaţională, standardizare de acţiuni, de conducere unică şi de supremaţie 
a ordinului. 
 
Un alt element specific instituțiilor ”militarizate” este ”cultura gradelor” care deseori reprezintă o formă 
mai puțin reușită de exprimare a nivelului de autoritate și de responsabilități, și se prezintă ca o formă de 
valori și motivații care nu mai corespund cu noua viziune și organizare a Poliției. Spre regret, pînă în 
prezent, structura gradelor speciale din cadrul Poliției reprezintă o reproducere lipsită de logică a structurii 
gradelor militare.  
 
Din analiza modului de organizare a instituțiilor polițienești din țările europene reiese că structura gradelor 
speciale este modificată pentru a corespunde unui nou model de structură a organizaţiei poliţieneşti, una 
mai „plată”, mai puţin ierarhizată şi, deci, cu mai puţine niveluri ierarhice comparativ cu sistemele militare. 
Concomitent, sunt modificate denumirile de grade speciale, care sunt mai aproape de specificul activităţii 
poliţieneşti, renuntîndu-se la denumiri militare.  
 
Un alt element important specific instituțiilor ”militarizate” este promovarea în grade militare/ poliţieneşti 
în funcție de vechimea în grad. Un asemenea mecanism aduce în sistemul de carieră al polițiștilor niște 
motivații și repere mai puțin compatibile cu o nouă filosofie de activitate a poliției concentrată pe serviciul 
în folosul societății și nu pe serviciul în apărarea statului. În aceste condiții, promovarea în grade speciale ar 
trebuii să fie parte a promovării în funcţie, care la rîndul său urmează se fie dependentă de trecerea unui 
examen, a unei testări/ evaluări care să confirme cunoştinţele, aptitudinile şi capacităţile necesare pentru 
îndeplinirea cu succes a unei funcţiei mai înalte. 
 
Concluzii:  
 
Demilitarizarea Ministerului Afacerilor Interne poate fi considerată un obiectiv realizat doar concomitent 
cu finalizarea procesului de completare a tuturor posturilor din cadrul Ministerului cu funcționari publici. 
 
Demilitarizarea poliției nu are o interpretare univocă și nici definiții clare de referință. La moment, există un 
șir de confuzii și incertitudini privind realizarea obiectivului de demilitarizare a poliției, care derivă din 
trecerea reală de la „supremaţia ordinului” la „supremaţia legii” și renunțarea la cultura gradelor militare, 
adînc înrădăcinată în poliție.  
 



29 
 

DEPOLITIZAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE și/sau a POLIȚIEI 
 
”POLITIZAREA” Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției a fost și, deseori, încă este un subiect ”fierbinte” 
în opinia publică și în discursurile politice. În special această atitudine se manifestă pregnant atunci cînd se 
discută evenimentele din aprilie 2009, implicarea Ministerului și a instituțiilor subordonate în campaniile 
electorale, dosarele intentate diferitor lideri politici, etc. Acest subiect, de asemenea, revine în atenția 
publică și atunci cînd se discută reforma sectorului justiției sau partajarea portofoliilor și/sau a sferelor de 
influență în cadrul coalițiilor de guvernare.34  
 
În pofida unui interes public evident pentru acest subiect, documentele guvernamentale nu conțin o 
interpretare clară a acestei noțiunii. În mod paradoxal, deși opinia despre gravitatea problemei de 
politizare a organelor de ocrotire a normelor de drept este una larg împărtășită, ”DEPOLITIZAREA” MAI 
și/sau a Poliției nu a fost și nici nu este un obiectiv distinct formulat și explicat în Programele de guvernare 
și nici în Concepția de reformare a MAI și a structurilor subordonate și desconcentrate ale acestuia.  
 
Astfel, din analiza textului Concepției constatăm că subiectul politizare/depolitizare este interpretat, în linii 
foarte generale, în subcapitolele care definesc problemele constatate în activitatea MAI și principiile de 
realizare a reformei, însă nu este menționat nici în obiectivele reformei, și nici în acțiunile preconizate. 

 
”Analiza aprofundată a situaţiei a permis să se constate următoarele: 
.....d) instrumentele existente de prevenire a politizării structurilor poliţieneşti sînt ineficiente, fapt ce impune 
elaborarea şi implementarea unor metode ce ar garanta în mod efectiv prevenirea oricăror imixtiuni în 
activitatea instituţiilor MAI. 
... 
Realizarea reformei MAI va avea la bază următoarele principii:  
....c) prioritatea intereselor persoanei şi societăţii în ansamblu asupra celor de partid (neutralitatea politică) şi 
de nomenclatură – prin excluderea totală a posibilităţii de politizare sau de implicare în acţiuni politice a 
structurilor funcţionale ale MAI, precum şi prin aplicarea unui sistem de evaluare a priorităţilor de 
activitate;..”

35 
 
Evaluarea impactului Legii nr.320 în domeniul de DEPOLITIZARE a inclus analiza percepțiilor, efectelor 
politizării și instrumentelor care asigură realizarea acestor efecte. Acest exercițiu teoretic a fost unul dificil, 
din motiv că sintagma „depolitizarea poliţiei” se regăseşte foarte rar în literatura politico-juridică şi în 
conceptele europene de organizare sau reformare a poliției. De fapt, însăși fenomenul politizării poliției, ca 
și cel al politizării justiției, este unul ”străin” pentru țările europene. În aceste țări preocupările principale 
sunt concentrate pe calitatea implementării conceptelor ”Controlul democratic al poliţiei” și ”Guvernarea 
eficientă (civilă a) poliţiei”, care au un alt conținut și reflectă de fapt o altă situație a raporturilor dintre 
societate, politic şi poliţie decît cea din Republica Moldova.  
 
Analiza principalelor probleme care au fost menționate în dezbaterile și mesajele publice din ultimii ani cu 
referință la subiectul POLITIZAREA MAI și/sau a poliției, relevă următoarele percepții privind efectele 
politizării:  

 Implicarea instituției și subdiviziunilor în alegeri de partea unor formațiuni politice. 

 Intentarea dosarelor ”la comandă” cu intimidarea/ discreditarea unor actori politici. 

 Dependența relaţiilor dintre MAI/Poliție și organele administraţiei publice locale de structura 
politică a acestora și favorizarea APL din aceeași ”tabără politică”.  

 Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare cu, sau pentru sprijinul unor formațiuni 
politice. 
 

                                                           
34 Ţinînd cont de obiectivele acestui studiu, politizarea/ depolitizarea Ministerului Afacerilor Interne nu este analizată, 

iar efectele acesteia asupra politizării/ depolitizării Poliţiei pot fi înţelese doar parțial.  
35

 Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale 
acestuia. Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1109 din 6 decembrie 2010. 
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Aceste consecinţe ale POLITIZĂRII pot apărea doar atunci cînd Ministerul și/sau poliția sunt totalmente 
subordonate unei anumite formaţiuni politice. Această subordonare poate avea loc prin menţinerea şi 
consolidarea modelului militarizat și centralizat de organizare a instituției, prin modul de definire a misiunii, 
obiectivelor, principiilor și sarcinilor de activitate şi, desigur, prin implementarea unor politici de personal, 
care asigură promovarea și numirea în funcții (în special, în cele de conducere) pe criterii de fidelitate 
politică și la discreția partidului de guvernare (sau a coalţiiilor de guvernare).  
  
Subiectul politizării/ depolitizări Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției a fost și va rămîne unul dificil 
pentru partidele politice din alianțele de guvernare din Republica Moldova. În acest sens, adoptarea Legii 
nr.320 este expresia unui compromis politic de moment prin care subiectul depolitizării Ministerului 
Afacerilor Interne a fost exclus din discuțiile publice, iar atenția a fost focalizată în exclusivitate pe 
depolitizarea Poliției și modul de desfăşurare a acestei depolitizări.  
 
Astfel, Nota informativă la proiectul de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului subliniază 
că unul dintre obiectivele principale urmărite prin aprobarea Legii nr.320 este ”asigurarea în Republica 
Moldova a unui serviciu de poliţie profesionist, neutru din punct de vedere politic, demilitarizat, care 
exercită atribuţiile sale în interesul cetăţeanului şi al comunităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului....”36 
 
Analiza textului Legii nr.320 permite identificarea mai multor prevederi care, în mod direct sau indirect, 
contribuie la realizarea acestui obiectiv, inclusiv:  

 

 Misiunea Poliţiei (Art.2), în definiţia căreia pe primul loc se află apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanei şi nu interesele statului cu apărarea cărora deseori tind să se asocieze 
formaţiunile politice.  
 

 Principiile de activitate a Poliţiei (Art.4), care stipulează că „activitatea Poliţiei se desfăşoară exclusiv în 
baza şi pentru executarea legii, în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, 
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane...”  
 

 Jurămîntul poliţistului – „.. jur solemn ... să respect şi să aplic în mod corect şi fără părtinire legile 
Republicii Moldova...” (Art.35) 
 

 Separarea organizaţională şi funcţională a Poliţiei de Ministerul Afacerilor Interne (Art.7,8,9,11,12,13).  
 

 Stabilirea prin lege a listei competenţelor ministrului afacerilor interne în domeniul de activitate a 
Poliţiei şi concentrarea acestora în jurul misiunii de determinare a direcţiilor strategice de activitate a 
Poliţiei în realizarea Programului de activitate al Guvernului, elaborarea şi promovarea politicii statului 
în activitatea Poliţiei, controlul activităţii Poliţiei, aprobarea politicilor de finanţare, asigurare tehnico-
materială şi socială, perfecţionarea cadrului legal, etc. (Art.7) 
 

 Stabilirea prin lege a modului de numire în funcție a șefului Inspectoratului general al Poliției și a unui 
termen de aflare în funcție a acestuia diferit de durata mandatului politic obișnuit al ministrului.  

„…Inspectoratul General al Poliţiei este condus de un şef numit de Guvern, pe un termen de 5 ani, la 
propunerea ministrului afacerilor interne..”. (Art.12) 

 

 Stabilirea prin lege a atribuţiilor şefului Inspectoratului General al Poliţiei (Art.13, p.1), a condiţiilor pe 
care acesta trebuie să le întrunească (Art.13, p.2), a cazurilor în care ministrul poate propune 
Guvernului încetarea exercitării funcţiei de către şeful IGP (Art.13, p.3) .  

                                                           
36

 Notă informativă la proiectul de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului. 
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1440/language/ro-
RO/Default.aspx 
 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1440/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1440/language/ro-RO/Default.aspx
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 Stabilirea exhaustivă a atribuţiilor, împuternicirilor, obligaţiilor, restricţiilor şi interdicţiilor în activitatea 
Poliţiei (Capitolul III), inclusiv stipularea prin lege a neadmiterii de a pune în seama Poliţiei a altor 
atribuţii decît a celor prevăzute de lege (Art.18.p.4).  
 

 Stabilirea prin lege a modului de angajare şi promovare în funcţiile Poliţiei doar în baza concursului 
(Art.38), a condiţiilor speciale pentru a candida la o funcţie în cadrul Poliţiei, inclusiv testarea la poligraf 
şi testarea integrităţii profesionale (Art.39).  
 

 Stabilirea prin lege a interdicţiei de angajare în funcţia de poliţist a unei persoane care este membru al 
unui partid politic (Art.39. p.5.a) 
 

 Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea poliţistului.  
„…Nimeni altcineva decît persoanele împuternicite prin lege nu are dreptul să intervină în activitatea 
poliţistului. Nimeni nu-l poate obliga pe poliţist să îndeplinească acţiuni ce nu sînt stabilite prin lege”. (Art. 27) 

 

 Stipularea în mod expres a unor restricţii şi interdicţii privind implicarea poliţiştilor în activitatea 
politică (Art.28, p.1):  

„..(1) Poliţistului îi este interzis:  
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii social-politice ori să desfăşoare propagandă în 

favoarea acestora;  
b) să organizeze mitinguri şi alte întruniri cu caracter politic;  
c) să promoveze opinii sau preferinţe politice în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, la 

locul de muncă sau în timpul orelor de serviciu;…” 

 

 Obligaţia poliţistului să refuze executarea cerinţelor ilegale.  
„… La primirea unui ordin, în formă scrisă sau verbal, ori a unor indicaţii ce contravin legislaţiei, poliţistul este 

obligat să refuze executarea cerinţei ilegale şi să aplice prevederile legii … (Art.30, p.2)  
 

Marea majoritate a acestor prevederi constituie o noutate absolută pentru modul de funcționare a MAI și a 
Poliției din Republica Moldova, iar implementarea acestora necesită voință, eforturi susținute și timp 
pentru a obține rezultatele scontate în procesul de implementare a obiectivului declarat de DEPOLITIZARE.  

 
”...Atunci cînd politicul a încercat să implice poliția în disputele lor, întotdeauna am stat ferm pe această 
poziție și nu am permis acest lucru....Poliția nu primește comenzi politice, poliția activează doar în interesul 
cetățeanului... Cînd cetățeanul încalcă legea, atunci trebuie să răspundă, indiferent ce apartenență politică 
are...” 
„... Vă asigur, poliția nu instrumentează cazuri care au tentă politică sau care sunt iniţiate de o comandă 
politică... Dacă e să ne amintim de istorie, atunci anumite persoane se doreau imuni în fața legii în 
respectarea regulilor de circulație rutieră. Am avut un val cînd toată lumea critica poliția. A trecut. Toată 
lumea acum știe – nici un politician, nici un primar, nici un ministru, nici un funcționar public nu poate să-și 
permită să nu respecte regulile de circulație rutieră.... După care s-au deranjat de diferite dosare cu crime 
economice – o să depășim și această situație...” D. Recean, Ministru al afacerilor interne

37
  

”…Depolitizarea într-adevăr a avut loc. Nu mai există comenzi politice de genul celor care au fost foarte multe 
în trecut. Nici cu situaţii privind contravențiile nu ne mai sună nimeni – nici de la Parlament, nici de la IGP, nici 
de la Minister…” (din interviuri)  

 

Concomitent cu succesele înregistrate, în cadrul evaluării au fost constatate un șir de provocări și riscuri 
pentru realizarea calitativă a obiectivului de DEPOLITIZARE a poliției, cele mai importante dintre care sunt 
următoarele:  
 

 Riscul politizării funcției de șef al Inspectoratului General al Poliţiei. Acest risc se manifestă prin faptul 
că în lista de condiţii stabilite pentru şeful IGP nu sunt prevăzute: obligativitatea experienței de 

                                                           
37

 D. Recean, Ministru al afacerilor interne. 3 noiembrie 2014, Emisiunea ”Ochiul Public”,  NorocTV, 
http://www.noroc.tv/emisiuni/video/ochiul_public/5021 

http://www.noroc.tv/emisiuni/video/ochiul_public/5021
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activitate în Poliție (1), obligativitatea consultării unei comisii independente (fie formată din 
parlamentari, fie una mixtă) (2) și nici obligativitatea unui concurs public (3). 
  

 Riscul major al politizării funcţiei de şef al Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia. Acest risc este generat de 
faptul că Legea nu prevede criterii/ condiții specifice pentru numirea și eliberarea şefului Direcţiei de 
Poliţie a UTA Găgăuzia, decît propunerea Guvernatorului Găgăuziei şi acordul Adunării Populare a 
acesteia. 

 

 Riscul exercitării presiunilor politice asupra Inspectoratului General al Poliţiei prin intermediul 
instituțiilor de control și inspectare care rămîn a fi vulnerabile din punct de vedere a independenței 
politice (Procuratura Generală, Curtea de Conturi, Serviciul Protecție Internă și Anticorupție, etc). 
 

 Implementarea necalitativă a sistemului de evaluare a activității poliției, a sistemului de evaluare a 
performanţelor profesionale ale polițiștilor, a modului de angajare şi promovare în funcţiile Poliţiei 
doar în baza concursului şi testării integrităţii profesionale. 

 
„...Depolitizarea este un obiectiv foarte greu, dacă nu chiar imposibil de atins în condițiile actuale din 
Republica Moldova. Cu cît mai sus e funcţia, cu atît mai multe riscuri sunt să fie numiți în funcții oameni loiali, 
dar nu acei care ar obţine funcţia în baza concursurilor...”  
 
”.. Actualmente în bază de concurs se efectuează doar angajarea în Poliție. Pînă în prezent MAI nu a stabilit 
niște criterii clare în acest domeniu. Acest segment destul de important pentru asigurarea depolitizării 
instituției este ignorat. Astfel, în funcții de conducere sunt adesea promovate persoane nu pe bază de 
meritocrație, dar reieșind din loialitatea față de conducătorii superiori sau ”legăturile de rudenie” cu oficiali 
înalți sau reprezentanții partidelor aflate la guvernare.” (din interviuri) 

 

Un șir de evenimente din perioada de evaluare confirmă faptul că provocările și riscurile pentru realizarea 
calitativă a obiectivului de DEPOLITIZARE a poliției rămîn a fi destul de importante. În această perioadă 
partidele politice au adus învinuiri grave Ministerului și Poliției privind implicarea instituției și a 
subdiviziunilor acesteia în alegeri de partea unor formațiuni politice, privind intentarea dosarelor ”la 
comandă” cu intimidarea/ discreditarea unor actori politici, învinuiri de partizanat politic, etc.. 
 
Concluzii 
 

 Depolitizarea Poliției este unul dintre cele mai importante obiective, dar și unul dintre cele mai greu de 
obținut în procesul de implementare a Legii nr.320.  

 
Marea majoritate a prevederilor care vizează depolitizarea poliției constituie o noutate absolută pentru 
modul de funcționare a MAI și a Poliției din Republica Moldova, iar implementarea acestora necesită 
voință, eforturi susținute și timp. 
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LEGEA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA POLIȚIEI ȘI REFORMA TRUPELOR DE 
CARABINIERI 
 
Legea nr.320 nu a adus modificări specifice în activitatea și organizarea Trupelor de Carabinieri şi, la prima 
vedere, nu are nici o legătură cu activitatea acestora. Însă proiectul legii cu privire la activitatea poliţiei şi 
statutul poliţistului a fost elaborat de fapt, în strînsă legătură cu proiectul legii cu privire la Corpul de 
carabinieri, iar obiectivele şi efectele urmărite de modificare a cadrului legislativ au fost de la bun început 
considerate ca fiind interdependente.  
 
Ambele legi au fost înaintate şi examinate concomitent în Guvern, după care şi în Parlament, însă în şedinţa 
Parlamentului din 14 decembrie 2014 a fost luată decizia de a retrage din Parlament proiectul Legii cu 
privire la Corpul de Carabinieri şi această decizie a fost susţinută de reprezentanţii MAI. Din analiza 
stenogramei acestei şedinţe reiese că cele mai importante obiecţii la acest proiect de lege au fost de ordin 
conceptual, precum şi legate de existenţa unor suprapuneri şi confuzii în delimitarea rolului, funcţiilor şi 
misiunilor carabinierilor de cele ale poliţiei, de dublarea unor competențe şi, respectiv, de necesitatea unor  
cheltuieli nejustificate pentru întreținerea a două instituții cu competențe similare (în special ne referim la 
aparatul de administrare și  control)38.  
 
Interdependenţa legilor în realizarea obiectivelor reformei MAI şi a instituţiilor subordonate a fost 
confirmată în majoritatea interviurilor realizate în cadrul cercetării. Mai mulţi dintre interlocutori au 
invocat stoparea procesului de reformă a trupelor de carabinieri ca fiind unul dintre motivele principale 
care explică mai multe deficienţe în organizarea şi capacităţile Poliţiei.   
 

„...Proiectul initial urmărea scopul de a evita dublarea de competențe si cheltuielile nejustificate pentru 
întreținerea a două instituții publice cu competențe similare (în special ne referim la aparatul de administrare 
și  control).”  
 „...În conceptul de reformare era preconizată trecerea carabinierlor în componența IGP. Iar acum avem o 
problemă foarte mare din motiv că nu putem asigura numărul de personal necesar.”  
„...Iniţial se preconiza că serviciul de patrulare să fie completat cu carabinierii care trebuiau să treacă în 
gestiunea Poliţiei şi astfel să fie asigurată reacționarea necesară la apelurile cetățenilor.” 
„....Prin legea cu privire la poliție funcția de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice a fost pusă pe 
seama poliției. Dar cum poate fi asigurată această funcţie dacă peste o mie de funcții au rămas la 
carabinieri?”  
„...Nu poate fi elaborat cadrul normativ privind reacționarea poliţiei la acțiuni de dezordine în masă atîta 
timp cît legea cu privire la rolul, funcţiile şi misiunile carabinierilor încă nu a fost aprobată.” 
„...Astăzi se discută că carabinierii vor avea sarcina de restabilire a ordinii publice. Pe de altă parte, 
îndeplinirea acestei sarcini este pusă prin lege şi pe seama IGP. Din punct de vedere juridic și operațional 
această dublare este periculoasă.” (din interviuri) 

 
Interdependenţa legilor în realizarea obiectivelor reformei MAI şi a instituţiilor subordonate şi necesitatea 
imperativă a unei reforme a Trupelor de carabinieri care să fie corelată cu reforma MAI a fost confirmată 
de Parlament prin faptul că în Legea nr.320 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului a fost 
adăugat articolul 69, care în mod expres stipulează acţiunile ce urmează a fi implementate pentru reforma 
trupelor de carabinieri: 

 
„..Guvernul, în termen de 3 luni: …c) va elabora şi va prezenta Parlamentului cadrul legal privind 
reorganizarea trupelor de carabinieri şi integrarea lor în cadrul Poliţiei.” 

 
Pînă la momentul realizării acestei cercetări un nou cadru legal privind reorganizarea Trupelor de 
carabinieri nu a fost prezentat în Parlament şi nici în Guvern, deși în interviuri au fost  menționate cel puțin 
trei proiecte de legi elaborate în ultimii trei ani cu obiective și conținut diferite. În aceste condiţii, reforma 
carabinierilor se află într-o situaţie incertă, iar dublarea defectuoasă a atribuţiilor de menţinere, asigurare 
şi restabilire a ordinii şi securităţii publice dintre Poliţie şi trupele de carabinieri nu este eliminată.  

                                                           
38

 Din stenograma şedinţei Parlamentului Republicii Moldova din 14 decembrie 2012. 
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…(3) Atribuţiile de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice vor fi exercitate 
de către trupele de carabinieri (trupele interne) în colaborare cu Poliţia pînă la momentul de 
reorganizare a trupelor de carabinieri cu integrarea în cadrul Poliţiei.” (Art. 69) 
 

Majoritatea intervievaţilor au fost de părerea că reforma carabinierilor este imperativă, invocînd o 
eficienţă scăzută, o instruire şi o capacitate de acţiune inadecvată atribuţiilor, costuri ridicate, cheltuieli 
nejustificate, dublări de funcţii, etc.  
 

„...Un tînăr de 18 ani nu poate face față situațiilor de criză pentru care sunt destinate trupele de carabinieri.  
Nu sunt în stare să intervină cu succes în cazuri de criminalitate stradală. Această reformă la sigur va rămîne 
şi urmează a fi finalizată.” 

39
 

 
Pe de altă parte, intervievaţii au formulat un şir de subiecte de ordin conceptual la care deocamdată nu au 
fost formulate răspunsuri, cum ar fi:  

- Rolul, misiunile şi capacităţile reale de acţiune ale trupelor de carabinieri în cadrul Forţelor Armate;  
- Capacităţile reale de acţiune ale carabinierilor în cazuri excepţionale;  
- Interpretarea juridică a noţiunilor de asigurare, menţinere şi restabilire a ordinii publice; 
- Compatibilitatea statutului militar cu misiunea de restabilire a ordinii publice;  
- Compatibilitatea statutului militar cu alte misiuni polițienești decît cele de restabilire a ordinii 

publice; 
- Delimitarea rolului poliţiei de cel al carabinierilor în caz de îndeplinire a misiunilor de mai sus, în 

cazurile în care amploarea acestor situații depăşeşte cu mult capacităţile limitate ale carabinierilor; 
- Compatibilitatea statutului militar cu oferirea dreptului de agent constatator şi dreptul 

carabinierilor de reţinere, etc.  
 „...Dreptul carabinierilor de reținere este unul foarte discutabil. Ei nu au instruire juridică și deci în 
reținere au o atitudine şi apreciere ca a oricărui cetățean. Apoi ei doar aduc persoana la sectorul de 
poliție și depun raport. De parcă ar fi simpli cetățeni sau patrule voluntare.”  

- Calitatea şi modul de pregătire a carabinierilor pentru activităţi poliţieneşti, etc. 
„...Trupele de carabinieri sunt implicate în patrulare în comun. Însă funcția lor este mai mult 
descurajare, prezență, vizibilitate. Un soldat nu poate face altceva. ”   

 
Problemele menţionate mai sus sunt doar o parte din cele cu referire la trupele de carabinieri, iar 
soluționarea acestora depinde de implementarea reformei. În mod evident, această reformă rămîne o 
restanţă în procesul de reformare a MAI şi a structurilor subordonate, precum și în procesul de 
implementare a Legii nr.320. Pentru a realiza obiectivele reformei aceste probleme trebuie abordate cît 
mai curînd posibil. 
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 S. Diaconu. Viceministru, Interviu Unimedia. http://unimedia.info/tv/alb-negru/175/live-serghei-diaconu-in-
studioul-unimedia 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE ÎNCREDERE PUBLICĂ ÎN INSTITUŢIILE POLIŢIEI.  
 
Pe parcursul anului 2013 Institutul de Politici Publice în cooperare cu Centrul de Investigații Sociologice şi 
Marketing CBS-AXA a efectuat un şir de cercetări sociologice care au avut drept scop măsurarea nivelului 
de încredere a publicului în Ministerul Afacerilor Interne, a nivelului de satisfacţie a publicului faţă de 
serviciile prestate de subdiviziunile poliţiei, aşteptărilor cetăţenilor în domeniile de ordine publică, de 
prevenire şi combatere a criminalităţii, precum şi analiza opiniei generale a publicului privind procesul de 
reformare a sistemului şi privind succesele şi/ sau blocajele acestui proces de reformare. 
 
Cercetările analitice au fost bazate pe rezultatele obţinute în urma efectuării mai multor sondaje în luna 
mai 2013 şi luna decembrie 2013, precum: un sondaj naţional de opinie publică, un sondaj de ieşire la 
punctele de trecere a frontierei, un sondaj în localităţile de frontieră şi interviuri aprofundate cu poliţişti de 
sector şi cu cetăţenii care au contactat poliţia pe parcursul a ultimilor douăsprezece luni. 
 
Analiza rezultatelor cercetărilor au scos în evidenţă următoarele constatări principale: 
 
Percepţia generală a poliţiei de către public 
 

 Pe parcursul anului 2013 nivelul de încredere în Poliție a înregistrat o creştere importantă de la 33.5% 
în luna mai la 42.4% în luna decembrie. Astfel, pînă în decembrie 2013 Poliția a urcat în clasamentul 
instituțiilor statului conform nivelului de încredere pe locul 5 din cele 13 instituţii incluse în sondaj, 
după Biserică (cu 80% de încredere), Mass-media (59.6%), Primărie (48.7%) şi Armată (43.0%). 

 

 
 

 Nivelul de încredere în diferite subdiviziuni ale poliţiei. De cel mai înalt nivel de încredere, 82.5%, se 
bucură pompierii/salvatorii, urmaţi de poliţia de sector (53.5%), inspectoratul de poliţie (46.6%), poliţia 
de patrulare (46.0%), poliţia criminală (44.9%), poliţia de frontieră (44.6%) şi carabinieri (44.7%).  

 

 Comparativ cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale, după sondajul efectuat în luna mai 
2013, Ministerul Afacerilor Interne a avansat în prima jumătate a instituţiilor ordonate după nivelul de 
satisfacţie a cetăţeanului, circa 31.3% din respondenţi fiind satisfăcuţi de activitatea MAI (24% în mai 
2013), iar puţin peste 58% fiind nesatisfăcuţi de activitatea acestuia (63% în mai 2013).  
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Din cele ce cunoașteți, ați citit, auzit, cum credeți, în activitatea 

poliției lucrurile se îmbunătățesc sau se înrăutățesc?

33.2%

40.5%

26.3%

28.1%

45.9%

26.0%
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May 

 
 Activitatea poliţiei rămîne să satisfacă mai puţin populaţia la nivel de comunitate, deşi nivelul de 

satisfacţie a populaţiei faţă de activitatea poliţiei din localitate a înregistrat o creştere comparativ cu 
nivelul înregistrat în mai 2013. Astfel, 50.0% de respondenţi şi-au declarat satisfacţia de activitatea 
poliţiei la nivel de comunitate (46.2% în mai 2013) şi, respectiv, 43.0% din respondenţi şi-au exprimat 
nemulţumirea faţă de activitatea acesteia (46.1% în mai 2013).  
 

 Majoritatea instituţiilor principale ale statului sunt percepute ca fiind corupte sau foarte corupte; 
Parlamentul este perceput astfel de către 75.5% de respondenţi, Guvernul de către 74.6%, Justiţia de 
către 71.7%%, partidele politice de către 68.0%, poliţia de către 63.6%. Biserica este percepută drept 
cea mai puţin coruptă instituţie în stat, peste 73% din respondenţi consideră că biserica este puţin 
coruptă sau deloc coruptă, şi doar puţin peste 17% cred că această instituţie este coruptă sau foarte 
coruptă.  
 

Cercetările în acest domeniu nu au fost continuate în anul 2014, iar datele statistice care se conțin în alte 
cercetări sociologice de evaluare a opiniei publice (ex. Barometrul de Opinie Publică) realizate pe parcursul 
anului 2014 permit doar să presupunem că tendințele pozitive înregistrate în cercetările din 2013 au 
continuat.  

 
Evaluarea efectelor realizate în cadrul reformei poliției din alte țări oferă exemple de modificare cardinală a 
nivelului de încredere publică în instituțiile poliției. Astfel, potrivit Geopoliticalmonitor.com, impactul 
reformelor din Georgia asupra nivelului de încredere publică în poliție a fost unul impresionant: doar 1% 
dintre georgieni spun că li s-a mai întîmplat ca poliția să le pretindă bani pentru acoperirea diferitor 
încălcări. Un sondaj din 2012 arăta că georgienii au mai multă încredere în poliția reformată decît în 
guvernul care a lansat această reformă: 81% versus 56%. Spre comparație, în Republica Moldova, conform 
Barometrului Opiniei Publice din noiembrie trecut, doar 34% au oarecare încredere și 5% au foarte multă 
încredere în timp ce aproape 60% dintre cetățeni încă nu au încredere în poliție (27% dintre cetățeni nu au 
deloc încredere, iar 31% - nu prea au încredere)40. 

 
 

 

                                                           
40

 http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=718&parent=0 
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Anexe  
 

Anexa 1. Lista interviurilor 
 
Ministerul Afacerilor Interne  
Direcția generală analiză, monitorizare și evaluare a politicilor  
Direcția generală resurse umane  
Direcția generală economie și finanțe  
Direcția generală juridică  
Direcția documentare 
Direcția administrare și politici de dezvoltare  
Serviciul protecție internă și anticorupție  
 
Departamentul poliției de frontieră  
Direcţia juridică şi practică contravenţională 
Direcţia politici şi proiecte de asistenţă 
 
Departamentul Trupelor de Carabinieri  
Direcţia management operaţional 
 
Inspectoratul General al Poliției  
Direcţia management operaţional 
Direcţia juridică 
Direcţia resurse umane 
Direcţia control şi audit intern 
 
Subdiviziuni subordonate IGP  
Inspectoratul Naţional de Patrulare 
Inspectoratul Naţional de Investigaţii 
Direcţia generală urmărire penală 
Direcţia inspectare efectiv 
Direcţia generală securitate publică 
 
Inspectoratul de poliție Orhei 
Secţia management operaţional 
Secţia investigare a infracţiunilor 
Secţia securitate publică 
Secţia resurse umane 
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Anexa 2. Atribuțiile ministrului afacerilor interne în acte normative 
 
Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate 
... 
Legea nr.98 stabileşte sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de specialitate şi reglementează regimul 
general al activităţii acesteia, principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a administraţiei publice centrale 
de specialitate, precum şi raporturile juridice care decurg din activitatea ministerelor şi a altor autorităţi 
administrative centrale. ... Legea stabilește atribuțiile ministrului şi viceministrului și introduce funcţia de Secretar de 
stat pentru fiecare minister, stabilindu-se că Secretarul de stat este funcţionar public de conducere de nivel superior 
numit în funcţie pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  
 
Articolul 11. Ministrul 
Conducerea ministerului este exercitată de către ministru, care: 
a) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale ministerului, pornind de la programul de activitate a 

Guvernului, decide asupra căilor de realizare a acestora; 
b) aprobă programele şi planurile de activitate a ministerului, precum şi rapoartele despre realizarea lor; 
c) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate 

încredinţate ministerului pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia; 
d) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în minister; 
e) exercită dreptul asupra efectuării cheltuielilor în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru minister în legea 

bugetară anuală; 
f) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi a 

şedinţelor; 
g) decide asupra iniţierii şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte legislative şi normative ce ţin de 

domeniile de activitate încredinţate ministerului; 
h) expune opinia proprie pe marginea proiectelor de acte legislative şi normative elaborate de alte ministere, 

autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi privind alte chestiuni examinate în cadrul 
şedinţelor Guvernului; 

i) aprobă avize la proiecte de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate 
ministerului, elaborate de alte ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, şi 
contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege; 

j) negociază şi semnează tratate internaţionale ale Republicii Moldova în conformitate cu deplinele puteri acordate 
în modul stabilit prin Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova; 

k) emite în mod unipersonal ordine în limitele competenţei sale; 
l) stabileşte domeniile de activitate a viceministrului / viceminiştrilor; 
m) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului; 
n) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din 

aparatul central, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi, respectiv, în condiţiile legilor speciale; 

o) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii; 
p) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, le acordă stimulări şi le aplică 

sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii; 
q) prezintă Guvernului spre examinare propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor organizaţionale în 

sfera de competenţă a ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea 
ministerului în cauză, precum şi propuneri de dizolvare a acestora; 

r) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi 
adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului, cu excepţia cazurilor în care 
aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale; 

s) înaintează propuneri pentru decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul ministerului, în condiţiile 
legii; 

t) reprezintă ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica 
Moldova şi din străinătate; 

u) aprobă sau modifică statul de personal al aparatului central al ministerului în limitele fondului de retribuire a 
muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern; 

v) exercită şi alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia. 
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Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului 
.... 
Articolul 7. Competenţele ministrului afacerilor interne în domeniul de activitate a Poliţiei 
 
Ministrul afacerilor interne determină direcţiile strategice de activitate a Poliţiei în realizarea Programului de 
activitate al Guvernului, elaborează şi promovează politica statului în activitatea Poliţiei.  
 
Ministrul afacerilor interne are următoarele competenţe în domeniul de activitate a Poliţiei: 

a) prezintă în Guvern proiectele de legi şi hotărîri de Guvern care reglementează activitatea Poliţiei; 
b) propune spre aprobare Guvernului, conform competenţei prevăzute de legislaţie, documentele de politici în 

domeniul de activitate a Poliţiei şi asigură controlul realizării acestor politici; 
c) asigură implementarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte în activitatea 

subdiviziunilor Poliţiei; 
d) la propunerea şefului Inspectoratului General al Poliţiei, numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie şeful 

adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei, şefii subdiviziunilor specializate, şeful Direcţiei de Poliţie a 
municipiului Chişinău; 

e) la propunerea Guvernatorului Găgăuziei şi cu acordul Adunării Populare a acesteia, numeşte în funcţie şi 
eliberează din funcţie şeful Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia; 

f) abrogă actele normative, aprobate de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei sau de către conducătorii 
subdiviziunilor Poliţiei, care contravin prevederilor legislaţiei în vigoare; 

g) aprobă statele de personal al Inspectoratului General al Poliţiei, al subdiviziunilor specializate şi teritoriale; 
h) asigură elaborarea cadrului juridic de activitate a Poliţiei; 
i) propune autorităţilor abilitate spre examinare, în modul stabilit, proiectul bugetului anual al Poliţiei; 
j) asigură examinarea petiţiilor împotriva acţiunilor poliţiştilor şi constată în acţiunile acestora abaterile de la 

normele stabilite; 
k) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a poliţiştilor; 
l) numeşte şi eliberează din funcţie poliţiştii din cadrul subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor 

Interne, care nu intră în componenţa Inspectoratului General al Poliţiei şi a subdiviziunilor subordonate 
acestuia; 

m) acordă grade speciale poliţiştilor prevăzuţi la lit. l); 
n) stabileşte reguli unice pentru organizarea lucrărilor de secretariat în Poliţie; 
o) organizează dotarea tehnico-materială şi desfăşurarea achiziţiilor pentru necesităţile Poliţiei conform normelor 

stabilite; 
p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative privind activitatea Poliţiei. 

 
 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită 
ale aparatului central al acestuia. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009. Cu modificările 
introduse prin HG nr.995 din 12.12.13.  
..... 
11. Ministrul:  
1) organizează şi conduce activitatea Ministerului, determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale 
acestuia, pornind de la programul de activitate a Guvernului, decide în privinţa căilor de realizare a acestora; 
2) aprobă programele şi planurile de activitate a Ministerului, precum şi rapoartele despre realizarea lor; 
3) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii în domeniile de activitate încredinţate Ministerului 
pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia; 
4) asigură executarea legilor şi altor acte normative, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor Ministerului ce decurg din 
prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;  
5) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în Minister, efectuează 
cheltuieli în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru Minister în legea bugetară anuală; 
6) decide asupra iniţierii şi prezintă spre examinare Guvernului, în modul stabilit, proiecte de acte normative ce ţin de 
domeniile de activitate încredinţate Ministerului; 
7) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi a 
şedinţelor;  
8) aprobă avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, 
elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice şi contrasemnează hotărîrile şi 
ordonanţele Guvernului în cazurile stabilite de lege; 
9) negociază şi semnează tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, în conformitate cu deplinele puteri 
acordate în modul stabilit de lege; 
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10) emite ordine, instrucţiuni şi dispoziţii, în limitele competenţei sale; în caz de necesitate, în colaborare cu 
conducătorii altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi autorităţi administrative, emite acte normative 
comune;  
11) delimitează sarcinile, atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, conducătorilor subdiviziunilor 
interne ale aparatului central şi ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, cu excepţia 
celor stabilite prin legi; 
12) înfăptuieşte managementul general al resurselor umane din cadrul Ministerului, asigură administrarea funcţiei 
publice şi a funcţionarilor publici, precum şi a celor cu statut special, atît la nivelul aparatului central, cît şi la nivelul 
autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine; 
13) aprobă sau, după caz, modifică statul de personal al aparatului central şi autorităţilor administrative şi instituţiilor 
din subordinea Ministerului în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern; 
14) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului, după caz, a autorităţilor 
administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului; 
15) numeşte, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale angajaţilor aparatului central al Ministerului, 
în condiţiile legislaţiei în vigoare; 
16) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condiţiile legislaţiei în vigoare;  
17) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi 
adjuncţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale;  
18) numeşte şi eliberează din funcţie administratorii întreprinderilor de stat monitorizate de Minister; 
19) numeşte şi eliberează din funcţii personalul din cabinetul ministrului; 
20) conferă grade de calificare funcţionarilor publici din aparatul central al Ministerului, inclusiv grade speciale 
funcţionarilor publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, 
aplică stimulări şi sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii; 
21) înaintează propuneri pentru decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul Ministerului, în condiţiile 
legii; 
22) prezintă Guvernului spre examinare propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor organizaţionale în sfera 
de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinere, precum şi 
propuneri de dizolvare a acestora; 
23) reprezintă ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi 
din străinătate; 
24) exercită şi alte împuterniciri în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
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Anexa 3. Modificările introduse în structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne în perioada 
27.11.2009 – 12.12.2013 

 

Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009. 

Anexa nr. 2. Structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne 

 

Hotărîrea Guvernului 
nr.778  
din 27 noiembrie 2009 

Hotărîrea Guvernului 
nr.1025  
din 01 noiembrie 2010 

Hotărîrea Guvernului 
nr.990  
din 26 decembrie 2012 

Hotărîrea Guvernului 
nr.995  
din 12 decembrie 2013 

Conducerea 

Cabinetul ministrului (cu 
statut de direcţie) 

Direcţia generală analiză, 
monitorizare şi evaluare a 
politicilor 

Direcţia generală resurse 
umane  

Direcţia generală 
economie şi finanţe 

Direcţia audit intern  

Direcţia juridică  

Direcţia investigaţii şi 
securitate internă  

Direcţia informare şi relaţii 
cu publicul  

Direcţia cooperare 
internaţională şi integrare 
europeană 

Secretariat 

Conducerea 

Cabinetul ministrului (cu 
statut de direcţie) 

Direcţia generală analiză, 
monitorizare şi evaluare a 
politicilor 

Direcţia generală resurse 
umane  

Direcţia generală 
economie şi finanţe 

Direcţia audit intern  

Direcţia juridică  

Direcţia investigaţii şi 
securitate internă  

Direcţia informare şi relaţii 
cu publicul  

Direcţia cooperare 
internaţională şi integrare 
europeană 

Secretariat (cu statut de 
direcţie) 

Conducerea 

Cabinetul ministrului (cu 
statut de direcţie) 

Direcţia generală analiză, 
monitorizare şi evaluare a 
politicilor 

Direcţia generală resurse 
umane  

Direcţia generală 
economie şi finanţe 

Direcţia audit intern  

Direcţia generală juridică  

Direcția relații publice 

Direcţia generală relații 
internaţionale şi integrare 
europeană 

Direcția Secretariat 

Direcţia administrare şi 
politici de dezvoltare 

Secţia protecţie a datelor 
cu caracter personal 

Serviciul e-Transformare 

Conducerea 

Cabinetul ministrului (cu 
statut de direcţie) 

Direcţia generală analiză, 
monitorizare şi evaluare a 
politicilor 

Direcţia generală resurse 
umane  

Direcţia generală 
economie şi finanţe 

Direcţia audit intern  

Direcţia generală juridică  

Direcția relații publice 

Direcţia generală relații 
internaţionale şi integrare 
europeană 

Direcția Documentare 

Direcţia administrare şi 
politici de dezvoltare 

Secţia protecţie a datelor 
cu caracter personal 
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Ministru 

Viceministru, şef al 

Departamentului poliţie 
(blocul poliţienesc) 

Viceministru, comandant al 

trupelor de carabinieri 
Viceministru 

(blocul administrativ) 

                                                                                      Aparatul Central 

Direcţia cooperare 

internaţională şi 

integrare 

europeană 

Direcţia 

audit intern 

Cabinetul 

ministrului 

 

Secretariat 

Direcţia 

informare şi 

relaţii cu  

publicul 

Direcţia 

investigaţii şi 

securitate 

internă 

Direcţia 

juridică 

Direcţia generală 

analiză, monitorizare 

şi evaluare a 

politicilor 

Direcţia 

generală 

resurse 

umane 

Direcţia 

generală 

economie 

şi finanţe 

                                                                      Subdiviziuni subordonate MAI   

Direcţia 

dirijare 

operaţională 

Direcţia generală 

logistică 

Academia „Ştefan 

cel Mare” 

Departamentul 

urmărire penală 

 

Departamentul 

poliţie 

Departamentul 

trupelor de 

carabinieri  

Serviciul 
Protecţiei Civile 

Situaţiilor 
Excepţionale 

 

Brigada de poliţie 

cu destinaţie 

specială „Fulger” 

Comisariate de 

poliţie 
Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

Biroul migraţie 

şi azil 

Direcţia informaţii 
şi evidenţe 
operative 

Direcţia evidenţă 

contabilă şi asistenţă 

socială 
BNC INTERPOL 

Clubul sportiv 

central „Dinamo” 

 

Direcţia medicală 

Direcţia 

protecţia 

martorilor 

  

Serviciul poliţiei 

judecătoreşti 
CVN SECI /  GUAM 

PNC EUROPOL 

Unităţi militare Subdiviziuni 

specializate 

Organigrama Ministerului Afacerilor Interne și 

subdiviziunilor subordonate la 01 ianuarie 2012 
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Anexa 4. Modificările introduse în lista subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne 
în perioada 27.11.2009 – 12.12.2013 

 

Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia 

 

Anexa nr. 3. Lista subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne 

În conformitate cu modificările operate prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1025 din 01 noiembrie 2010 

În conformitate cu modificările operate prin Hotărîrea 
Guvernului nr.990 din 26 decembrie 2012 

Departamentul poliţie  
Departamentul trupelor de carabinieri  
Departamentul urmărire penală 
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale  
Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”  
Academia „Ştefan cel Mare”  
Direcţia generală logistică 
Biroul migraţie şi azil  
Centrul pentru combaterea traficului de persoane  
Direcţia protecţia martorilor 
Direcţia informaţii şi evidenţe operative  
Direcţia dirijare operaţională 
Direcţia medicală  
Direcţia evidenţă contabilă şi asistenţă socială 
Biroul Naţional Central „Interpol”  
Centrul Virtual Naţional SECI/GUAM  
Punctul Naţional de Contact „Europol”  
Clubul sportiv central „Dinamo”  
Serviciul poliţiei judecătoreşti  

Inspectoratul General al Poliţiei* 
Departamentul Poliţiei de Frontieră 
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale*  
Departamentul trupelor de Carabinieri  
Biroul migraţie şi azil* 
Serviciul tehnologii informaţionale* 
Serviciul securitate internă şi combatere a corupţiei* 
Academia „Ştefan cel Mare” 
Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne** 
Clubul sportiv central „Dinamo”**; 
 
* Serviciul public cu statut de departament pe lîngă 
minister. 
** Serviciul public cu statut de direcţie pe lîngă 
minister.”; 
 

 
 

Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012  
Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei 

 

Anexa nr. 1 
Structura Inspectoratului General al Poliţiei 
  Conducerea 
  Direcţia finanţe 
  Direcţia audit intern 
  Direcţia management operaţional 
  Direcţia juridică 
  Direcţia resurse umane 
  Direcţia relaţii internaţionale 
  Secţia relaţii publice 
  Secţia secretariat 

Anexa nr. 2 
Lista subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliţiei 
  Inspectoratul naţional de investigaţii* 
  Inspectoratul naţional de patrulare* 
  Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”* 
  Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare* 
  Centrul chinologic** 
  Serviciul poliţiei judecătoreşti** 
  Serviciul achiziţii şi logistică** 
  Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău* 
  Direcţia de poliţie a UTA Gagauz-Yeri* 
  Inspectoratele de poliţie 
  Centrul cooperare poliţienească internaţională** 
  Direcţia generală urmărire penală 
  Direcţia inspectare efectiv* 
  Direcţia generală securitate publică 
  ______________________________________ 
  *Serviciu public cu statut de direcţie generală. 
  **Serviciu public cu statut de direcţie. 

 
 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


