
Toate instituțiile statu-
lui sunt antrenate în proce-
sul de integrare europeană. 
Care este apor tul Ministe-
rului Afacerilor Interne în 
acest demers ?

Aș începe cu regimul libera-
lizat de vize, care este produsul 
unui set complex de activități, 
realizate începând cu anul 2011, 
în baza Planului de acţiuni pen-
tru liberalizarea regimului de 

vize (PALV). MAI a fost autoritatea na-
țională responsabilă de circa 70 % din 
acțiunile incluse în Plan și care a fost 
angajată plenar la toate nivelele pen-
tru atingerea obiectivelor scontate. În 
consecință, UE s-a pronunţat în favoa-
rea liberalizării vizelor pentru cetăţenii 
moldoveni, experienţa țării noastre 
fiind considerată model de bune prac-
tici în regiune.

În contextul noului cadru de coo-
perare cu UE, MAI practică cu succes 
Planul naţional de acţiuni pentru im-
plementarea Acordului de Asociere 
RM-UE. În acest context menționez: 
prevenirea și gestionarea crizelor, 
combaterea criminalității, în particular 
traficul de persoane, droguri și arma-
ment, precum și subiectele ce țin de 
migrație și azil, gestionarea frontiere-
lor, cooperarea internațională.

Instituția cunoaște care sunt 

obiectivele și rezultatele aștep-
tate, iar acestea vin să ne mo-
tiveze de a avea resurse umane 
calificate, sporirea încrederii 
cetățenilor în poliție, eradica-
rea corupției din sistemul MAI, 
apropierea poliției de cetățeni, 
tehnologii avansate, ordine și 
siguranță publică asigurată, co-
municare internă și externă efi-
cientă, gestionarea eficientă și 
corectă a riscurilor în domeniul 
criminalității,  management in-
tegrat al frontierei, gestionarea 
eficientă a fluxurilor migraționa-
le, acces la noi oportunității în 
domeniul instruirii și proiectelor 
de asistență externă, recunoaș-
terea calității serviciilor prestate 
de structurile subordonate MAI 
și satisfacția populației, conti-
nuarea reformelor pe domenii 

punctuale. Ministerul Afacerilor 
Interne se implică activ în pro-
iectele lansate în cadrul Politicii 
Europene de Vecinătate, atât în 
plan bilateral, cât și multilateral. 
În acest context putem menți-
ona Programul de cooperare 
polițienească inițiat în cadrul 
Parteneriatului Estic. Progresele 
înregistrate în primul an de im-
plementare sunt recunoscute de 
instituţiile europene, fiind ade-
sea prezentate drept model pen-
tru statele din PaE.

Avem o deschidere fără pre-
cedent în implementarea diferi-
tor proiecte susținute de parte-
nerii de dezvoltare, iar tradiția 
instituțională de a organiza și 
desfășura cu regularitate Reuni-
unea donatorilor ne permite să 
prioritizăm activitățile noastre 

instituționale și să le prezentăm 
comunității donatorilor.

O contribuție aparte le revine 
și celor trei consilieri de nivel 
înalt în cadrul Misiunii EUHL-
PAM, care au consultat cu regu-
laritate conducerea instituției, 
iar numele acestora merită să fie 
menționate: Gabriel Sotirescu, 
Marian Tutilescu și Isabelle Mi-
houbi Astor.

Cooperarea interinstituționa-
lă în procesul de realizare a acti-
vităților de integrare europeană 
a avut la bază un angajament 
clar și o finalitate pozitivă.

Important de menționat că 
angajații MAI reprezintă cu suc-
ces interesele RM în cadrul mai 
multor inițiative și forumuri in-
ternaționale, precum: Centrul 
Sud-Est European de Implemen-

S timați cetățeni, 
Trăim împreună o peri-

oadă de profunde schim-
bări, atât în plan social cât 

și economic, ca urmare a deciziei 
luate de cetățeni de a ne angaja 
pe drumul integrării europene și 
de a construi împreună o socie-
tate modernă și prosperă. Sigur, 
trebuie să fim cu toții conștienți 
ca acest parcurs nu este ușor și 
nu va fi lipsit de asperități.

Ministerul Afacerilor Interne 
este un actor important în acest 
proces de reformare a societății, 
mai intâi prin reformarea și mo-
dernizarea propriilor structuri, 
care trebuie să devină mai efici-
ente și să furnizeze cetățeanului 
servicii de calitate, pe măsura 
așteptărilor acestuia. În același 
timp însă, instituția noastră ac-
ționează și pentru creșterea gra-
dului de responsabilitate civică, 
pentru sporirea aportului cetă-
țenilor la îmbunatățirea gradului 
de siguranță în societatea mol-
dovenească. Conceptul de parte-
neriat între instituțiile de aplica-
re a legii și comunitatea pe care 
o deservesc nu este unul nou și 
s-a dovedit a fi unul de succes 
în multe alte țări.  Inițiativele și 
proiectele dezvoltate în ultima 
perioadă de timp de structurile 
MAI au demonstrat, prin rezulta-
tele obținute, că acest concept 
de parteneriat poate funcționa 
cu succes și în țara noastră.

 Un  obiectiv prioritar al MAI 
pentru perioada imediat urmă-
toare este implementarea con-
ceptului de Poliție în serviciul 
comunității,  cunoscut îndeosebi 
în Uniunea Europeana sub denu-
mirea de Community Policing. 

Este un concept menit să îmbu-
nătățească semnificativ calitatea 
serviciului polițienesc adresat 
comunității și implicit să creas-
că gradul de încredere al cetă-
țeanului în Poliție, astfel încât 
să se creeze premizele necesare 
pentru parteneriatul poliție-co-
munitate.

Una din condițiile esențiale 
ale parteneriatului este asigura-
rea transparenței în activitatea 
instituțiilor de aplicare a legii 
astfel încât cetățeanul să fie con-
știent că serviciul public specia-
lizat, indiferent că acesta aparți-
ne poliției, poliției de frontieră, 
carabinierilor sau situațiilor ex-
cepționale, se desfășoară în be-
neficiul său și să aibă încredere 
în aceste structuri. Doar în felul 
acesta el se va alătura eforturi-

lor autorităților statului pentru a 
îmbunătăți climatul de securita-
te publică atăt de necesar dez-
voltării sociale. 

Iată de ce am inițiat aceas-
tă manifestare intitulată Ziua 
Transparenței, care va deveni un 
eveniment public ce se va orga-
niza anual, atât la nivelul struc-
turii centrale a MAI cât și la nive-
lul structurilor componente. Nu 
este prima și cu siguranță multe 
alte inițiative de atragere a cetă-
țenilor în acest parteneriat soci-
al vor urma.

Trăim într-un stat democra-
tic, ceea ce presupune nu doar 
libertăți, ci și responsabilități, 
nu doar așteptări, ci și obligații. 
Îndemnul de astăzi: Împreună – 
în siguranță! – este sloganul ce 
rupe bariere între angajatul din 

sistemului afacerilor interne și 
cetățean. De aici pornește liber-
tatea fiecăruia dintre noi de a ac-
ționa de fiecare dată când se în-
tâmplă ilegalități.  Recunoaștem 
că avem o cale de parcurs cu to-
ții,  o cale a siguranței, o cale ce 
ne garantează pacea și stabilita-
tea în societate. De aceea, fieca-
re acțiune realizată de Ministerul 
Afacerilor Interne are nevoie de 
sprijinul cetățenilor, doar împre-
ună vom reuși să construim o co-
munitate  cu un mediu sănătos, 
sigur și,  nu în ultimul rând, un 
viitor frumos și prosper genera-
țiilor care vin. 

Inspectoratul General al Po-
liției, Poliția de Frontieră, Cara-
binierii,  Pompierii,  Salvatorii vă 
sunt alături zi de zi cu dedicație, 
sărindu-vă în ajutor de fiecare 

dată cînd apar situații imprevizi-
bile. Poliția vine în întâmpinare 
cu recomandări, cu informații 
din ușă în ușă – cetățenii nu au 
decât să fie receptivi și deschiși 
spre o colaborare continuă, pen-
tru a dezvolta un mediu social 
armonios. 

Societatea modernă pe care 
dorim să o construim nu mai 
poate tolera corupția, care din 
păcate  a căpătat proporții de 
fenomen și care erodează încre-
derea cu instituțiile statului. De 
aceea, vin cu un îndemn la par-
ticipare civică și intoleranța față 
de mită, care la noi a devenit o 
stare ‚‚normală’’ a lucrurilor. Tre-
buie să ne luăm fiecare un anga-
jament, începând cu polițistul și 
terminând cu fiecare cetățean în 
parte și astfel vom depăși obiș-
nuințele unui nărav care con-
struiește bariere și tergiversează 
dezvoltarea comunității.

Odată ce obstacolele dintre 
cetățean și angajatul MAI vor fi 
înlăturate, încrederea în servici-
ile oferite de întregul sistem al 
afacerilor interne va crește. Con-
știent, încrederea cetățeanului, 
lipsa temerilor, responsabilita-
tea, respectul și comunicarea 
sunt valorile pe care le promo-
văm în relația cu cetățeanul. Sunt 
convins că vom depăși starea 
existentă doar prin perseverență 
și colaborare cu cetățeanul. 

Așadar, "Împreună – în sigu-
ranță!" să construim o societate 
modernă și sigură.

Buletinul informativ al Ministerului Afacerilor Interne nr. 1ZIUA TRANPARENȚEI, 13 septembrie 2015

Împreună, pentru mai multă siguranță!

 Îndemn la dialog-
MAI si societatea

Oleg BALAN 
Ministru al Afacerilor Interne            



Poliția de Frontieră –instituție transparentă, 
proactivă, responsabilă și viabilă

P oliția de Frontieră este 
implicată plenar în con-
solidarea capacităților 

sale de reacție și intervenție, 
destinate exclusiv combaterii in-
fracționalității transfrontaliere și 
sporirii gradului de încredere a 
societății civile privind integri-
tatea și profesionalismul angaja-
ților instituției.

Unele repere ale activităţii in-
stituției în domeniul combaterii 
migraţiei ilegale și criminalităţii 
transfrontaliere în primul semes-
tru al anului 2015 au fost enunța-
te în cadrul ședinţei semestriale 
de bilanţ, care a avut loc recent. 
Șeful Poliţiei de Frontieră, Dorin 
Purice, a făcut o retrospectivă a 
celor mai relevante realizări în 
perioada de referinţă, punctând 
evoluțiile privind îndeplinirea 
planului strategic al activității 
instituției. Primul semestru a 
fost marcat de evenimente ma-
jore în procesul de reformare a 
Poliției de Frontieră, materializa-
te prin asigurarea implementării 
noului cadru strategic și de poli-
tici (SNMIFS 2015-2017 și planul 
aferent), armonizarea în conti-
nuarea cadrului normativ, func-
țional, structural, relațional și de 
management, precum și consoli-
darea infrastructurii,  a logisticii 
și a tehnologiei informațiilor.

La nivelul instituției, prin asis-
tența acordată de către partene-
rii de dezvoltare, în premieră, au 
fost elaborate și aprobate o serie 
de documente de politici rele-
vante, care au pus baza valorifi-
cării rezultatelor și a progresului 
înregistrat în anii precedenți, 
asigurând consolidarea eforturi-
lor de reformă realizate prin im-
plementarea Planului de Acțiuni 
privind realizarea regimului libe-
ralizat de vize cu UE, în contextul 
semnării de către țara noastră a 
Acordului de Asociere cu UE.

Numărul cazurilor de in-
fracţiuni relevate și investi-
gate sunt în creștere. Acest 
fapt demonstrează eficiența 

activității angajaților Poliți-
ei de Frontieră

În decursul a 6 luni ale anului 
curent, de către personalul Po-
liţiei de Frontieră au fost depis-
tate 1863 cazuri de încălcare a 
legislaţiei frontaliere, cu impli-
carea a cca 2180 persoane, care 
au încălcat legislaţia în vigoare 
la frontiera de stat a Republicii 
Moldova. Comparativ cu peri-
oada analizată a anului 2014, 
numărul persoanelor reţinute 
este în creștere cu 16%. Încălca-
rea regulilor de ședere deține o 
pondere de cca 50% din totalul 
de incidente înregistrate. Rezul-
tatele controlului de documente 
denotă că numărul uzului de fals 
și contrafacere a documentelor a 
sporit cu cca 70%,  comparativ cu 
semestrul I al anului 2014. Pon-
derea celor mai fraudate docu-
mente rămâne a fi:  asigurări in-
ternaţionale auto tip „carte ver-
de” (95 cazuri), pașapoarte (44 
cazuri), procuri ce atestă dreptul 
de proprietate asupra mijlocului 
de transport (34), certificate de 
înmatriculare (17 cazuri).

Ca urmare a acţiunilor între-
prinse în vederea prevenirii și 
combaterii contrabandei, pe par-
cursul primelor 6 luni ale anului 
2015 au fost depistate 110 cazuri 
de transportare ilegală a bunuri-
lor materiale la frontiera de stat. 
Cel mai des se încearcă trans-
portarea ilegală a produselor de 
tutungerie, alcoolice și bunurilor 
de larg consum.

În semestrul I al anului 2015, 
statistica indică o ascensiune a 
fenomenului de migrație ilegală, 
comparativ cu perioada similară 
a anului 2014. Astfel, de către 
subdiviziunile Poliției de Fron-
tieră au fost documentate 54 de 
evenimente în care au fost im-
plicate 78 de persoane, ceea ce 
constituie o creștere cu 40%.

Totodată, în perioada menți-
onată, au fost pornite 71 cauze 
penale pentru trecerea ilegală a 
frontierei de stat.

Poliția de Frontieră dispu-
ne, în premieră, de propriul 
Plan de Integritate, elaborat 
în strictă conformitate cu 
cele mai bune practici națio-
nale și internaționale

Departamentul Poliției de 
Frontieră a definitivat procesul 
de evaluare a riscurilor de corup-
ție în cadrul autorității,  procedu-
ră  inițiată la data de 12.05.2014, 
în colaborare cu Centrul Națio-
nal Anticorupție. Procesul dat 
prevede identificarea factorilor 
instituţionali care favorizează 
sau pot favoriza corupţia, pre-
cum și elaborarea unor măsuri 
viabile de  minimizare a efecte-
lor acestora.

Pe pagina web a instituției a  
fost inclusă o nouă rubrică ”Poli-
tica anticorupție și practica dis-
ciplinară”, care reprezintă un su-
mar al activităților și evenimen-
telor desfășurate în procesul de 
lucru al Direcției inspecție, en-
titate structurală din cadrul De-
partamentului responsabilă de 
examinarea cazurilor de abateri 
disciplinare și comportament 
corupțional în rândul angajați-
lor. Primul document publicat 
în noua rubrică este Planul de 
Integritate, unde sunt identifi-
cate, per total, 8 obiective, care 
înglobează, la rândul lor, o serie 
de recomandări pentru exclu-
derea sau diminuarea efectelor 
respectivelor riscuri de corupție.

Poliția de Frontieră mar-
chează sărbătorile profesio-
nale prin acțiuni de caritate

Pe data de 25 mai, Poliția 
de Frontieră a marcat, pentru 

a doua oară, Ziua Polițistului 
de Frontieră European printr-o 
campanie de donare a sângelui. 
A fost colectată o cantitate de 
180 litri de sânge de la 399 de 
donatori eligibili.

De asemenea, au fost organi-
zate evenimente atât pentru co-
pii angajaților, cât și pentru cei 
din școlile internat, la care au 
participat peste 100 de copii. Cu 
ocazia celebrării zilei profesio-
nale au fost realizate cu ajutorul 
angajaților, inclusiv și prin sus-
ținerea financiară a acestora, un 
șir de acte de caritate,  printre 
care: curățarea a două izvoare 
și amenajarea unei fântâni pen-
tru locuitorii din satul Trebujeni, 
raionul Orhei și orășelul Basa-
rabeasca, precum și oferirea a 2 
climatizatoare secției hematolo-
gie din cadrul Institutului Onco-
logic.

Echipele chinologice ale 
Poliției de Frontieră ocupă 
topurile clasamentelor in-
ternaționale

Ciobăneștii germani din dota-
rea Poliției de Frontieră: Faradey, 
Abb și Yoka, care pot fi văzuți 
la punctul de trecere Aeropor-
tul Internațional Chișinău, au 
adus acasă toate cele șase cupe 
Grand-Prix ale competiției chi-
nologice desfășurate în orașul 
Burgas, Bulgaria.

În perioada 10-20 iulie curent, 
reprezentanții echipei canine a 
Poliției de Frontieră, alături de 
inspectorii chinologi, Alexan-
dru Dragomir și Nichita Balaur, 
au participat în cadrul compe-
tițiilor chinologice ,,Săptămâna 

Europeană”, organizate de Uni-
unea Chinologică a Bulgariei, 
în comun cu World Chinologic 
Hunting Sports Alliance. În ca-
drul competiției, colegii noști 
patrupezi au fost înscriși la toa-
te categoriile de vârstă – ”Juni-
or”, ”Matur” și ”Veteran”. Arbitrii 
competiției au remarcat, de ase-
menea, polivalența patrupezilor 
Poliției de Frontieră, precum și 
strânsa legătură dintre chinolog 
și câinele de serviciu, fapt care 
denotă că conductorul reușeș-
te să controleze temperamentul 
câinelui instruit, precum și să-i 
cultive trăsături, precum inteli-
gența, obediența și dorința de a 
lucra.

Anterior, pe data de  6 iulie, în 
s. Zagarancea din r-nul Ungheni, 
Poliția de Frontieră a organizat, 
în premieră, competiţia departa-
mentală în domeniul chinologic 
„Biatlon 2015”. Evenimentul a 
avut ca scop selectarea celor mai 
bine pregătite echipe canine și a 
inspectorilor, care deţin cel mai 
înalt grad de pregătire, abilități 
și deprinderi practice în dome-
niul chinologic. Învingătorii, 
pe lângă medalii și diplome, au 
obținut dreptul de a reprezenta 
Poliția de Frontieră la Biatlonul 
Chinologic Internațional, organi-
zat în orașul Rezekne, Republica 
Letonia, de unde s-au întors cu 
medalia de bronz.

Imediat după declararea Independenței Republicii Moldova, la 
3 septembrie 1991 a fost emis Decretul Preşedintelui țării „Cu 
privire la frontiera de stat a RM”.  Acesta a constituit primul pas 
pe calea creării Trupelor de Grăniceri ale Republicii Moldova. Pe 
parcursul anilor instituția a avut mai multe structuri și denumiri. 
Ultima modificare a intrat în vigoare la 1 iulie 2012, conform 
căreia Serviciul Grăniceri este reorganizat în Poliţia de Frontieră 
şi transmis în subordinea Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova.         
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Secția relații publice, 
Depar tamentul 

Poliției de Frontieră

tare a Legii (SELEC), Reţeaua 
de femei poliţiste în Europa de 
Sud-Est, EUROPOL, INTERPOL, 
Forumul Salzburg, CCP ESE, 
OLAF, CEPOL, ILEA, SEPCA  etc. 
Astfel, activitățile externe ale 
MAI atribuie o valoare adăugată 
activităților și eforturilor între-
prinse în vederea modernizării și 
integrării europene a RM.

Care sunt beneficiile pen-
tru cetățeanul simplu în re-
zultatul implementării Acor-
dul de Asociere?

În contextul post-Summit-lui 
de la Riga – există un compro-
mis pentru Republica Moldova 
și anume vreau să citez consta-
tarea că ,,fiecare stat al Par te-
neriatului Estic este în drept să 
își aleagă propriul nivel de am-
biție sau obiectivul în relațiile 
sale cu Uniunea Europeană”. 

Integrarea Europeană în beneficiul 
cetățenilor consider că este un dezide-
rat prin care se dorește servicii de cali-
tate în folosul cetățenilor.

Stăpînim realitatea și ne dorim ca 
rezultatele noastre să fie graduale și 
progresive, să fie consolidate prin re-
zultate durabile și replicate la toate 

nivelele instituției. Multiple transfor-
mări s-au produs în ultima perioa-
dă, dar ne dăm seamă că ele pot fi 
resimțite în timp.

Acordul de Asociere repre-
zintă temelia procesului de re-
formare și modernizare a MAI, 
în ansamblu. Astfel, în decursul 
următorilor ani cetățenii RM vor 
beneficia de o Poliție reformată 
și modernă, servicii de calita-
te, frontiere sigure și protejate, 
schimb eficient de date cu țările 
partenere, reducerea semnifica-
tivă a corupției și a nivelului de 
criminalitate. 

Îndeplinirea angajamentelor 
menționate în Acordul de Asoci-
ere va contribui per ansamblu la 
îmbunătățirea nivelului de viață, 
crearea unor instituții publice efi-
ciente care vor activa în favoarea 
cetățenilor și vor apropia tot mai 
mult RM de Uniunea Europeană.

Cine sunt exper ții institu-
ționali care asigură imple-
mentarea priorităților de in-
tegrare europeană?

Întrebarea este una bineveni-
tă, în condițiile în care la anumi-
te etape au fost implicați diverși 
actori. De regulă, ei sunt cei care 

stau în culise, dar care fac ca 
spectacolul să evolueze conform 
scenariului. Cel mai important a 
fost crearea unei echipe care să 
fie motivată să muncească și să 
interacționeze eficient. E greu să 
menționezi doar un nume, dar 
cert este faptul că nu doar MAI, 
dar și structurile din teritoriu, în 
special inspectoratele de poliție 
și direcțiile regionale ale Depar-
tamentului Poliției de Frontieră 
și Serviciului Protecție Civilă și 
Situații Excepționale, Biroului 
Migrație și Azil în egală măsură 
contribuie la rezultatul final.

Dacă la începutul procesu-
lui totul părea abstract și foarte 
complicat, în procesul de muncă 
am descoperit adevărați profe-
sioniști,  dorința de a moderniza 
instituția și de a dezvolta noi 
capacități și noi metode utile de 
lucru.

A fost și continuă să fie o ex-
periență frumoasă și interesantă 
din punct de vedere profesional.

Experiența acumulată de Di-
recția generală relații interna-
ționale și integrare europeană 
și celelalte structuri de suport 
nu poate fi învățată din cărți de 
specialitate, dar este ,,learning 
by doing”.

Cum evoluează reformele 
în cadrul Ministerul Afaceri-
lor Interne? 

Nu s-au făcut reforme doar de 
dragul reformelor, noi ne-am pro-
pus, în primul rând, să oferim tutu-
ror cetățenilor siguranță, ordine și 
încredere. Privim cu optimism spre 

viitor și prognozăm alte schimbări 
majore care vor duce per ansam-
blu la schimbări de calitate. Mi-
zăm pe reducerea semnificativă 
a nivelului de corupție prin im-
plementarea permanentă a prin-
cipiului de ”toleranță zero” față 
de corupție. Combaterea corup-
ției reprezintă una din elemente-
le cheie în procesul de reformare 
instituțională. Astfel, MAI își asu-
mă răspunderea prin intensifi-
carea contribuției de prevenire, 
combatere și luptă împotriva ori-
cărui act de corupție. Sistemul 
de afaceri interne devine din ce 
în ce mai transparent și va putea 
oferi servicii eficiente, adaptate 
la necesitățile cetățenilor.

O altă provocare care ne aș-
teaptă în următorii 3 ani este 
să profesionalizăm și să eficien-
tizăm activitatea poliției, prin 
crearea unui serviciu polițienesc 
modern și performant. În pre-
zent, sistemul afacerilor interne 
răspunde prompt și sigur la ne-
cesitățile cotidiene, dar luând în 
calcul că criminalitatea se dez-
voltă în ritm rapid și depășește 

hotarele naționale, reclamăm 
necesitatea unei pregătiri adec-
vate, preluarea bunelor practici 
și experiențe adaptate la siste-
mul nostru, o prezență mai acti-
vă pe plan regional și internați-
onal. 

Printre obiectivele de viitor 
ne orientăm să avem perfor-
manță egală la toate nivelele 
sub aspect calitativ, o abordare 
coerentă în asigurarea respectă-
rii drepturilor omului, mai mul-
te investiții și acces la proiecte 
de asistență externă în vederea 
consolidării capacităților admi-
nistrative și profesionale.

Ne propunem să intensificăm 
dialogul cu alți parteneri de 
dezvoltare și să menținem cre-
dibilitatea față de comunitatea 
donatorilor. Ne dorim ca rezulta-
tele noastre să fie măsurabile și 
resimțite în societate.

Direcția generală relații 
internaționale și integrare 
europeană a MAI

Prin ordinul ministrului Afa-
cerilor Interne, într-un moment 
istoric, a fost creat Serviciul pro-
tecţie internă și anticorupţie al 
MAI, o nouă structură, ce venea 
să înlocuiască vechiul și neau-
tenticul format al Securităţii in-
terne, care după zeci de ani își 
păstra încă specificul unei struc-
turi  cu tentă sovietică. 

Serviciul protecţie internă și 
anticorupţie, mai fiind numit 
SPIA, a fost creat pentru a pu-
tea face faţă noilor provocări ale 
timpului, într-o eră în care vechi-
le procedee de asigurare a pro-
tecţiei personalului și metodele 
de combatere a corupţiei nu mai 

erau suficiente, iar setea de inte-
gritate și lupta cu elementele co-
rupte din sistem, importanţa că-
rora atinseseră un nivel critic, au 
adus factorii de decizie la un nou 
nivel de percepere a realităţii. 

Prin urmare, în doar cîteva 
luni, oamenii din spatele scu-
tului negru, purtătorii vigilenţi 
ai glorioasei faime a Sfîntului 
Gheorghe, ofiţerii SPIA, au reușit 
să materializeze cerinţele tran-
spuse teoretic pe foile de hîrtie, 
în rezultate reale, impunătoa-
re, care au răsturnat percepţiile 
existenţialităţii,  a multor dintre 
din cei care credeau că pedeapsa 
nu va veni niciodată.

SPIA a devenit un partener al 
oamenilor integri și un dușman 
înverșunat al celor care sfidează 
legea și uită de Jurămîntul dat faţă 
de oamenii reali ai acestei ţări, faţă 
de colegi, faţă de patrie și în memo-
ria strămoșilor căzuţi în veac, întru 
apărarea acestor meleaguri.

SPIA – un nou început Noile provocări ale timpului 
au impus schimbări de 
anvergură în ceea ce privește 
asigurarea protecției interne 
a Ministerului Afacerilor 
Interne. Astfel, în contextul 
reformării instituției, în luna 
martie 2014 a fost pusă baza 
unui nou Serviciu, cu atribuţii 
speciale în contracararea 
elementelor corupționale din 
cadrul  sistemului.

10 priorități ale politicii 
MAI în anul 2015

 Valorificarea conceptu-
lui de funcționar public 
cu statut special în cadrul 
MAI şi modificarea actelor 
normative la nivel națio-
nal.

 Modernizarea manage-
mentului resurselor uma-
ne, inclusiv prin dezvolta-
rea sistemului de instrui-
re şi formare a angajaţilor 
pentru sistemul afacerilor 
interne şi implementarea 
unor proceduri transpa-
rente şi moderne de re -
crutare, evaluare, promo-
vare şi motivare.

 Implementarea preve-
derilor Acordului de Aso-
ciere pe domeniul aface-
rilor interne şi asigurarea 
sustenabilității rezultate-
lor obținute în procesul 
de liberalizare a regimu-
lui de vize.

 Modernizarea mecanis-
melor de comunicare in-
ternă şi externă.

 Dezvoltarea capacităților 
trupelor de carabinieri prin 
profesionalizare şi integrarea 
în sistemul de ordine şi sigu-
ranță publică.

 Implementarea siste-
mului privind apelul unic 
de urgență şi diminua-
rea timpului de reacție la 
apelurile cetățenilor. 

 Consolidarea mana-
gementului integrat al 
frontierei de stat prin 
utilizarea instrumentelor 
şi tehnologiilor moder-
ne în vederea combaterii 
eficiente a criminalității 
transfrontaliere. 

 Realizarea sistemului 
informatic integrat al MAI 
şi implementarea concep-
tului Intelligence Led Po-

licing (conducerea bazată 
pe analiza informației).

 Adoptarea cadrului le-
gal şi dezvoltarea capa-
cităților instituționale de 
management al crizelor.

 Consolidarea capacită-
ților de gestionare efici-
entă a fluxurilor migrați-
onale, sistemului de azil 
şi combatere a şederii ile -
gale a străinilor.

Rapor tul MAI sem. I  2015 - 
accesați pagina web a Mi-
nisterului   mai.gov.md

www.border.gov.md



Inspectoratul General al Poliției – principal vector
de imagine al Ministerului Afacerilor Interne

B rigada de Poliţie cu Des-
tinaţie Specială „Fulger” 
mereu la datorie

60 de poliţiști de la BPDS „Ful-
ger” au fost instruiți  de ofițeri 
militari din armata SUA pe linia 
de activitate, punându-se ac-
centul pe următoarele aspecte: 
instruirea medicală, instruirea 
de foc, instruirea lunetiștilor, to-
pografia militară, instruirea tac-
tică specială de intervenţie: din 
încăperi, din stradă, din trans-
port auto, aerian și feroviar, in-
struirea de alpinism, instruirea 
tactică generală și în final nego-
cierile. Astfel, militarii americani 
au apreciat buna pregătire și 
profesionalismul poliţiștilor de 
la Fulger. Guvernului american a 
donat un lot de echipament, in-
clusiv echipament medical, pen-
tru utilizarea ulterioară la aplica-
ţiile desfășurate.                                       

În mai puțin de 5 minute 
poliția reacționează la soli-
citările cetățenilor

Misiunea poliției este de a 
apăra drepturile și libertățile 
fundamentale ale cetățenilor 
prin activități de menținere, asi-
gurare și restabilire a ordinii și se-
curități publice. Aceste schimbări 
au avut ca scop consolidarea ca-
pacităților și forțelor poliției de a 
asigura și a menține securitatea 
publică, fiind mai aproape de ce-
tățeni. În acest context, ridicarea 
nivelului de încredere a cetățeni-
lor în poliție, dar și prevenirea și 
combaterea criminalității stradale 
reprezintă obiectivele prioritare 
ale Inspectoratului General al Po-
liţiei.

În luna martie curent au fost cre-
ate echipe mixte de patrulare din 
componența cărora fac parte câte 
un angajat al Inspectoratului Nați-
onal de Patrulare, Inspectoratului 
General al Poliției și un angajat al 
Brigăzii Poliției cu Destinație Spe-
cială ”Fulger”. Echipajele mixte 
de patrulare au fost organizate în 
municipiul Chișinău ca proiect pi-

lot, fiindu-le monitorizate activita-
tea, pentru a îmbunătăți și elimina 
eventualele carențe în exercitarea 
atribuțiilor funcționale. Analiza 
efectuată a demonstrat că în 67% 
din apelurile parvenite la numărul 
de apel 902, echipa de patrulare 
mixtă ajunge la locul comiterii în-
călcării în mai puțin de 5 minute. 

De asemenea, s-a atestat o re-
ducere a criminalității stradale din 
capitală, odata cu reorganizarea 
echipajelor de patrulare, numă-
rul infracțiunilor diminuându-se 
cu 166, iar cel al crimelor cu 363.  
Astfel de echipaje mixte urmeaza 

a fi create în toate subdiviziunile 
IGP. 

Ștafeta combinată a fost 
câștigată de echipele BPDS 
”Fugler” și Inspectoratul Na-
ţional de Patrulare.

Ștafeta combinată, consacrată 
memoriei angajaților Ministeru-

lui Afacerilor Interne căzuți la 
datorie, desfășurată la 4 iulie, în 
Parcul Valea Morilor, a  fost câș-
tigată de echipele Brigăzii de 
Poliţie cu Destinație Specială 
”Fulger”  și Inspectoratului Na-
țional de Patrulare (prima grupă 
valorică).

Selecționata BPDS ”Fulger” 
a înregistrat un timp del 11 mi-
nute și 36,5 secunde, ocupând 
locul I.   ”Am învins pentru că am 
muncit mult la antrenamente”, a 
comentat victoria repurtată res-
ponsabilul de sport la ”Fulger” 
Vasile Cara, campion european și 
mondial la lupta universală.

Câștigătoarea celei de-a doua 
cursă (grupa II valorică), – echipa INP 
a fost cronometrată cu 12 minute și 
29,8 secunde. ”Noi am devenit 
învingători, pentru că ne-am an-
trenat cu regularitate și am avut, 
în acest context, tot sprijinul șe-
fului subdiviziunii,  Marin Maxi-
an”, a declarat  Vasile Olaru, res-
ponsabil de pregătirea echipei.

60 de copii au vizitat Cen-
trul chinologic al IGP în ajun 
de ziua lor profesională

În contextul zilei internaționa-
le a chinologilor, la 16 iunie, an-
gajații Centrului chinologic din 
cadrul Inspectoratului General al 
Poliției i-au avut în vizită pe 60 de 
copii de la Academia de business 

pentru copii și adolescenți „Pros-
pera.” În cadrul evenimentului,  
inspectorii chinologi au prezen-
tat programe demonstrative de 
elemente din dresajul de speci-
alizare si reținere a infractorilor 
deosebit de periculoși, elemen-
te din dresaj de disciplinizare si 
de specializare cu câinii detec-
tori, promovând astfel imaginea 
acestei subdiviziuni și a IGP în 
societate. De-a lungul activității, 
angajații Centrului chinologic au 
participat la descoperirea a 146 
de crime pe urme fierbinţi cu 
ajutorul cîinilor de serviciu.

Prevenirea infracţiunilor - 
obiectiv major

Datorită activităților desfășu-
rate de polițiști,  pe parcursul a 7 
luni ale anului 2015, s-a redus cu 
11,09 % numărul infracțiunilor 
săvîrșite de către minori cu par-
ticiparea acestora, comparativ 
cu perioada analogică a anului 
precedent, 577/649. 

Anul acesta, polițiștii au luat 
o inițiativă prometeică: „tradu-
cerea” legii în limbajul copiilor 
prin desfășurarea sesiunilor de 
informare în cadrul Campaniei  
“Cunoaște-ţi drepturile împreu-
nă cu noi“. Astfel, au fost desfă-
șurate 1554 sesiuni de informa-

re cu elevi ai claselor a V-XII-a 
în 1281 instituţii de învăţămînt 
preuniversitar. 67 765 copii au 
fost familiarizaţi cu drepturile de 
care dispun când sunt în contact 
cu legea fiind în calitate de victi-
mă, martor sau bănuit de săvîrși-
rea unei infracţiuni/contravenţii, 
cine sunt reprezentanţii cu care 
interacţionează, care sunt com-
petenţele acestora în domeniul 
protecţiei copilului și date de 
contact utile în cazul expunerii 
la diverse situaţii de risc.  

Campania de informare cu 
genericul „În Familie - în Si-
guranţă”.

Centrul Mobil de Prevenire și 
Informare al Poliției în perioada 
mai-iunie a fost pus la dispozi-
ția comunității,  prin intermediul 
căruia cetățenii au fost informați 
despre rolul și sarcinile institu-
ţiilor responsabile de asigura-
rea ordinii și securităţii publice, 
mecanismele de aplicare a legis-
laţiei cu privire la prevenirea și 
combaterea violenţei în familie, 
de raportare a cazurilor de vi-

olență în bază de gen și referi-
rea victimelor către autorităţile 
competente de soluţionare a 
acestora.  În cadrul activităților, 
angajații poliției și partenerii 
de la Asociaţia “Promo - LEX”, au 
prezentat cetățenilor informa-
ții privind fenomenul violenței, 
date statistice, recomandări și 
servicii de care pot beneficia vic-
timele și agresorii,  măsurile de 
prevenire și raportare a cazurilor 
de violență. Angajații poliției au 
distribuit persoanelor interesate 
diverse materiale cu titlu de in-
formare (pliante, postere, etc.), 
cu recomandări privind protec-
ția bunurilor personale, siguran-
ța rutieră, prevenirea delicvenței 
juvenile, adoptarea unei condu-
ite morale și civice în societate, 
promovarea modului de viață să-
nătos, precum și despre cum pot 
să interacționeze cu polițiștii pe 
diferite domenii de activitate. 

La eveniment a fost expusă 
o Galerie de fotografii cu mesaj 
anti antiviolență.

”Securitatea la trafic în-
seamnă viață!”

 
În luna mai IGP a desfășurat 

Concursul republican în dome-
niul siguranței rutiere cu generi-
cul ”Securitatea la trafic înseam-

nă viață!”. Activitatea a fost orga-
nizată de Inspectoratul Național 
de Patrulare cu susținerea Minis-
terului Educației al RM, Proiec-
tului moldo-elvețian REPEMOL, 
Automobil Club din Moldova și 
Uniunii Conducătorilor Auto.

Opt echipe din localitățile 
Ialoveni, Orhei, Cimișlia, Leo-
va, Rîșcani, Edineț și municipiul 
Chișinău și-au demonstrat com-
petențele formate în domeniul 
cunoașterii și respectării norme-
lor rutiere și abilităților în do-
meniul acordării primului ajutor 
medical în caz de accident ruti-
er. Câștigătorii au devenit elevii 
Liceului ”Petru Ștefănucă” din 
orășelul Ialoveni, care, în scurt 
timp, vor avea parte de o clasă 
performantă de educație rutieră, 
amenajată de către Inspectora-
tul Național de Patrulare și Pro-
iectul moldo-elvețian REPEMOL

800 de cazuri de trafic cu dro-
guri, deconspirate de Poliție, în 
cadrul operațiunii „MAC-2015”

În scopul depistării și nimicirii 
plantelor cu conţinut narcotic, 

anual pe întreg teritoriul ţării, 
în perioada lunilor iunie-august, 
poliţia desfășoară operaţiunea 
specială MAC, menită să diminu-
eze oferta de droguri către con-
sumatori.

În acest an, Poliția a desco-
perit 800 de cazuri de trafic cu 
droguri. Astfel, angajații Inspec-
toratului Național de Investigații 
în comun cu ofițerii INP, BDPS 
„Fulger” ,  Procuratura munici-
piului Chișinău și Direcția chino-
logică a Serviciului Vamal au re-
ținut cinci membri ai unui grup, 
originari din Republica Moldova, 
Spania și Federația Rusă, sus-
pectați de trafic internațional de 
droguri. Suspecții cu vârste cu-
prinse între 25 și respectiv 40 de 
ani, domiciliați în mun. Chișinău, 
orașele Hîncești și Călărași, au 
organizat o filieră de contraban-
dă cu hașiș din Spania (1000 de 
euro per kg) care era introdus în 
Republica Moldova prin contra-
bandă și urma să ajungă în Fede-
rația Rusă.

Astfel, doi dintre aceștia au 
fost reținuți la ieșirea din punc-
tul de control al frontierei Scu-
leni. Ca urmare a percheziției în 
automobil, polițiștii au depistat 
în peretele lateral al salonului 
sub tapițerie 61 de brichete for-
mate din plachete dreptunghiu-

lare de culoare cafenie cu miros 
specific, pe ele fiind încrustat 
un logotip sub forma simbolului 
„euro”, învelite în folie adezivă, 
cu masa de circa 60 de kg. Toto-
dată, au fost efectuate perchezi-
ții și la domiciliul membrilor gru-
pului, unde au fost depistate 52 
de brichete de formă cilindrică, 
37 de plachete cu forma drept-
unghiulară de culoare cafenie cu 
miros specific asemănătoare cu 
hașișul cu masa de aproximativ 
15 kg.  În urma analizelor de la-
borator s-a stabilit că aceste pa-
chete conțineau hașiș.

Operațiunea „Black Pose-
idon IV” desfășurată conco-
mitent în patru țări a dat roa-
de și pe teritoriul Republicii 
Moldova

138 de cazur i  de produse 
contrafăcute au fost  depista-
te  de angajaț i i  Direc ț ie i  I n-
vest igare  Fraude Economice 
a  I nspec toratului  Naț ional  de 
I nvest igaț i i ,  în  cadrul  operaț i -
uni i  „Black Poseidon IV”,  des-
fășurată  în  România ,  S lovenia , 

Ucraina ș i  Belorus ia .  Ast fe l ,  în 
urma mai  multor  invest igaț i i , 
for țe le  de ordine au ridicat pro-
duse din tutun, cosmetică, măr-
furi  electronice, materiale de 
construcţie,  băuturi  alcoolice, 
jucării ,  piese pentru autovehi-
cule,  haine și  bunuri din piele, 
ceasuri  de mână, încălţăminte, 
produse de par fumerie și  alte 
obiecte pe care erau aplicate 
semne și  mărci comerciale pre -
cum Lavazza, Adidas,  Armani, 
Burberry,  Calvin Klein, Christi-
an Dior,  Gianni Versace, Guccio 
Gucci,  Hugo Boss,  Puma, toate 
în sumă de circa 3885 463 de lei . 

În cadrul operațiunii  a fost 
stopată activitatea i legală a doi 
agenţi economici antrenaţi în 
falsif icarea și  plasarea pe piaţa 
de consum a produselor alimen-
tare și  tutungerie neautentice 
valoarea cărora constituie 234 
500 lei .  La fel,  au fost docu-
mentate 4 cazuri de încălcare 
a dreptului de autor și  a drep-
turilor conexe fi ind sesizată, 
în acest sens, Agenţia de Stat 
pentru Proprietate Intelectuală, 
care a evaluat valoarea dreptu-
rilor la 29 987 de dolari   și  1 827 
500 de lei .  Măr furile erau fabri-
cate în China,Turcia și  Emirate -
le Arabe Unite,  f i ind importate 
prin Ucraina, de la piaţa „Km7” 
din Odesa, Cernăuţi sau Româ-
nia.

Coperarea internaţională. 
Obiective și realizări.

Activitatea de cooperare in-
ternaţională a Inspectoratului 
General al Poliţiei se evidenţiază 
printr-o preocupare sporită pen-
tru dezvoltarea relaţiilor și coo-
perării cu poliţiile străine, cu or-
ganizaţii internaţionale, guver-
namentale și neguvernamentale. 
Aceste activităţi au drept scop 
racordarea Poliţiei Moldovenești  
la standardele moderne ale mun-
cii specifice, sporirea capacităţii 

organizaţionale de relaţionare și 
intervenţie, optimizarea fluxuri-
lor de comunicare și dezvoltarea 
unui climat de încredere și res-
pect în poziţionarea faţă de par-
tenerii instituţionali din statele 
lumii.

Lansarea Canalului securi-
zat de legătură SIENA

În luna aprilie, a fost lansat 
Canalul securizart de legătu-
ră SIENA. Sistemul reprezintă 
schimbul securizat și direct de 
date și informații de uz poliție-
nesc între Republica Moldova și 
cele 28 de state-membre ale Uni-
unii Europene prin intermediul 
Europol, state în curs de aderare, 
precum și state terțe. Platforma 
va funcționa în regim online, iar 
instituțiile competente vor avea 
o interconexiune prin schimb 
de date și informații în regim de 
urgență. De schimbul de infor-
mații prin Canalul securizat de 
legătură SIENA vor beneficia și 
Serviciul de Informații și Securi-
tate, Serviciul Vamal, Procuratu-
ra Generală și Centrul Național 
Anticorupție, care au apreciat 
importanța lansării proiectu-
lui în combaterea criminalității, 
sporirea eficienței procedurilor 
de investigare, schimbul opera-
tiv de date și informații. 

Europol este agenția euro-
peană care asigură coopera-
rea autorităților de aplicare 
a legii din statele membre 
ale UE și state terțe, acor-
dînd sprijin pentru combate-
rea criminalității organizate 
transfrontaliere, avînd se-
diul central la Haga, Olanda

Secția relații publice 
a Inspectoratului 

General al Poliției

54

Activitatea Poliției se desfășoară exclusiv în baza 
și pentru executarea legii, în interesul persoanei, 
al comunității și în sprijinul instituțiilor statului, 
pentru apărarea drepturilor și libertăților funda-
mentale și demnității umane, prevăzute în Decla-
rația Universală a Drepturilor Omului, Codul eu-
ropean de etică al poliției și în alte acte interna-
ționale, în conformitate cu principiile legalității, 
respectării drepturilor și libertăților fundamen-
tale ale omului, imparțialității și nediscriminării, 
controlului ierarhic permanent, răspunderii per-
sonale și profesionalismului, transparenței, res-
pectării secretului de stat și al altor informații 
oficiale cu accesibilitate limitată. Poliția nu apli-
că, nu încurajează și nu tolerează tortura, trata-
mentul inuman sau degradant.

Î n cadrul  Testului  „B ereta 
Neagră” ,  BPDS “Fulger ” 
a impl icat  jurnal ișt i  de  la 

postur i le  Jurnal  T V,  Vocea Ba-
sarabiei  T V,  Real i tatea T V,  T VR 

1  Moldova,  T V 7 ,  Moldova 1 , 
Canal  3  ș i  Por ta lul  de șt i r i  Ago -
ra  în  ac t iv i tăț i le  pol i ț iș t i lor  cu 
dest inaț ie  specia lă ,  aceșt ia 
f i ind menţionaţ i  cu  diplome -

le  MAI  pentru colaborare  ș i 
conlucrare  ac t ivă ,  promovarea 
ș i  spor i rea  imagini i  Pol i ţ ie i  în 
societate.
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Siguranţă în situaţii de risc
A ngajații Serviciului Pro-

tecţiei Civile și Situaţiilor 
Excepţionale al MAI și-au 

demonstrat nivelul înalt de pre-
gătire profesională, capacităţile 
și deprinderile practice în cadrul 
unui antrenament de amploare, 
la sfârșitul lunii mai. Exerciţiul 
interinstituţional de teren “Si-
guranţă în situaţii de risc 2015”, 
desfășurat pe un câmp din apro-
pierea satului Bravicea, raionul 
Călărași, în perioada 28-29 mai 
a demonstrat încă o dată că o 
bună pregătire este garanţia 
succesului. 

Antrenamentele au fost parte 
a desfășurării de luptă a Detașa-
mentelor de căutare-salvare nu-
mărul 1 și 2, acţiuni întreprinse 
de două ori pe an, pentru testa-
rea și verificarea capacităţilor de 
intervenţie a salvatorilor. 

Pentru al doilea an, în exer-
ciţiu au fost implicaţi mai mulţi 
jurnaliști,  pentru o cunoaștere 
mai bună a specificului Serviciu-
lui Protecţiei Civile și Situaţiilor 
Excepţionale și,  respectiv, pen-
tru perceperea obiectivă a acţi-
unilor pompierilor. 

Pentru început, echipele mass-me-
dia au fost instruite în acordarea pri-

mului ajutor, în stingerea incen-
diilor, în construirea digurilor 
de protecţie în caz de inundaţii, 
urmând jocuri cu profil psiholo-
gic și tehnici de relaxare psiho-
logică. 

Mai târziu, cot la cot, jurna-
liștii și pompierii au acţionat 
în diferite situaţii excepţionale 
simulate, situaţii inspirate din 
cazuri reale, întâmplate pe timp 
de zi și noapte. Fiecare jurnalist, 
repartizat în echipe alese de ei, 
a fost parte a intervenţiilor în 
acţiuni precum cele de stingere 
a incendiilor, de deblocare, de-
molare, căutare-salvare a sinis-

traţilor, toate în scopul lichidării 
consecinţelor situaţiilor de risc. 
Incendii de proporţii,  izbucni-
te în urma exploziilor, salvare 
de persoane de la înălţime dar 
și de sub dărâmături, deconta-
minare chimică, descarcerare în 
urma accidentului rutier în lanţ, 
căutări subacvatice, dar și acor-
darea primului ajutor medical 
de către paramedicii SMURD, au 
fost situaţii care au pus la încer-
care reprezentanţii mass-media, 
demonstrate fiind capacităţile 
salvatorilor și pompierilor, ale 
tehnicii de specialitate, dar și 
posibilele riscuri la care ar putea 

fi supuși angajaţii SPC SE. Elicop-
terul SMURD, capabil să intervi-
nă transfrontalier la solicitarea 
cetăţenilor, a aterizat de mai 
multe ori în timpul exerciţiului, 
fiind parte a acţiunilor simulate, 
arătând astfel importanţa aces-
tuia în preluarea victimelor și 
transportarea lor către instituţii 
medicale în timp record.

În final, jurnaliștii care pentru 
24 de ore au fost salvatori, pom-
pieri, scafandrieri și paramedici, 
au primit diplome de participa-
re, iar conducerea Serviciului PC 
SE a adus mulţumiri celor care 
au participat, înfruntând greută-

ţile unui exerciţiu care are loc în 
condiţii de câmp.

Un alt antrenament care a pus 
la încercare pompierii și salva-
torii în condiţii de temperaturi 
ridicate a avut loc în sudul ţării. 
Serviciul Protecţiei Civile și Situ-
aţiilor Excepţionale al MAI a des-
fășurat în perioada 29-30 iulie 
un exerciţiu comun moldo-aus-
triac, cu genericul “Giurgiulești 
2015”. Acesta a avut loc pe un 
câmp, în apropierea localităţii 
Giurgiulești,  raionul Cahul. La 
exerciţiu au participat 115 salva-
tori și pompieri din ţara noastră, 
cu 24 unităţi de tehnică, scopul 
acestuia fiind de a consolida ca-
pacităţile naţionale ale Republi-
cii Moldova în combaterea efec-
telor schimbărilor climatice. 

Potrivit scenariului, în urma 
ploilor torenţiale îndelunga-
te, însoţite de vânt puternic și 
descărcări electrice, s-a ridicat 
brusc nivelul râului Prut, fiind 
parţial inundată o parte din te-
ritoriul Portului Internaţional 
Giurgiulești,  s-au activizat pro-
cesele geologice periculoase, în 
rezultat fiind înregistrate mai 
multe consecinţe grave.

Pe tot parcursul exerciţiului, 
au fost testate abilităţile de in-

tervenţie ale echipelor de sal-
vare în diferite situaţii de risc, 
acţiunile fiind dirijate în teren 
de către conducerea Serviciului 
Protecţiei Civile și Situaţiilor Ex-
cepţionale. 

Aplicaţiile au fost reali-
zate în cadrul Proiectului 
„Supor t pentru Procesul Na-
ţional de Planificare a Adap-
tării Republicii Moldova  la 
Schimbările Climatice", sus-
ţinut de Agenţia Austriacă 
de Cooperare pentru Dezvol-
tare și PNUD în Moldova.

Direcția prevenire și 
relații publice a SPCSE 

publice a MAI

Salvatorii și pompierii: 
Mereu prezenți la datorie

Curaj, bărbăție, măiestrie, devotament, sacrificiu 
și dorință infinită de a salva vieți. Aceste calități 
se atribuie angajaților Serviciului Protecției Civi-
le și Situațiilor Excepționale al MAI, care în orice 
oră de zi și noapte sunt mereu prezenți la datorie. 
Își riscă viața pentru a salva alte vieți, își înving 
teama pentru a da speranțe celor ajunși în situații 
de risc. În acest an, salvatorii și pompierii Repu-
blicii Moldova și-au demonstrat măiestria și și-au 
testat abilitățile în cadrul a două exerciții de teren 
cu genericul “Siguranță în situații de risc 2015” și 
“Giurgiulești 2015”. În rezultat, cetățenii pot fi si-
guri că securitatea le este asigurată, atunci când 
la datorie sunt pompierii și salvatorii, pentru care 
viața omului este o prioritate. 
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Departamentul Trupelor de Carabinieri 
garanția ordinii și siguranței publice

Î n prima jumătate a anului 
2015, pentru prevenirea și 
combaterea faptelor anti-

sociale și creșterea gradului de 
siguranţă a cetăţenilor au fost 
efectuate 9349 misiuni de men-
ţinere a ordinii publice, cu 19208 
implicări-efectiv. Întru profilaxia 
situației criminogene, din unele 
regiuni ale țării,  au fost antrena-
te mai multe detașamente mix te, 
care au executat 596 de misiuni 
de menținere a ordinii publice. 
De asemenea, au fost efectuate 
razii și operațiuni de căutare cu 
implicarea unui număr de 468 
de militari.  Militarii Trupelor de 
Carabinieri au fost antrenați în 
serviciul de pază și protecţie a 
misiunilor diplomatice și obiec-
tivelor de importanţă majoră. 
Astfel, pe parcursul semestrului 
I al anului curent s-au înregis-
trat 46686 de implicări ale efec-
tivului Trupelor de Carabinieri. 
Pentru asigurarea unui climat 
de normalitate cu ocazia desfă-
șurării unor activităţi cu public 
numeros au fost executate 94 
misiuni de asigurare a ordinii 
publice.    

Un rol important în formarea 
Trupelor de Carabinieri l-au avut 
veteranii care au luptat pen-
tru statalitatea și independența 
țării.  În acest sens, în unitățile 
militare sunt organizate ședin-
țe și activități cu participarea 
nemijlocită a veteranilor. Cele 

mai marcante evenimente sunt: 
“Ziua națională de comemorare 
a eroilor luptelor de la Nistru”, 
„Ziua Veteranului”, unde se reu-
nesc atât militarii în rezervă, cât 
și cei activi, pentru a-i comemo-
ra pe cei care și-au sacrificat via-
ța pentru apărarea Patriei. 

Cooperarea internațională 
este un imperativ al timpului. 
Astfel, prin  par ticiparea la  eve-
nimente și acțiuni desfășurate 
în diferite țări nu doar sporește 
vizibilitatea instituției, dar se 
extind și abilitățile profesiona-
le ale angajaților Depar tamen-
tului Trupelor de Carabinieri.

Activitatea pe dimensiunea   
relaţiilor internaţionale a urmă-
rit cu prioritate stabilirea, men-
ţinerea și intensificarea relaţiilor 
de cooperare cu partenerii din 
statele membre ale Uniunii Eu-
ropene și din alte ţări ale lumii, 
pe domenii comune de compe-
tenţă, precum și îndeplinirea an-
gajamentelor pentru aderarea la 
Asociaţia Forţelor de Poliţie și de 
Jandarmerie Europene și Medite-
raneene cu Statut Militar – FIEP.

În cadrul cooperării multilate-
rale a Trupelor de Carabinieri cu 
instituţii similare din străinătate 
se înscrie și participarea repre-
zentanţilor instituţiei noastre la 
seminare, cursuri de instruire și 
competiții sportive din Lituania, 

Polonia, România, Ungaria, Ser-
bia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, 
Bulgaria, Franţa, Georgia, Ita-
lia și Suedia. Totodată, militarii 
Departamentului Trupelor de 
Carabinieri au participat la 20 
seminare și cursuri de instruire 
cu participarea experţilor stră-
ini, desfășurate pe teritoriul Re-

publicii Moldova. De asemenea, 
60 de militari ai Trupelor de Ca-
rabinieri au participat împreună 
cu militari ai Armatei Naționale 
și ofițeri ai SIS la 5 exerciții tac-
tice pentru a-și testa capacitățile 
profesionale în situații de risc.

Pe lângă activitățile de bază 
ale instituției au avut loc și alte 
acțiuni, confirmare a faptului 
că Departamentul Trupelor de 
Carabinieri pune accentul și pe 
diverse aspecte ale cotidianului.

În domeniul sportului, pe plan 
internațional, militarii Echipei 
de performanță a Trupelor de 
Carabinieri au obținut 5 meda-
lii :  3 de argint, care le-au reve-
nit militarilor Veaceslav Gojan la 
Campionatul de box din Lituania 
și Petru Ianulov  la Jocurile Euro-
pene desfășurate în or. Baku, iar 

2 medalii de bronz de la aceleași 
competiții au fost câștigate de  
Andrei Zatușevschi și Alexandru 
Chirtoacă.

Orchestra-Model a Departa-
mentului Trupelor de Carabini-
eri a obținut în acest an Premiul 
Mare la Festivalurile de muzică 
de orchestră din Franța și Ita-
lia. Ea este un sol de pace care 
promovează valorile culturii na-
ționale prin participare activă la 
evenimente naționale și interna-
ționale. Corul de cameră “Credo” 

a participat în prima jumătate a 
anului la numeroase concerte de 
caritate, astfel demonstrând dra-
gostea pentru binefacere și artă.

Activitatea de relaţii publice 
a avut ca obiectiv promovarea în 
societate a imaginii instituţiei, 
informarea în mod echidistant 
și transparent a activităților des-
fășurate, consolidarea susţinerii 
publice și a încrederii cetăţe-
nilor în Trupele de Carabinieri. 
În acest context, activitatea de 
relaţii publice a avut un rol de-
osebit de important în crearea 
liantului dintre instituție și so-
cietatea civilă. De la începutul 
anului 2015 au fost elaborate și 
publicate pe pagina instituțio-
nală www.carabinier.gov.md 
244 de materiale. De asemenea, 
au fost lansate două sondaje de 
opinie pentru a evalua gradul de 
încredere a cetățenilor în Tru-
pele de Carabinieri.  Au dat  un 
răspuns pozitiv 70% din partici-
panții la vot. 

Îndeplinind alte obiective și 
priorităţi pentru 2015, va fi con-
stituit un serviciu de carabinieri 
cu efectiv 100% profesionalizat, 
vor fi dezvoltate capacităţile de 
acţiune în situaţii post-conflict 
și de stabilizare, prin participa-
rea în cadrul misiunilor desfășu-
rate sub egida ONU ,  UE ,  OSCE, 
etc. 

Direcția cooperare inter-
națională, relații cu publi-

cul și documentare a DTC

Complexitatea situației operative și creșterea număru-
lui manifestațiilor publice cu participarea unui public 
numeros, cu impact deosebit asupra climatului de or-
dine și siguranță publică, a impus noi transformări și 
adaptări atât în plan organizatoric, cât și operațional.
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Dan CHIRIŢA, Directorul Servi-
ciului tehnologii informaţionale 
enunță unele repere ale activității 
acestei subdivizini a MAI.

Domnule director, cum eta-
pizați  procesul de implementar 
a sistemului de monitorizare vi-
deo? 

D ezvoltarea sistemului de 
monitorizare video a fost 
primordială din momen-

tul obținerii suveranității Repu-
blicii Moldova. În anul 2006 au 
fost primele tentative de imple-
mentare a unui asemenea sis-
tem, prin realizarea proiectului 
pilot în comuna Stăuceni a mun. 

Chișinău. Nedefinirea cadrului 
legal și lipsa infrastructurii adec-
vate au impiedicat implementa-
rea cu succes a acestui proiect. 
Abia în anul 2012, prin încheie-
rea Acordului de colaborare între 
Republica Moldova și Republica 
Populară Chineză, s-au pus baze-
le sistemului performant de mo-
nitorizare existent. În anul 2013 
au fost lansate primele posturi 
de supraveghere, iar începând 
cu 1 februarie 2014 întreg siste-
mul este funcțional. Actualmen-
te în mun. Chișinău sunt 350 de 
camere, 43 radare, iar pe trasee-
le naționale aproximativ 100 de 
camere.

Ce impact are instalarea 
camerelor de supraveghere 
și a radarelor asupra com-
portamentului șoferilor ? 
Numărul încălcărilor în trafic 
s-a micșorat ?

Statistica denotă faptul că 
comportamentul șoferilor lasă 
de dorit la capitolul respectarea 
regulilor de circulație rutieră. 
Înainte de implementarea aces-

tui proiect numărul de încălcări 
ajungea la zeci de mii. Acum, 
constatăm că numărul acesto-
ra s-a redus esențial, ajungînd 
la 2500 – 3000 pe zi, dar, spre 
regret, se încalcă în continuare 
destul de mult. Îndeosebi, com-
portamentul agresiv al șoferilor 
se atestă acolo unde nu sunt in-
stalate camere sau nu activează 
polițiști.

Dar numărul de accidente ru-
tiere a scăzut?

Performanța acestui sistem 
constă anume în diminuarea 
numărului de accidente rutiere. 
Astfel, după instalarea camere-

lor s-a realizat o scădere consi-
derabilă a numărului de persoa-
ne decedate în accidente rutiere. 
Așadar, la finele anului 2013 nu-
mărul acestora s-a redus cu 150  
în comparație cu anul 2012. În 
prezent tendința de scădere este 
menținută.

Cetățenii ce părere au 
despre camerele de suprave-
ghere?

Barometrul de opinii publicat 
de către portalul de știri Unime-
dia prezintă poziția obiectivă a 
cetățenilor față de sistemul de 
monitorizare - 76 % din respon-
denți apreciind sistemul ca unul 
benefic, iar beneficiile sunte evi-
dente:

 Excluderea contactului po-
lițistului cu contravenientul 
la documentare;

 Combaterea fenomenului 
corupțional;

 Probe relevante în proce-
sele contravenționale și pe-
nale;

 Sporirea imaginii Ministe-
rului Afacerilor Interne.

Ce probleme apar în procesul 
exploatării sistemului?

Una dintre problemele cu care 
se confruntă Centrul de monito-
rizare este devansarea tehnică 
a proceselor față de structura 
existentă în țară. Atât autorită-
țile administrative centrale, cât 
și administrația locală, precum 
și cetățenii se adaptează greu la 

noua procedură de documentare 
a încălcărilor din domeniul trafi-
cului rutier. În special, mă refer la 
menținerea tendinței de a gesti-
ona corespondența pe suport de 
hârtie, dar nu în format electro-
nic, prin accesarea paginii web, 
servicii sms, aplicații mobile.

Ministerul Afacerilor In-
terne a identificat anumite 
soluții mobile pentru cetă-
țeni?

Informația relevantă privind 
funcționarea sistemului poate fi 
accesată pe pagina www.pr.gov.
md ,  rubrica acces date persona-
le, precum și prin trimiterea sms 
la numerele scurte 9021 ,  9022 
sau prin abonarea la serviciul 
9023 .

 Totodată, cetățenii pot utiliza 
rubrica martor ocular, declarând 
ilegalitățile comise în trafic de 
către șoferii nedisciplinați.

Care este situația actuală 
privind interzicerea came-
relor de supraveghere, con-
form presupusei imixtiuni în 
viața privată a cetățeanului 
?

Asociația juriștilor pentru 
drepturile omului a avut câștig 
de cauză în prima instanță, care 
în viziunea noastră a fost una 
pripită și nefondată. Ulterior, 
Curtea de Apel a anulat decizia 
primei instanțe, cu remiterea la 
rejudecare a cauzei într-un nou 
complet de judecători. Deci, 
acum sistemul activează în mod 
legal, imixtiunea în viața privată 
a cetățeanului, care a fost invo-
cată, nu este fondată.

Direcția 
Relații Publice a MAI

                                                                                            

Asigurarea integrității sistemului afacerilor interne prin crearea unui spațiu infocomunicațional 
unic protejat și securizat, conform standardelor internaționale, eficientizarea sistemului afacerilor 
interne prin edificarea Arhitecturii pe scară largă – implementarea și dezvoltarea sistemelor infor-
maționale pentru asigurarea colectării, procesării, gestionării și analizei datelor și informațiilor în 
cadrul procesului decizional, precum și îmbunătățirea calității serviciilor publice prin dezvoltarea 
serviciilor electronice accesibile prin diverse canale: internet, telefonie mobilă, terminale interactive 
– sunt obiectivele primordiale înscrise în agenda de activitate a  Serviciul tehnologii informaționale.
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B iroul Migrație şi Azil  este 
responsabil de acordarea 
străinilor unei forme de 

protecţie, de coordonarea mă-
surilor de integrare socială și 
culturală a străinilor, promovate 
de mai multe ministere, de com-
baterea șederii ilegale a acestora 
pe teritoriul Republicii Moldova, 
dar și de monitorizarea fluxului 
migraţional, asigurând evidenţa 
străinilor care intră în țară prin 
regiunea transnistreană. 

Admisia legală  reprezintă 
un complex de măsuri, ce se re-
feră la intrarea străinilor în Repu-
blica Moldova (eliberarea invita-
ţiilor, prelungirea vizelor), dar și 
asigurarea tuturor procedurilor 
ulterioare necesare pentru acor-
darea străinului unui drept de 
ședere în ţară, în funcţie de mo-
tivul imigrării (studii,  reîntregi-
rea familiei, muncă, activităţi re-
ligioase). La moment, în sistemul 
de evidenţă al Biroului figurează 
circa 23 mii de străini cu permis 
de ședere permanent sau provi-
zoriu, iar circa 100 mii de străini 
ne vizitează ţara pentru o peri-
oadă ce nu depășește 90 de zile.

Pentru realizarea acțiunilor 

stipulate în Planul de măsuri 
necesare pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica 
Moldova - Uniunea Europeană, 
precum și pentru asigurarea ca-
lităţii serviciilor prestate către 
populaţie și persoanele juridi-
ce, în primul semestru al anului 

2015 au fost renovate spaţiile 
destinate Ghișeului unic de do-
cumentare a străinilor, a fost in-
trodus rândul electronic, instalat 
echipament tehnic modern, sim-
plificate procesele de adoptare a 
deciziilor și documentare, facili-
tat accesul direct al persoanelor 
la instituţiile financiare. La fel, 
a fost creat un loc nou de lucru 
pentru Ghișeul unic de docu-
mentare a străinilor în munici-
piul Cahul, în proximitatea zonei 
economice libere “Giurgiulești”. 

Drept urmare, au fost debiro-
cratizate procedurile, simplificat 
accesul persoanelor la serviciile 
Ghișeului unic de documentare a 
străinilor, redus cu o treime tim-
pul de primire a cetăţenilor și ale 

actelor necesare pentru docu-
mentare și reduse “cozile” de la 
Ghișeu. A fost asigurată calitatea 
deciziilor adoptate, au fost cre-
ate condiţii de documentare la 
domiciliu a persoanelor în etate 
și persoanelor cu dizabilităţi.  

Toate lucrările de extindere, 

renovare și de dotare a Ghișeului 
unic pentru documentarea străi-
nilor au fost efectuate din contul 
Suportului Bugetar oferit de UE 
Republicii Moldova. În prezent, 
se definitivează mecanismele ce 
ţin de lansarea noilor servicii,  de 
exemplu recepţionarea cererilor 
de eliberare a invitaţiilor în for-
mat on-line.

Republica Moldova devine tot 
mai atractivă pentru străini, se 
observă creșterea constantă a 
numărului străinilor sosiţi în Re-
publica Moldova, care provin din 
aproximativ 110 state. Acest fapt 
se datorează atât intensificării 
activităţilor economice, cât și 
creșterii numărului căsătoriilor 
mixte între cetăţenii Republicii 
Moldova cu străinii care provin 
din statele CSI, statele UE, dar și 
țările terţe.

Astfel, în primul semestru al 
anului 2015 la Ghișeul unic pen-
tru documentarea străinilor au 
fost recepţionate peste 9 000 
de adresări sau cu 22% mai mult 
faţă de perioada similară a anu-
lui precedent.

Azil și integrare

Sistemul azil și integrare este unul 
dintre cele mai sensibile domenii din 
activităţile cu străinii sosiţi din diferite 
zone de conflict armat. În cazul unei 
decizii pozitive, persoanele respecti-
ve primesc statut de refugiat sau de 
beneficiar de protecţie umanitară în 
Republica Moldova. 

În prezent, în sistemul de azil al 
Republicii Moldova figurează peste 
600 de străini, originari din Ucraina, 
Siria, Iran, Afganistan. Ţinând cont de 
vulnerabilitatea persoanelor respec-
tive, la propunerea Biroului, Guvernul 
a acordat persoanelor în cauză ajutor 
financiar rambursabil în sumă de 675 
lei lunar, ce constituie 15% din salariul 

mediu pe economie prognozat pen-
tru anul 2015.

Combaterea șederii ilegale a 
străinilor  și reducerea fluxurilor 
migranţilor ilegali în tranzit prin 
Republica Moldova către statele 
Uniunii Europene reprezintă un 
angajament al Republicii Mol-
dova în cadrul liberalizării regi-
mului de vize. Pentru realizarea 
angajamentelor în semestrul I 
al anului 2015 o atenţie sporită 
a fost acordată consolidării ca-
pacităţii serviciilor regionale ale 
Biroului în aspectele de preveni-
re și combatere a șederii ilegale 
a străinilor. 

Odată cu reforma instituţi-
onală a organelor de drept, în 
anul 2013 în cadrul Biroului au 
fost instituite secţiile regionale 
Nord, Centru și Sud de comba-
tere a șederii ilegale a străinilor. 
În pofida faptului că numărul de 
persoane care activau în dome-
niu a fost redus de la 65 la 45 in-
struirea personalului, aplicarea 
metodelor noi de lucru, folosi-
rea bazelor de date în domeniu, 
acordarea suportului metodo-
logic pentru identificarea stră-
inilor în teritoriu și activitatea 
coordonată a mai multor entităţi 
MAI a sporit randamentul de ac-
tivitate. 

De exemplu, dacă în anul 
2012 au fost identificate pen-
tru nerespectarea regimului de 
ședere 1021 străini în privinţa 
cărora au fost întocmite proce-
se verbale contravenţionale, în 
anii 2013 și 2014 numărul aces-
tora constituie, respectiv, 1173 
și 2640 persoane, iar în primul 
semestru al anului 2015 au fost 
întocmite 1318 procese-verbale, 
au fost percepute în contul bu-
getului de stat circa 1,5 mln lei 
drept amenzi, ce este de șase ori 
mai mult faţă de fondul de remu-
nerare acordat colaboratorilor în 

domeniu. În anul 2015 au fost re-
alizate în premieră pentru Repu-
blica Moldova verificări privind 
legalitatea documentării străini-
lor care lucrează la întreprinderi 
cu capital mixt (peste șase mii de 
întreprinderi), verificată șederea 
străinilor care provin din statele 
cu risc migraţional sporit (verifi-
cate circa 8 000 persoane din 14 
state), verificată domicilierea a 
500 persoane incluse în sistemul 
de azil al Republicii Moldova.

Pentru viitor, un accent sporit 
va fi pus pe activităţile de pro-
filaxie, informare și prevenire a 
migraţiei ilegale a străinilor, lu-
crul cu străinii înmatriculaţi la 
instituţiile superioare de învăţă-
mânt etc.  

La fel, de domeniul respon-
sabilităţilor Biroului ţine reno-
varea spaţiilor acordate pentru 
lucru cu străinii în secţiile Nord 
și Centru.

În secţia Sud (Cahul) în primul 
semestru al anului 2015 a fost 
asigurată renovarea spaţiilor 
destinate activităţii Biroului.  

Elaborarea materi-
alelor analitice în 
domeniul migrației 
și azilului

În scopul elaborării politicilor 
bazate pe dovezi și acordarea 
suportului în elaborarea politici-
lor și strategiilor ce au tangenţă 
cu procesele migraţionale, Biro-
ul asigură editarea anuală a Pro-
filului migraţional extins, care 
conţine peste 160 de indicatori 
statistici în domeniu. 

La fel, pentru evitarea riscu-
rilor aferente procesului a fost 
elaborat primul Raport analitic 
„Analiza riscurilor în domeniul 
migraţiei și azilului”. Obiectivul 
principal al raportului a vizat 
evaluarea datelor primare și a 
celor statistice produse de BMA, 
efectuarea analizei în mod adec-
vat a responsabilităţilor Birou-
lui, inclusiv a situaţiei în terito-
riu, cunoașterea evenimentelor, 
ameninţărilor, riscurilor în do-
meniul migraţiei și azilului, pre-
cum și evaluarea impactului. 

Organizaţional, Biroul 
dispune de structuri la ni-
vel central, dar și la nivel 
regional (Bălţi, Comrat, 
Cahul), cât și de șase ser-
vicii teritoriale de eviden-
ţă a străinilor ce intră în 
Republica Moldova prin 
regiunea transnistreană.

                                           

Procesul migrațional în Republica Moldova este gestionat 
de BIROUL MIGRAȚIE ȘI AZIL, un Departament special din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, responsabil de pro-
movarea și realizarea politicilor statului în domeniul imi-
grării străinilor în țara noastră. Reformele și schimbările 
produse în interiorul Ministerului Afacerilor Interne au in-
fluențat pozitiv și activitatea BIROULUI MIGRAȚIE ȘI AZIL, 
care și-a îmbunătățit astfel condițiile de lucru, pentru a 
fi mai aproape de interesele străinilor care ajung în țara 
noastră, fie de voie, fie de nevoie.  

B i r o u l  m i g r a ț i e  ș i  a z i l : 
modernizare, transparență, eficienț ă

Dotările de care a benefici-
at Ministerul Afacerilor Interne 
sunt, în primul rând, urmare 
a aprecierii pozitive pe care o 
dau partenerii de dezvoltare 
reformei  instituționale desfă-
șurate.

Aceste dotări se transformă 
în rezultate mai bune și servi-
cii de calitate pentru cetățenii 
Republicii Moldova. Astfel, în 
prima jumătate a anului 2015, 
subdiviziunile MAI au bene-
ficiat de următoarele echipa-
mente necesare, pentru buna   
exercitare  a activității angaja-
ților: 

Serviciul Protecției Civile 
şi Situațiilor Exceționale 
a beneficiat de 7 autospeciale 
de intervenție, care corespund 
standardelor europene, din 
partea colegilor din Austria şi 

Marea Britanie, precum şi de o 
barcă gonflabilă pentru salva-
re pe apă.

Poliția de Frontieră a pri-

mit de la compania Japan To-
bacco International (JTI), 17 
voliere de întreținere tempo-
rară a câinilor de serviciu, des-
tinate consolidării capacități-
lor de pregătire a câinilor de 
serviciu din cadrul Poliției de 
Frontieră, în special, ale celor 
specializați în depistarea pro-
duselor de tutungerie de con-
trabandă.

De asemenea, a fost recep-
ționat un lot de echipament, 
destinat Direcției analiza ris-
cului, precum şi un lot de teh-
nică performantă, destinat 
pentru consolidarea capacită-
ților operaționale ale Poliției 
de Frontieră în așa aspecte ale 
activității, cum ar fi: suprave-

gherea frontierei de stat, ame-
najarea genistică a acesteia, 
controlul bunurilor și persoa-
nelor care traversează frontie-
ra, în special, în vederea preve-
nirii și depistării substanțelor 
radioactive.

Totodată, până la sfârșitul 
anului 2015, Poliția de Fronti-
eră a RM urmează să beneficie-
ze, în premieră, de 9 autospeci-
ale dotate cu sisteme integrate 
de termoviziune, estimate la 
suma de aproximativ 1,7 mili-
oane euro. Autospecialele ur-
mează a fi utilizate la controlul 
frontierei de stat a RM, atât la 
frontiera terestră, cât și la cea 
fluvială, în scopul combaterii 
eficiente a migrației ilegale și 
a criminalității transfrontalie-
re.
inspectoratul General al 
Poliției 

În baza relației de colabo-
rare între Inspectoratul Ge-
neral al Poliției şi partenerii 
germani, reprezentanți ai Mi-
nisterului Federal de Interne 
şi Poliției din Landul Baden – 
Wurttemberg, la 7 mai curent, 
a avut loc inaugurarea Centru-
lui Mobil de Prevenire și In-
formare al Poliției, eveniment 
organizat în cadrul proiectului 
„Poliția și comunitatea”, impli-
cat ulterior în activități de pre-
venire a criminalității prin in-
formarea populației și famili-
arizarea acestora, măsurile de 
protecție pentru a spori sigu-
ranța proprie și a comunității.

Întreprinderea Servici Pază 
de Stat a MAI, în scopul îm-
bunătățirii calității serviciilor 
prestate cetățenilor a procurat 4 
automobile noi de model „Dacia 
Logan”, repartizate  filialelor Î.S. 
Servicii Pază din Comrat, Dondu-
şeni, Soroca şi Drochia.

S e r v i c i u l  t e h n o l o g i i  i n f o r m a ț i o n a l e 
s p o r e ș t e  t r a n s p a r e n ț a  M A I
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C lubul Sportiv Central ”Di-
namo” a fost înființat prin 
Hotărîrea Guvernului din 

8 februarie 1993 în scopul atin-

gerii unui nivel înalt de pregăti-
re profesională și de dezvoltare 
a probelor sportive cu caracter 
aplicativ în rândurile colabora-
torilor organelor afacerilor inter-
ne și ai securității naționale. 

Marile performanțe realizate 
la nivel mondial de reprezen-
tanții clubului argumentează că 
obiectivul principal trasat a fost 
îndeplinit cu brio. Ele constituie 
file istorice, repere ale sportului 
moldovenesc, care sunt și un în-

demn mobilizator pentru noi ge-
nerații de sportivi de a cuceri și 
ei piscuri olimpice. Marile reali-
zări ale dinamoviștilor creează în 

lume o impresie pozitivă, favora-
bilă despre țara noastră.

Printre spor tivii care s-au 
format la Clubul Spor tiv 
Central ”Dinamo” sunt nume 
sonore ale spor tului moldo-
venesc, cei care prin pasiu-
ne și dăruire, prin dârzenie 
și persevrență continuă au 
demonstrat că și țările mici 
pot crește spor tivi mari, și 
Drapelul de Stat al Republi-

cii Moldova poate fi ridicat 
primul la Jocurile Olimpice. 

În prezent, în cadrul Clubului 
sunt practicate mai multe disci-
pline sportive: boxul, halterele, 
judoul, natația, biatlonul, pen-
tatlonul modern și taekwondo. 
În toate acestea dinamoștii au 
obținut rezultate bune la com-
petiții naționale și internațio-
nale. Dacă e să facem o retros-
pectivă a participării Republicii 
Moldova la Jocurile Olimpice, 
atunci trebuie de menționat că 
membrii Clubului au constituit 
nucleul selecționatei moldove-
nești la toate edițiile celei mai 
importante competiții sporti-
ve mondiale. Aici s-au antrenat 
campionii olimpici: Nicolae Jura-
vschi (1988, Seul, canoe-dublu), 
Tudor Casapu (1992, Barcelona, 
haltere), medaliații olimpici cu 
argint și bronz Svetlana Doljen-
ko-Kracevskaia (1980, Moscova, 
greutate), Iurie Bașkatov (1988, 
natație), Oleg Moldovan (2000, 
Sydney, tir),  Vitalie Grușac (2000, 
Sydney, box), Veaceslav Gojan 
(2008, Beijing, box), Cristina 
Iovu, Anatol Cârâcu (2008, Lon-
dra, haltere).

În anul 2015, unul preolimpic, 
se organizează multiple activi-
tăți sportive, prin care se argu-
mentează intenția dinamoviști-
lor de a continua tradiția victori-
ilor la Jocurile Olimpice.

Un alt aspect impor tant 
al activității Clubuilui Spor-
tiv Central „Dinamo” ține de 
instruirea militaro-practică 
a colaboratorilor de poliție, 
fiind organizată anual Spar-
tachiada Ministerului Aface-
rilor Interne la șapte disci-
pline spor tive.

Pe lângă această compeție 
prestigioasă se desfășoară și alte 
acțiuni sportive menite să popu-
larizeze diferite probe, se efectu-
ează deplasări prin comisariate-
le raionale de poliție, acordând 
sprijinul necesar în vederea or-
ganizării unor competiții la nivel 
local.

Printre evenimentele de an-
vergură pe această dimensiune 
se înscrie Spartachiada MAI , 
organizată pe data de 6 februa-

rie anul curent, în contextul 
consemnării a 22 de ani de la 
fondarea Clubului. Participanții 
la competiție, reprezentanți ai 
tuturor subdiviziunilor minis-
terului, au concurat la probele 
tradiționale, fiind expusă solici-
tarea de a include în programul 
competițional și lupta universală 
sau lupta la corp la corp, luând 
în considerare specificul obliga-
țiilor de serviciu ale angajaților 
Ministerului Afacerilor Interne.

Printre evenimentele sportive 
de mare atractivitate se numără 
și  Ștafeta combinată  anuală, 
consacrată memoriei angajaților 
Ministerului Afacerilor Interne. 
Este o modalitate excelentă pen-
tru menţinerea bunei condiţii 
fizice, a spiritului competitiv, co-
lectivist – virtuți necesare unui 
colaborator al MAI. Această com-
petiţie interesantă, cu frumoase 
tradiţii,  obligă la antrenamente 
regulate pentru a evolua cu suc-
ces. Ștafeta permite evaluarea, 
în mare măsură, a nivelului pre-

gătirii fizice a angajaților MAI, în 
ce măsură pot face faţă cerinţe-
lor solicitate. Probele incluse în 
programul ștafetei au fost selec-
tate conform specificului profe-
siei.

Conducerea Clubulului Spor-
tiv Central ‚‚Dinamo” ghidată de 
programul de activitate a Minis-
terului Afacerilor Interne, își do-
rește extinderea și diversificarea 
activității instituției, creșterea 
vizibilității acesteia pe plan na-
țional și internațional, prin co-
operarea cu parteneri care au 
viziuni similare – sportul este o 
oportunitate pentru fiecare, dar 
o necesitate pentru un angajat 
al MAI, care trebuie să fie mereu 
într-o excelentă condiție fizică și 
morală, pentru a face față tutu-
ror provocărilor cotidiene. 

 

Serviciul de presă al 
CSC Dinamo

Clubul Sportiv Central ”Dinamo” – cartea 
de vizită a sportului moldovenesc

Clubul Sportiv Central ”Dinamo”, una din clele 11 instituții 
subordonate Ministerului Afacerilor Interne, include 3 edi-
ficii sportive, a căror funcționalitate multiplă are menirea 
de a crește performanța sportivilor, a dezvolta capacitățile 
fizice ale angajaților subdiviziunilor ministeriale. De ase-
menea, prestează diverse servicii specializate, grație căro-
ra este bine cunoscut în rândurile cetățenilor, a celor pasi-
onați de sport, dornici de a-și întrema sănătatea.
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Î n contextul tendinţelor de 
renaștere naţională, la sfâr-
șitul anilor ‘80, conducerea 

MAI al Republicii Moldova a 
elaborat Concepţia de pregăti-
re a cadrelor pentru organele 
afacerilor interne. La 17 august 
1990, Guvernul adoptă Hotărîrea 
nr.276 „Cu privire la înfiinţarea 
Academiei Naţionale de Poliţie 
și restructurarea actualelor insti-
tuţii de învăţământ din sistemul 
Ministerului Afacerilor Interne” 
și deschide la 1 septembrie 1990 
Academia Naţională de Poliţie 
„Ștefan cel Mare”. Prima etapă, 
cea de întemeiere, cuprinde pri-
măvara anului 1990-5octombrie 
1991, fiind elaborate actele nor-
mative care reglementau acti-
vitatea Academiei și făcuţi pași 
decisivi pentru consolidarea ba-
zei tehnico-materiale, angajarea 
efectivului și organizarea proce-
sului de studii,  formate primele 
catedre: Pregătire militară, fizică 
și de luptă; Drept public; Limbi 
moderne; Discipline social-po-
litice; Administrare și asigurare 
informativ-tehnică.

Primul concurs de admite-
re la Academia de Poliţie s-a 
desfășurat în iulie - august 
1991 . 

Au fost înmatriculaţi primii 
cursanţi: 222 de persoane la fa-

cultatea cu frecvenţă; 114 per-
soane la facultatea fără frecven-
ţă; 20 de persoane au fost selec-
tate pentru a-și face studiile la 
Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza” din București. 

Etapa de consolidare include 
activitatea de pregătire a cadre-
lor (5 octombrie 1991 - 22 mai 
1995). La 27.10.1992 este fondat 
Senatul, organul suprem colegi-
al de administrare al Academiei. 

1995 a fost anul primei pro-
moţii în Academia de Poliţie. Pri-
mii 170 ofiţeri de poliţie ai Repu-
blicii Moldova instruiţi de Aca-
demia Naţională de Poliţie „Ște-
fan cel Mare” au fost angajați în 
diverse subdiviziuni ale MAI, 12 
tineri ofiţeri s-au încadrat în ac-
tivitatea didactico-știinţifică a 
Academiei.  Academia de Poliţie 
urma să realizeze un nou obiec-
tiv : asigurarea pregătirii cadre-
lor pentru subdiviziunile MAI, a 
apărut necesitatea stringentă de 
restructurare a procesului de 
pregătire a cadrelor pentru Mi-
nisterul Afacerilor Interne. Hotă-
rîrea Guvernului nr.325 din 
22.05.1995 marchează o nouă 
etapă în consolidarea Academiei 

de Poliţie „Ștefan cel Mare” (22 
mai 1995 - 27 martie 1997), stipulînd 
comasarea Academiei Naţionale 
de Politie și Școlii Medii Speciale 
de Poliţie într-o singură institu-
ţie: Academia de Poliţie „Ștefan 
cel Mare”. Potrivit noii concepţii, 
principala sarcină a Academiei 
de Poliţie este pregătirea specia-
liștilor de înaltă calificare pentru 
organele afacerilor interne, pre-
cum și organizarea reciclării 
funcţionarilor de poliţie. 

Academia devine și un 
centru de bază privind asi-
gurarea știinţifică a măsuri-
lor de contracarare a crimi-
nalităţii. 

1997 este demarată etapa de 
modernizare a Academiei de Po-
liţie,  fiind  distinsă prin transfor-
mări esenţiale în activitatea Aca-
demiei de Poliţie: schimbarea 
imaginii Academiei în faţa opini-
ei publice. acordarea statutului 
de Mare Unitate Militară, extin-
derea vizibilă a activităţii știinţi-
fice a instituției. Din septembrie 
1997, Academia desfășoară pre-
gătirea cadrelor didactico-știin-
ţifice prin învăţământul postuni-
versitar (cursuri postuniversitare 
specializate și doctorat). În 1998,  
pentru prima dată în Republica 
Moldova, au fost înmânate 13 di-
plome de master în drept absol-

venţilor cursurilor postuniversi-
tare specializate, în 2000 - consti-
tuit Consiliul știinţific speciali-
zat pentru susţinerea tezelor de 
doctorat la specialitatea „Drept 
penal și criminologie; Drept pe-
nitenciar”. Anul 2001 este deter-
minat de reforma Concepţiei 
pregătirii cadrelor în MAI și ne-
cesitatea continuării procesului 
de ajustare a activităţii Academi-
ei la noile exigenţe ale MAI și la 
necesităţile societăţii.  Pornind 
de la vasta paletă a relaţiilor in-
teruniversitare stabilite între 
Academia „Ștefan cel Mare” și 
alte instituţii de profil din ţară și 
de peste hotare, în 2004 a fost 
creat Serviciul Relaţii Interuni-
versitare și Integrare Europeană 
al Academiei „Ștefan cel Mare” .

Cadrele știinţifico-didactice,  
studenţii, masteranzii și docto-
ranzii în articolele și lucrările ela-
borate abordează multiple pro-
bleme în domeniul dreptului pe-
nal, criminologiei, dreptului exe-
cuţional-penal, activităţii opera-
tive de investigaţii, dreptului 
economic, dreptului constituţio-
nal, administrativ, managemen-
tului instituţiilor de drept etc. 

Gama vastă de probleme abor-
date vizează cele mai răspândite 
categorii de infracţiuni și infrac-
tori, problemele de prevenire și 
combatere a unor tipuri de cri-
minalitate ce prezintă pericol 
social sporit pentru societate, 
aspectele victimologice ale unor 
categorii de populaţie expuse 
procesului victimizării,  cercetări 
criminologice și interdisciplina-
re ale fenomenului corupţiei, 
economiei subterane, reintegră-
rii sociale a infractorilor eliberaţi 
din locurile de detenţie etc. 
Drept rezultat al activităţii știin-
ţifice realizate, la data de 13 de-
cembrie 2007 Academia „Ștefan 
cel Mare” a fost acreditată în do-
meniul știinţei și inovării,  ceea 
ce constituie o premisă impor-
tantă pentru promovarea și dez-
voltarea continuă a domeniului. 
Cele două facultăţi ale instituţiei 
(securitate și ordine publică, și 
drept) reprezintă unitatea func-
ţională principală a Academiei 
„Ștefan cel Mare”, care organi-
zează și coordonează procesul 
de învăţământ, având în calitate 
de obiectiv principal formarea 
specialiștilor în domeniul drep-
tului cu  pregătire universitară 
pentru structurile MAI și alţi be-
neficiari. 

Modernizarea sistemului de 
instruire în Academia „Ștefan cel 
Mare” este un imperativ, care își 
are sorgintea în mai multe acte, 
printre care aderarea la 20 mai 
2005 a Republicii Moldova la 
Procesul de la Bologna. Pentru a 
asigura acest deziderat, facultă-
ţile sunt preocupate în mod con-
stant de implementarea standar-
delor educaţionale inovatorii, 
astfel încât procesul de instruire 
să facă faţă cerinţelor recunos-
cute pe plan internaţional. 

În perioada anilor 1990-2015 
s-au întreprins următoarele mă-
suri de natură a pune în lumină 
practicile moderne de instruire: 

- Acreditarea instituţională a 
Academiei, respectiv a Facultăţii 
Drept, de către Ministerul Educa-
ţiei la 10 martie 2015, astfel ob-
ţinând dreptul de a pregăti ca-
dre calificate în domeniul drep-
tului, precum și pentru alţi be-
neficiari de pe piaţa muncii.  La 
25.06.2014 instituția este acre-
ditată de către ARACIS (Agenția 
Română de Asigurare a Calității 
în Învățământul Superior); 

- Trecerea la sistemul bazat pe 
instruirea în 2 cicluri universita-
re: licenţa și masteratul; moder-
nizarea sistemului de evaluare a 
cunoștinţelor studenţilor; evita-
rea maximă a subiectivismului în  
aprecierea studenţilor, activita-
tea studentului pe parcursul se-
mestrului este ponderată, punc-
tajul la verificarea finală repre-
zintă maxim 50% din nota finală.

- Planuri de învăţământ mo-
derne realizate prin modificarea 
numărului de ore la discipline, 
acordându-se prioritate formării 
profesionale, nefiind diminuată 
importanţa materiilor care dez-
voltă pregătirea generală a viito-
rului colaborator de poliţie. 

- Prin introducerea Sistemului 
European de Credite Transferabi-

le se asigură evaluarea gradului 
de participare a studenţilor la 
activităţile didactice și se încu-
rajează mobilitatea acestora, 
ceea ce face posibilă utilizarea 
unui sistem analitic de evaluare 
a timpului și a efortului necesar 
desfășurării activităţilor compo-
nente ale procesului de învăţă-
mânt, conducând implicit la efi-
cienţa și modernizarea acestuia

- Un aspect–cheie în moderni-
zarea învăţământului poliţienesc 
în OAI și implementarea stan-
dardelor educaţionale interna-
ţionale constituie promovarea 
conceptului de profesor asociat. 
În acest sens, Facultatea Drept 
a Academiei, începând cu anul 
2006, pune accent pe folosirea 
personalului didactic asociat, 
devenind un instrument modern 
și eficace de instituire și dez-
voltare a managementului cali-
tăţii în instruirea poliţienească, 
având o serie de avantaje, pre-
cum intercalarea teoriei cu prac-
tica, trecerea de la excesul de te-
oretizare a cursurilor la aprofun-
darea laturii practice; schimbul 
intensiv de experienţă între lu-
crătorii subdiviziunilor MAI; an-
trenarea în procesul de instruire 
a specialiștilor din instituţiile de 
învăţământ de profil din spaţiul 
educaţional european etc.

În scopul organizării eficien-
te și sistematizării procesului de 
cercetare știinţifică, Academia a 
fondat în 2008 Centrul de Cerce-
tări Știinţifice, constituit din trei 
secţii de cercetare în domeniile 
acreditate: Drept penal, Drept 
poliţienesc și Drept economic 
(în 2013-Departamentul cerce-
tare științifică). Astăzi, Academia 
dispune de un potenţial știin-
ţific calificat, format din 30 de 
doctori și doctori habilitaţi în 
domeniile specialităţilor știinţi-
fice acreditate, care realizează 

în continuare cercetări știinţifice 
conforme exigenţelor timpului. 
La 16 ianuarie 2014 instituția 
este acreditată științific, fiindu-i 
acordat calificativul Organizație 
competitivă pe plan internați-
onal (categoria B). În vederea 
promovării cadrelor știinţifice 
ale instituţiei prin susţinerea 
tezelor de doctorat, la 1 octom-
brie 2009 CNAA a validat decizia 
Senatului Academiei „Ștefan cel 
Mare” de instituire a Seminarului 
știinţific de profil pentru exami-
narea tezelor de doctor și doctor 
habilitat, specialitatea 12.00.08 
– Drept penal (cu specificările 
respective), decizia fiind justi-
ficată de acreditarea Academiei 
în domeniul știinţei, potenţialul 
știinţific calificat la specialitatea 
respectivă și organizarea studii-
lor de doctorat și masterat.

În perioada 1990-2015, per-
sonalul știinţifico-didactic al 
Academiei a elaborat peste 2000 
de lucrări și publicaţii știinţifice: 
50 manuale de specialitate, 56 
monografii,  37 culegeri de ma-
teriale cu caracter didactic și ști-
inţific, 1875 articole, comunicări 
și teze la conferinţe și reviste 
știinţifice de profil.  Au văzut lu-
mina tiparului Anuarul știinţific 
„Probleme actuale de prevenire 
și combatere a criminalităţii” și 
Analele știinţifice ale Academi-
ei „Ștefan cel Mare”, seria Știinţe 
socioumane. Rezultatele inves-
tigaţiilor știinţifice ale funcţio-
narilor Academiei sunt cunos-
cute în republică și dincolo de 
graniţele ei, fiind reflectate în 
proiecte de legi deja adoptate, 
cum ar fi Codul penal, Codul de 
procedură penală, Codul contra-
venţional, Codul civil și de pro-
cedură civilă, precum și într-un 
șir de publicaţii cu caracter știin-
ţific în domeniul dreptului.  
Personalul știinţifico-didactic al 

Academia ' 'Ștefan cel Mare''– 25 de ani de la fondare instituţiei a desfășurat o muncă 
de pionierat la elaborarea ma-
nualelor și a materialelor didac-
tice autohtone de drept penal, 
procedură penală și criminalis-
tică, drept execuţional-penal, 
criminologie, activitate specială 
de investigație, teorie generală 
a dreptului, drept constituţio-
nal, drept administrativ, drept 
financiar, drept bancar, drept 
civil,  dreptul mediului etc., care 
sunt utilizate în scopul instruirii 
nu numai în cadrul Academiei, 
dar și în alte instituţii de învă-
ţământ. O contribuţie la elabo-
rarea manualelor și materialelor 

didactice au avut-o și veteranii  
Academiei „Ștefan cel Mare”, unii 
dintre ei continuând activitatea 
știinţifico-didactică în cadrul in-
stituţiei.

Dat fiind intensificarea unor 
manifestări infracţionale, ce pre-
zintă pericol social sporit pen-
tru societate, au fost organizate 
și desfășurate 35 conferinţe: 20 
conferinţe internaţionale, 10 de 
nivel naţional și 6 conferinţe 
ale studenţilor, masteranzilor și 
doctoranzilor. În colaborare cu 
Fundaţia „Hanns Seidel” (Germa-
nia) și Ambasada SUA, precum și 
în baza proiectelor de cerceta-

re și cooperare la care participă 
Academia, au fost organizate o 
serie de foruri știinţifice dedica-
te celor mai actuale probleme: 
cooperarea organelor de drept, 
inclusiv poliţienești, în domeniul 
prevenirii și combaterii diferitor 
manifestări ale criminalităţii la 
nivel naţional și internaţional.

Academia „Ștefan cel Mare” a 
devenit o verigă importantă în 
asigurarea știinţifică și informa-
tiv-analitică a prevenirii și com-
baterii criminalităţii și a delinc-
venţei în ansamblu, elaborarea 
măsurilor de îmbunătăţire a ac-
tivităţii organelor afacerilor in-

terne în domeniul asigurării or-
dinii de drept, menţinerii ordinii 
și securităţii publice. Academia 
își extinde continuu relaţiile de 
parteneriat și colaborare în do-
meniul știinţei cu instituţiile de 
învăţământ superior și de cer-
cetare din republică și de peste 
hotare prin schimb de informa-
ţii și experienţă, participarea la 
diverse activităţi știinţifice inte-
runiversitare de nivel naţional 
și internaţional, fiind stabilite 
relaţii cu facultăţile de drept ale 
instituţiilor de învăţământ supe-
rior din ţară, cu instituţii de învă-
ţământ poliţienesc din ţările CSI, 

România, SUA, Germania, Franţa, 
Spania, Belgia, Polonia, Ţările 
Baltice etc.

Academia „Ștefan cel Mare” a 
MAI dispune de un potenţial ști-
inţifico-didactic bine pregătit și 
consolidat, contribuie esenţial la 
dezvoltarea și la implementarea 
realizărilor știinţifice cu caracter 
teoretic în activitatea practică a 
organelor afacerilor interne, pre-
cum și a altor organe de drept, 
prin intermediul absolvenţilor 
cursurilor universitare de licenţă 
și de masterat, a studiilor postu-
niversitare de doctorat și de per-
fecţionare ale acestei instituţii.



12

PROFESIA CARE INSPIRĂ
M inisterul Afacerilor In-

terne și Centrul , ,Parte-
neriat pentru Dezvolta-

re”, au vernisat în Scuarul Euro-
pei din Grădina Publică ,,Ștefan 
cel Mare și Sfânt„  expoziția foto 
în aer liber cu genericul “Femei 
care inspiră” . 

17 femei din sistemul aface-
rilor interne au fost selectate 
pentru a aduce în fața publicului 
un model de femeie care îmbină 
viața de familie cu cea profesio-
nală, demonstrând curajul, voin-
ța și profesionalismul. De aseme-
nea, mai multe femei angajate în 
Brigada de poliţie cu destinaţie 

specială „Fulger” ,  Departamen-
tul Poliţiei de Frontieră, Depar-

tamentul de Carabinieri, Inspec-
toratul General al Poliţiei, Servi-

ciul Protecţiei Civile și Situaţiilor 
Excepţionale și alte subdiviziuni 
ale Ministerului Afacerilor In-
terne timp de o săptămână, în 
luna mai, au avut întâlniri în 20 
de licee din Moldova, pentru a 
discuta despre ce oportunităţi și 
beneficii oferă femeilor o carieră 
în sistemul Afacerilor Interne din 
Moldova. 

Direcția relații 
publice a MAI

C a m p i o n i i   M A I
8 .06.2015  - Orchestra-mo-

del a Departamentului 
Trupelor de Carabinieri s-a 

întors acasă cu premii de la două 
Festivaluri Internaționale. Muzi-
cienii militari au câștigat premiul 
“Grand Prix”  la Festivalul Inter-
național din Franța și locul întâi, 
cu acordarea medaliei de aur din 
partea Președintelui Republicii 
I taliene, la Festivalul Concurs 
„Bande Musicale” .

Orchestra-model a DTC al MAI 
a evoluat la Festival alături de 
militari instrumentiști din Bel-
gia, Danemarca, Bulgaria, An-
glia, Scoția, dar și din ţara gazdă 
(Italia). Orchestra a fost însoțită 
la festival de grupul de dansa-
tori “Polydance” de la Academia 
de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
din Chișinău. Orchestra-model a 
DTC a fost creată în anul 1994.

20.07.2015  - Ciobăneștii ger-
mani din dotarea Poliției de 
Frontieră, Faradey, Abb și Yoka, 

care pot fi văzuți la punctul de 
trecere Aeroportul Internațional 
Chișinău, au adus acasă toate 

cele șase cupe Grand-Prix ale 
competiției chinologice desfășu-
rate în or. Burgas, Bulgaria.

Maria Gîrlea, inspector inferior 
Brigada de patrulare a Inspec-
toratului Național de Patrulare.

Florentina Brînzaniuc, inspec-
tor superior Sectorul Poliției de 
Frontieră „Larga”, DPF.

La 10 august au fost desemnate 
4 câștigătoare din subdiviziunile 
MAI în cadrul Concursului 
‚‚Angajata MAI 2015''

30.06.2015 - Militarii echipei sportive de performanță a Departamentu-
lui Trupelor de Carabinieri, Piotr Ianulov, care a adus prima medalie de 
argint pentru Moldova la Jocurile Europene de la Baku, Azerbaidjan la 
proba de lupte libere și Alexandru Chirtoacă, medaliat cu bronz la ace-
eași probă, învingându-și adversarul cu un scor de 10-0.
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