Acțiunile realizate din cadrul Planului de Acțiuni
pentru anul 2019 privind constituirea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii
al Ministerului Afacerilor Interne (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 53 din 17 ianuarie 2018)
Acţiuni

1.1.
Realizarea
cadrului
juridic
pentru constituirea,
organizarea
şi
funcţionarea
Centrului
1.2. Angajarea şi
pregătirea
personalului
Centrului conform
etapelor
de
operaţionalizare

2.1.
Elaborarea
documentelor
de
organizare,
planificare,
desfăşurare
şi
evidenţă a formării
profesionale, precum
şi a suporturilor de
curs aferente

Subacţiuni

Indicatori de
Realizări
performanţă
Obiectivul 1. Realizarea cadrului de reglementare, organizatoric şi funcţional
1.1.2.
Elaborarea
şi Număr
de
acte Prin Ordinul MAI nr. 100 din 26 februarie 2019 a fost aprobat
aprobarea cadrului de normative aprobate
Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului integrat de
reglementare subsecvent
pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne.
operaţionalizării
Centrului
Prin Ordinul MAI nr. 375 din 20 iunie 2019 a fost aprobat Programul de
dezvoltare strategică al Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea
legii pentru perioada 2019 – 2021.
1.2.3.
Selectarea, 1) 100% de cadre În perioada aprilie – septembrie 2019, 16 angajați din cadrul
angajarea și instruirea didactice
titulare subdiviziunilor MAI au participat la Cursul de Formare de formatori,
cadrelor didactice titulare selectate, angajate și organizat de către Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al
instruite;
MAI și desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova, cu suportul
2) structuri didactice financiar al PNUD și Ambasadei SUA în Moldova.
constituite
şi
funcţionale
Cei 16 formatori au instruit în cadrul cursului de formare profesională
(perioada 12 august – 6 decembrie 2019) a subofițerilor de poliție
debutanți 56 de subofițeri de poliție (17 femei și 39 bărbați).
Obiectivul 2. Organizarea şi desfăşurarea formării profesionale
2.1.1.
Elaborarea Documente
de A fost elaborat Raportul de evaluare externă a programului de formare
documentelor
de organizare,
profesională continuă a subofițerilor de poliție de nivel C03 în vederea
organizare,
planificare, planificare,
autorizării de funcționare provizorie a programului de studiu la Agenția
desfăşurare şi evidenţă a desfăşurare şi evidenţă Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
formării profesionale (faza a formării profesionale
I)
elaborate şi aprobate Prin Ordinul MAI nr.419 din 12 iulie 2019 a fost lansat procesul de
(faza I)
instruire a primului curs de formare profesională inițială a subofițerilor
de Poliție debutanți, în perioada 12.08-06.12.2019, în cadrul căruia au
fost pregătiți primii 55 de subofițeri de poliție.
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2.1.2.
Elaborarea Suporturi
de
curs A fost elaborat Planul de asigurare a calității programului de instruire a
suporturilor de curs (faza a elaborate şi aprobate subofițerilor de poliție nivel C03: ordine și securitate publică
II-a)
(faza a II-a)
La data de 03.05.2019 în cadrul şedinţei Colegiului de administrare și
dezvoltare instituțională a CIPAL, constituit prin ordinul MAI nr. 376 din
06 decembrie 2018 au fost aprobate curriculele modulelor Programei de
instruire continuă a subofițerilor de poliție începători nivel C03.
3.2. Construcţia
sediului, realizarea
infrastructurii,
instalarea
comunicaţiilor şi
amenajarea
teritoriului Centrului

3.2.3. Efectuarea lucrărilor
de
construcţii
pentru
operaţionalizarea completă
a Centrului (infrastructură,
finisaje şi amenajare a
teritoriului – faza a II-a)

1) Calendar de execuţie
a lucrărilor realizat şi
respectat;
2) lucrări planificate și
desfăşurate
conform
calendarului
de
execuţie a lucrărilor

A fost prelungit valabilitatea certificatului de urbanism.
A fost încheiat Contractul de achiziționare a serviciilor de elaborare a
documentației de proiect și devize pentru rețelele tehnico-edilitare
exterioare ale obiectului: Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea
Legii (CIPAL) Cod CPV: 71220000-6.
A fost elaborat caietul de sarcini și a documentației standard privind
inițierea procedurii de achiziție a obiectivului CIPAL.
A fost inițiată procedura de achiziție nr. 21012627 din 01.11.2019 privind
lucrările de construcție a Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii
al MAI, conform disponibilității alocațiilor financiare.
În urma evaluării ofertelor, procedura de achiziție a fost anulată în
conformitate cu lit.b), alin.(1) art. 71 al Legii 131 din 03.07.2015 cu
privire la achiziţiile publice, nu au participat minim trei agenți economici
care întrunesc cerințele de calificare.
A fost inițiată procedura repetată privind achiziționarea lucrărilor de
construcție a obiectivului CIPAL nr.21015786 din data de 05.12.2019.
A fost elaborat certificatul fitosanitar al obiectivului CIPAL în care sunt
reflectați numărul copacilor și starea lor.
A fost obținut de la Agenția mediului autorizația de defrișare.
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