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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
 

HOTĂRÎRE nr.           . 

din                                         2016

pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24
decembrie 2012

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.986 din 24 decembrie 2012 „Cu privire
la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului
Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art.
1064), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Se  stabileşte  efectivul-limită  al  Inspectoratului  General  al  Poliţiei  şi  al
subdiviziunilor subordonate acestuia în număr de 9231 unităţi (dintre care 106 unităţi
– personal auxiliar).”

PRIM MINISTRU                                                              Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne                                               Alexandru JIZDAN

Notă Informativă 



la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea punctului 2 din
Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012

Potrivit  pct.2  din  Hotărîrea  Guvernului  nr.986  din  24.12.2012  „Cu  privire  la
structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului  General  al Poliţiei”,  efectivul-limită  al
Inspectoratului General al Poliţiei şi al subdiviziunilor subordonate acestuia este de 9231
unităţi (dintre care 106 unităţi – personal auxiliar), inclusiv: efectivul-limită al organului
central în număr de 111 unităţi, al subdiviziunilor specializate în număr de  2611 şi al
subdiviziunilor teritoriale în număr de 6509 unităţi.

Prin  urmare,  operarea  modificărilor  de  structuri,  ce  au  fost  impuse  în  urma
evoluţiei per ansamblu a Poliţiei din 2013 pînă în prezent, fie ajustarea structurii la unele
acte legislative sau normative în vigoare sau la  unele standarde internaţionale (drept
exemplu poate servi  crearea unităţii  de mentenanţă,  unităţii  de protecţie a datelor cu
caracter personal, unităţii de asistenţă externă cu menirea de atragere a fondurilor, etc.)
au fost realizate cu dificultăţi, ţinînd cont că numărul efectivului-limită pe categoriile de
subdiviziuni  ale  IGP (organul  central  de  administrare,  specializate  şi  teritoriale)  este
stabilit exhaustiv prin Hotărîrea Guvernului nr.986 din 24.12.2012. 

Respectiv, ţinînd cont  de  procedura de modificare  a  actelor  emise  de Guvern,
modificările  au  fost  efectuate  în  limita  numărului  de  personal,  aprobat  pentru
subdiviziunile  specializate,  prin  reducerea  funcţiilor  din  cadrul  unor  subdiviziuni
specializate. Majorarea numărului sau crearea unor subdiviziuni specializate (cum ar fi
crearea  subdiviziunilor  regionale,  fuzionarea  Inspectoratului  naţional  de  patrulare  cu
Direcţia  generală  securitate  publică  şi  crearea  Inspectoratului  naţional  de  securitate
publică),  cît  şi  ajustarea  subdiviziunilor  din  cadrul  organului  central  de  administrare
(crearea secţiei  protecţia  datelor  cu caracter  personal,  cerinţă  impusă prin prescripţia
Centrului  Naţional  pentru  Protecţia  Datelor  cu  Caracter  Personal,  crearea  secţiei
protecţie a informaţiei, cerinţă impusă prin actele legislative ce reglementează domeniul
dat) nu pot fi operate, deoarece, cadrul normativ limitează aceste posibilităţi.

Pe  cale  de  consecinţă,  întru  simplificarea  procedurilor  operaţionale  privind
modificarea statelor de personal, structurilor subdiviziunilor IGP, s-a elaborat proiectul
hotărîrii Guvernului pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 986 din
24.12.2012 „Cu privire la structura şi efectivului-limită ale Inspectoratului General al
Poliţiei”.

Subsidiar, menţionăm că pentru implementarea amendamentelor  propuse nu se
implică cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare suplimentare.

Prin urmare, Ministerul Afacerilor Interne consideră oportun şi necesar aprobarea
proiectului prezentat.

Viceministru      Oleg BABIN


