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Bucureşti, 06 august 2014 

 
 

Comunicat de presă privind lansarea Proiectului  

 
”Întărirea managementului ciclului informaţiilor în lupta împotriva crimei 

organizate şi a migraţiei ilegale în scopul creşterii securităţii europene” 
 

RO21-MAI-DIPI-PDP 6 

 
 
Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne a organizat astăzi, 6 august 2014, conferința pentru lansarea 
oficială a implementării proiectului „Întărirea managementului ciclului 

informaţiilor în lupta împotriva crimei organizate şi a migraţiei ilegale în 
scopul creşterii securităţii europene” - RO21-MAI-DIPI-PDP 6  
 

Proiectul este finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finanțare “Cooperare în spațiul 

SCHENGEN și combaterea crimei organizate și a infracționalității 
transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante”– 

Programul RO 21. 
 
Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului (inclusiv TVA) este de 

3.016.868 lei, din care: 
 85% - 2.564.338 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul 

Financiar Norvegian; 
 15% - 452.530 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. 

 

Obiectivele principale ale proiectului sunt: 
 

 întărirea cooperării Ministerului Afacerilor Interne cu autoritățile de aplicare a 
legii din Statele Membre SCHENGEN precum şi cu instituţiile similare din ţările 
vecine în lupta împotriva crimei organizate, migrației ilegale, criminalității 

informatice și a traficului de ființe umane; 
 creșterea siguranței cetățenilor din spațiul UE și SCHENGEN;  

 îmbunătăţirea capacității tehnice a Departamentului de Informaţii şi Protecţie 
Internă în lupta împotriva crimei organizate și a migrației ilegale. 
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Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă angajaţi ai Departamentului de 

Informaţii şi Protecţie Internă de la nivel central şi teritorial, precum și ai Ministerului 
Afacerilor Interne din Republica Moldova (instituţie parteneră în cadrul proiectului). 

Cel puțin 110 specialiști din grupul țintă vor fi instruiți prin proiect. 
 
Principalele activităţi ale proiectului sunt:  

 
 instruire specializată a personalului Departamentului de Informaţii şi Protecţie 

Internă şi a omologilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Republicii 
Moldova în domeniul combaterii crimei organizate, a migrației ilegale, 
criminalității informatice și traficului de ființe umane, prin organizarea de 

ateliere de lucru și seminarii pentru schimb de experiență, cu participarea unor 
experţi români şi străini; 

 organizarea unei vizite de studiu la o agenție/instituție de aplicare a legii din alt 
stat UE în vederea dezvoltării cooperării interinstituţionale şi a schimbului de 
informaţii şi bune practici în domeniul luptei împotriva infracţionalităţii; 

 achiziția de echipamente IT&C, tehnică specială și autospeciale pentru munca 
operativă a Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă în domeniul 

combaterii criminalităţii organizate cu accent pe componenta transfrontalieră; 
 achiziția unui serviciu de consultanță pentru elaborarea studiului de fezabilitate 

și a proiectului tehnic necesar modernizării Centrului de Pregătire a cadrelor 

Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă; 
 echipa de management a Proiectului din cadrul RO21-MAI-DIPI-PDP 6 are 

responsabilitatea să asigure gestionarea proiectului din punct de vedere tehnic, 
juridic şi financiar, monitorizarea acestuia, evaluarea progresului şi raportările 
către Operatorul de Program, precum şi respectarea în integralitate a cerinţelor 

Regulamentului de Implementare al Mecanismului Financiar Norvegian 2009-
2014 şi a cadrului legal naţional şi internaţional aplicabil, inclusiv cele ce ţin de 

vizibilitate, comunicare, transparenţă şi promovare a proiectului. 
 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 22 de luni (perioada de eligibilitate 

a cheltuielilor aferente RO21-MAI-DIPI-PDP 6 se încheie la data de 30 aprilie 2016).  
 

Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti 
 

 
Persoana de contact: Alina IENCIU; ofiţer de presă/ purtător de cuvânt al 

Departamentului de Informații și Protecție Internă . 

 
 tel: 021. 313.86.52;  

 fax: 021. 311.13.53; 
 e-mail: relatii_publice@dgipi.ro 
 web: www.dipi.ro  

http://www.dipi.ro/

