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ABREVIERI 
 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

SPIA – Serviciul protecţie internă şi anticorupţie 

SDOI – Serviciul dirijare operaţională şi inspectare 

SPCSE –Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale 

DPF – Departamentul Poliţiei de Frontieră 

IGP – Inspectoratul General al Poliţiei 

INI – Inspectoratul Naţional de Investigaţii 

INP – Inspectoratul Naţional de Patrulare 

IP – Inspectoratul de Poliţie 

DOS – Direcţia operaţiuni speciale 

CTCEJ – Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare   

CCTP – Centrul de Combatere a Traficului de Persoane 

BRO – Batalionul de reacţionare operativă 

REI-1 – Registrul nr. 1 de evidenţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni 

REI-2 – Registrul nr. 2 de evidenţă a altor informaţii cu privire la 

infracţiuni şi incidente 

CPP – Codul de procedură penală 

art. – articol 
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CONSIDERENTE INTRODUCTIVE 
 

Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI a fost constituit în 

conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central 

al acestuia”, cu modificările şi  completările operate prin Hotărîrea Guvernului 

nr.995 din 12.12.2013, care activează în baza Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului 

Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul MAI nr. 300 din 15.10.2014. 

Serviciul este subdiviziunea specializată din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, care, conform statelor de organizare, are efectivul limită de 100 

de angajaţi, dintre care 98 cu statut special şi 2 funcţionari tehnici. Completarea 

funcţiilor este de 91 %, fiind vacante 9 funcţii cu statut special. Totodată, pe 

parcursul anului, 6 persoane au fost detaşate în cadrul altor subdiviziuni ale 

aparatului central sau autorităţi administrative din subordinea MAI. 

Activitatea SPIA este desfăşurată în conformitate cu prevederile 

Constituţiei Republicii Moldova, actelor legislative şi normative în vigoare, 

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi acţiunilor 

din documentele de politici publice, de nivel naţional şi sectorial. 

Astfel, Serviciul are următoarele misiuni de bază:  

– prevenirea şi combaterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, 

a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes; 

– protecţia internă împotriva amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor 

susceptibile să pericliteze siguranța sistemului afacerilor interne, supravegherea şi 

controlul respectării legislației şi disciplinei de serviciu de către personalul 

sistemului administrativ al MAI; 

– protecţiei informaţiilor atribuite la secretul de stat şi supravegherea 

respectării regimului secret. 

Pe parcursul perioadei de raport, în conformitate cu prevederile Planului de 

acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2017, aprobat prin Ordinul 

MAI nr.82 din 24.03.2017, precum şi planului de activitate şi celor tematice ale 

SPIA, activitatea Serviciului a fost axată pe următoarele direcţii prioritare: 

– prevenirea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei; 

– combaterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei;  

– asigurarea protecţiei interne a MAI, a autorităţilor administrative şi a 

instituţiilor din subordinea Ministerului; 

– supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către 

angajaţii MAI;  

– asigurarea protecţiei informaţiilor atribuite la secretul de stat şi 

supravegherea respectării regimului secret în cadrul autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 
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– monitorizarea stilului de viaţă al angajaţilor MAI; 

– gestionarea liniilor specializate anticorupţie; 

– implementarea Matricei de politici VLAP; 

– implementarea Suportului bugetar pentru Reforma Poliţiei 2016-2020; 

– instruirea profesională a angajaţilor SPIA. 
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MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL 
 

În scopul planificării activităţii Serviciului protecţie internă şi anticorupţie 

al MAI, au fost elaborate următoarele documente de bază: 

– Planul de acţiuni al Serviciului protecţie internă şi anticorupţie pentru 

anul 2017 – în care au fost sistematizate documentele de politici publice, de nivel 

naţional şi sectorial, în care se conţin acțiuni plasate în responsabilitatea 

Serviciului; 

– Planul de acţiuni al Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI 

de realizare a Planului național de acțiuni de implementare a Acordului de 

Asociere RM-UE; 

– Planul de acţiuni cu privire la realizarea Foii de parcurs pentru anii 2016-

2018, pentru implementarea recomandărilor analizei funcționale a MAI. 

Pentru armonizarea cadrului normativ, au fost elaborate şi aprobate 

următoarele acte normative: 

– Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea 

Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne; 

– Ordinul MAI nr. 160 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind monitorizarea stilului de viaţă al funcţionarului public cu 

statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

– Ordinul MAI nr. 239 din 14.08.2017 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind controlul special al candidaților la angajare și/sau 

promovare în funcția publică cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

– Dispoziţia SPIA nr. 4/28 din 21.06.2017 cu privire la elaborarea, 

evidenţa şi păstrarea produselor analitice întocmite în cadrul Serviciului protecţie 

internă şi anticorupţie; 

– Dispoziţia MAI nr. 4/37 int. din 23.08.2017 ,,Cu privire la 

responsabilitatea angajaților MAI privind respectarea regulilor circulației 

rutiere”. 

De asemenea, a fost elaborat 

proiectul de lege pentru modificarea și 

completarea Codului de procedură penală, 

referitor la atribuirea Serviciului protecţie 

internă şi anticorupţie al MAI a 

competențelor materiale în efectuarea 

urmării penale pentru infracțiunile prevăzute 

de art.art. 324–329 şi 330
2
–332 Cod penal, 

care, după avizarea externă, a fost retras.  
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2014
2015

2016
2017

71 
72 

44 
34 

5274 5663 

3397 
2554 

INSTRUIRI 
Numărul de instruiri Numărul de angajaţi

PREVENIREA MANIFESTĂRILOR DE CORUPŢIE 
 

Activităţi de prevenire 

În cadrul Stagiului I și II al Proiectului „Etică și integritate organizațională 

în cadrul MAI” au fost desfăşurate 5 seminare de instruire, cu participarea a 129 de 

angajaţi din cadrul MAI. 

De comun cu Centrul pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate 

(DCAF), conform Dispoziției MAI nr.18/549 din 23.03.2017 și Dispoziției MAI 

nr.18/1376 din 23.06.2017, au fost desfăşurate 5 instruiri, cu participarea a 125 de 

studenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” şi 50 de angajaţi din cadrul autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI. 

În conformitate cu prevederile Dispoziției MAI nr.4/37 int. din 12.09.2016, 

pe parcursul anului 2017, a fost continuată desfăşurarea „Campaniei de informare 

privind prevenirea și combaterea corupției în MAI”, fiind realizate 25 de instruiri 

în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI. 

Totodată de către angajații secției prevenire a Direcţiei prevenire şi 

management operaţional, au fost organizate 4 instruiri cu privire la noile prevederi 

ale Statutului disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI 

și cu privire la Regulamentul privind monitorizarea stilului de viață al 

funcționarului public cu statut special din cadrul MAI. 

În total, pe parcursul anului 2017, au fost instruiţi 2554 de angajaţi ai 

autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 

În perioada 9 – 15 decembrie 2017, Serviciul protecţie internă şi 

anticorupţie a desfăşurat campania „MAI pentru integritate”, organizată cu prilejul 
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Zilei Internaționale Anticorupție, în cadrul căreia au fost organizate mai multe 

măsuri de sensibilizare a opiniei publice și a angajaților MAI. 

Astfel, la 9 decembrie 2017, a fost 

organizată cursă de alergare pe distanța de 

1520 de metri, desfăşurată în parcul Valea 

Morilor din Chișinău. Evenimentul a avut 

drept scop promovarea modului sănătos de 

viață şi intoleranței față de manifestările de 

corupție, precum și informarea cetăţenilor 

despre linia telefonică anticorupție cu numărul 

scurt 1520, gestionată de către Serviciul 

protecţie internă şi anticorupţie. 

De asemenea, au fost lansate mai multe spoturi video cu caracter social, 

realizate cu participarea studenților din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a 

MAI, prin care au fost transmise mesaje anticorupţie, despre importanța 

conștientizării necesităţii promovării unei culturi anticorupție și adoptării unui 

comportament integru. 

 În perioada 11 – 15 decembrie 2017, ofițerii Serviciului protecţie internă şi 

anticorupţie au interacționat cu cetățenii, informându-i despre misiunea 

subdiviziunii, sarcinile, obiectivele și competențele legale. Interlocutorilor le-au 

fost repartizate pliante informative, iar copiilor – baloane cu printul liniei 

telefonice anticorupție 1520. 

 
În acest context este de menţionat că, datorită întreprinderii unor acţiuni 

sistematice de prevenire, combinate cu cele de combatere a corupţiei,  realizate de 

către Serviciul protecţie internă şi anticorupţie, pe parcursul ultimilor ani, a fost 

asigurată consolidarea integrităţii instituţionale, care la rândul său a condiţionat 
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creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în angajaţii Ministerului Afacerilor 

Interne. 

Astfel, potrivit datelor Barometrului Opiniei Publice, realizat de către 

Institutul de Politici Publice şi prezentat în aprilie 2017, în topul instituțiilor 

publice, poliția se plasează pe locul IV, acumulând 46%, ceea ce constituie o 

creștere cu 20,7%,  în comparație cu luna octombrie 2016, când se afla pe locul V 

cu 25,3%. 

Gestionarea liniilor specializate anticorupţie 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 252 din 25.10.2013 pentru 

aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice 

anticorupţie şi al Ordinului MAI nr. 232 din 08.08.2014 cu privire la liniile 

telefonice anticorupţie şi de informare, de către Serviciului protecţie internă şi 

anticorupţie este asigurată gestiunea liniilor specializate anticorupţie cu numărul 

scurt 1520 şi (022) 26-11-12. 

 
Rapoarte 1520 înregistrate  

REI-2 

Materiale 1520 înregistrate în  

REI-1 

Pornite cauze penale în baza 

apelurilor primite la numărul 

1520 

74 56 49 

 

Prevenirea încălcărilor în achiziţiile publice 

Pentru supravegherea şi asigurarea gestionării transparente şi responsabile 

a patrimoniului public şi a mijloacelor bugetare, inclusiv a asistenţei externe 

oferite, reprezentanţii Serviciului protecţie internă şi anticorupţie, pe parcursul 

2017,  au participat la lucrările grupului de lucru pe achiziţii publice a MAI. 

Anonime

; 215; 

13% 

Despre presupuse 

acte de corupţie; 106; 

7% 

Despre alte fapte 

ilegale; 185; 12% Apeluri nerelevante/ 

consultări; 881; 56% 

Redirecţionate către 

alte autorităţi; 192; 

12% 

Anonime

Despre presupuse acte de

corupţie

Despre alte fapte ilegale

Apeluri nerelevante/

consultări

Redirecţionate către alte

autorităţi

Total: 1579 de apeluri  
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Materiale examinate 

Pe parcursul anului 2017, volumul circulaţiei documentelor în cadrul 

Serviciului protecţie internă şi anticorupţie a constituit 7122 de documente. 

 
De asemenea, au fost primite şi înregistrate 874 de petiţii, dintre care 16 

repetat. De către angajaţii Serviciului au fost primite în audienţă 68 de persoane. 
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ACTIVITATEA ANALITICĂ 
 

Activităţi analitice  

Pe parcursul anului 2017, au fost elaborate 14 produse analitice, dintre care 

operaţionale – 8, tactice – 5 şi strategice – 1. 

Produsele de analiză tactică elaborate au abordat următoarele subiecte: 

– ultragierea şi/sau maltratarea angajaților MAI pe parcursul anului 2016; 

– analiza infracțiunilor de corupere activă, corupere pasivă și trafic de 

influență înregistrate în perioada 01.01.2017-31.03.2017; 

– analiză a cheltuielilor necesare pentru asigurarea unui mod decent de trai 

pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

– analiza funcționalității a Inspectoratului Național de Patrulare al IGP al 

MAI în perioada anului 2017; 

– analiza accidentelor rutiere cu participarea angajaților MAI pe parcursul 

anilor 2016-2017. 

Evaluarea riscurilor 

În scopul prevenirii și combaterii corupției în rândurile angajaților 

Ministerului Afacerilor Interne, asigurând drepturile și libertățile fundamentale ale 

omului, interesele instituționale, securitatea și ordinea publică, precum și în 

vederea executării indicației ministrului afacerilor interne privind identificarea 

factorilor de risc și fenomenele de corupție, a fost instituit Grupul de lucru pentru 

organizarea și desfășurarea procesului de autoevaluare a riscurilor de corupție în 

cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne.  

În rezultatul evaluării a fost constatat gradul de vulnerabilitate la corupţie al 

subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, cu formularea propunerilor de 

consolidare a integrităţii instituţionale, după cum urmează: 

– asigurarea promovării în funcţie şi grad pe principiul meritocraţiei; 

– consolidarea climatului de integritate instituţional, prin promovarea în 

funcţie de conducere a  persoanelor ce dispun de calităţi manageriale,  

– gestionarea raţională a resurselor umane, materiale şi financiare 

disponibile; 

–  instituirea unui mecanism eficient de comunicare internă şi de informare 

a angajaţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, cu 

implicarea activă a acestora în procesele derulate în cadrul autorităţii; 

– promovarea reformei, prin informarea şi explicarea efectelor benefice ale 

acesteia. Implementarea iniţiativelor înaintate de subdiviziunile teritoriale şi luarea 

în consideraţie a opiniilor acestora; 

–  consultarea viziunilor şi aşteptărilor angajaţilor asupra fiecărei 

schimbări sau iniţiative care urmează să fie implementată, prin desfăşurarea unor 

sondaje; 
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–  crearea unei rubrici pe pagina oficială a MAI destinată angajaţilor MAI, 

pentru înaintarea propunerilor şi inițiativelor de modernizare şi reorganizare a 

structurii şi de remediere a problemelor existente. 

–  stabilirea unui mecanism eficient de dirijare şi control ierarhic superior, 

din partea Ministerului Afacerilor Interne, privind respectarea legislației și 

procedurilor de management în toate subdiviziunile MAI (crearea unui sistem 

integral al managementului în toate domeniile de activitate ale MAI); 

–  instituirea unei baze unice de evidenţă a tuturor actelor normative 

elaborate de MAI, care să fie accesibilă pentru toţi angajaţii; 

–  revizuirea cadrului normativ existent în domeniul asigurării protecţiei 

informaţiilor atribuite la secretul de stat şi a celor de serviciu, precum şi preluarea 

activităţilor de informaţii şi contrainformaţii pe segmentul de activitate al MAI; 

–  instituirea unui mecanism eficient şi transparent în procesul desfășurării 

achizițiilor publice, dirijat centralizat de către Direcţia administrare şi politici de 

dezvoltare a MAI, precum și în domeniul prestării serviciilor contra plată, dirijat 

centralizat de către Direcţia generală economie şi finanțe a MAI. 

În acest context, este de menționat faptul că, pentru diminuarea  

dificultăților constatate, pe parcursul anului 2017, în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, au fost instituite mai multe proceduri de prevenire a corupției, printre care 

se numără monitorizarea stilului de viață și controlul special la angajare și 

promovare.  
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COMBATEREA INFRACŢIUNILOR 
 

Manifestări de corupţiei şi alte infracţiuni  

Pe parcursul anului 2017, de către subdiviziunile SPIA au fost pornite 181 

de cauze penale, după cum urmează: 

Infracţiunea 

Cauze penale  

pornite de către  

subdiviziunile SPIA 

Numărul total 

al cauzelor penale 

pornite de către 

SPIA DCC DSI 

art. 324 Cod penal (corupere pasivă) 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

53 22 9 9 62 31 

art. 325 Cod penal (corupere activă) 32 8 2 11 34 19 

art. 326 Cod penal (traficul de 

influenţă) 
24 26 7 4 31 30 

art. 327 (abuzul de putere sau abuzul 

de serviciu) şi art.328 (excesul de 

putere sau depăşirea atribuţiilor de 

serviciu) 

18 14 12 13 30 27 

art. 329 Cod penal (neglijenţa în 

serviciu) 
6 0 3 2 9 2 

alte articole (166
1
, 173, 190, 191, 

217
1
, 236, 248, 264

1
, 290, 329, 332, 

349, 351 și 361 Cod Penal) 
41 41 21 31 62 72 

TOTAL 174 111 54 70 228 181 
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Din numărul total de cauze penale pornite de către angajaţii Serviciului 

protecţie internă şi anticorupţie, au fost documentate 265 de persoane, dintre care 

178 de funcţionari publici, după cum urmează:  

– angajaţi ai autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI  

– 133, dintre care:  

 INP – 36 de angajaţi;  

 IGSU – 9 angajaţi;  

 IP Centru – 8 angajaţi;  

 IP Botanica, IP Cahul, IGPF – câte 6 angajaţi; 

 IP Anenii Noi – 5 angajaţi; 

  IP Cantemir, IP Rîșcani şi DP mun. Chișinău – câte 4 angajaţi;  

 CCTP, BRO al DP mun. Chișinău, IP Buiucani, IP Ciocana, IP Rîșcani al 

DP mun. Chișinău, şi IP Dondușeni – câte 3 angajaţi;  

  IGP,  SDOI, Academia „Ștefan cel Mare”, IP Căușeni, IP Drochia, IP 

Ialoveni, IP Briceni – câte 2 angajaţi; 

 CTCEJ, DTC, DOS al INI, IP Bălți, IP Cimișlia, IP Comrat, IP Dubăsari, 

IP Fălești, IP Hîncești, IP Rezina, IP Soroca, IP Strășeni, IP Șoldănești, IP 

Telenești, IP Ungheni – câte 1 angajat. 

– alți funcționari publici – 45, dintre care:  (angajații ÎS „Calea ferată” – 

14; avocați – 10; Î.S. CRIS „Registru” – 2; DIP al MJ – 5; angajați ai ANTA – 4; 

Medici – 3; angajați ai Î.S. „Călărași” – 2; judecători – 2; Serviciul vamal – 1; Î.S. 

„Servicii Pază” – 1; IFS – 1; Consiliul raional Ialoveni – 1).  

– persoane civile – 87 de persoane. 

Totodată, este de menţionat că, pe parcursul perioadei de raport, a fost 

schimbată abordarea procesului de documentare a cazurilor de manifestări de 

corupţie, accentul fiind pus pe investigarea calitativă şi complexă a fenomenului, 

per ansamblu, care anterior era examinate doar prin prisma unei fapte separat 

constatate. 

 

Urmărirea penală 

De către organul de urmărire penală al SPIA au fost primite şi înregistrate 

99 de sesizări cu privire la diverse infracțiuni, în rezultatul examinării acestora, 

fiind pornite 68 de cauze penale. 

 Este de menţionat faptul, că din sesizările rămase din anul 2016, pe 

parcursul perioadei de referinţă au mai fost pornite încă 2 cauze penale, iar altele 2 

au fost disjungate. Astfel, numărul total al cauzelor penale, pornite pe parcursul 

anului 2017, constituind 72. 

În rezultatul examinării, pe 21 de sesizări au fost înaintate propuneri de 

neîncepere a urmăririi penale, care au fost confirmate de către organele 

procuraturii, 2 sesizări au fost expediate după competență, iar 2 sesizări au fost 

anexate. În rest au rămas 6 sesizări. 
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Din cele 72 de cauze penale pornite și instrumentate, nemijlocit de către 

organul de urmărire penală al SPIA, 7 au fost expediate de către procurori în 

instanța de judecată. În afară de aceasta au mai fost finalizate şi expediate în 

instanţele de judecată încă 12 cauze penale, care au fost pornite în anul 2016.  

În perioada de raport, au fost încetate/clasate 4 cauze penale, dintre care pe 

una a fost contestată ordonanţa de clasare a procurorului şi reluată urmărirea 

penală.  

Au fost trimise 60 de cauze penale după competenţă altor organe de 

urmărire penală, în procedură rămânând 3cauze penale, pe care sunt autorizate şi se 

efectuează măsuri speciale de investigaţie. 

De asemenea, angajaţii organului de urmărire penală al SPIA au fost incluşi 

în grupuri de lucru pe 47 de cauze penale.  
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PROTECŢIA INTERNĂ A MAI 
 

Supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către 

angajaţii MAI. 

Pe parcursul perioadei de raport, de către Direcţia securitate internă a SPIA, 

în limita competenţei, au fost examinate 1287 de sesizări, demersuri, petiții şi alte 

materiale în care cetăţenii au reclamat acțiunile pretins ilegale ale angajaţilor din 

cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, dintre care 

majoritatea se refereau la activitatea Poliţiei. 

 
Astfel, cel mai frecvent, cetăţenii au reclamat următoarele acţiuni, inacţiuni 

sau decizii ale angajaţilor MAI: 

– neonorarea obligaţiilor de serviciu, nereacţionarea promptă la sesizările 

cetăţenilor şi lipsă de profesionalism la soluţionarea acestora; 

– pornirea neîntemeiată a proceselor penale şi contravenţionale, precum şi 

examinarea neobiectivă a acestora; 

– acte de corupţie şi a celor conexe corupţiei, fapte de comportament 

corupţional; 

– conduită inadecvată manifestată faţă de cetăţeni, inclusiv cu aplicarea 

nejustificată a forţei fizice; 

– nereacţionarea conducătorilor la sesizările cetăţenilor în privinţa 

subalternilor etc. 

În rezultatul anchetelor de serviciu, au fost elaborate 25 de ordine de 

sancţionare, fiind aplicate sancţiuni disciplinare în privinţa a 67 de angajaţi ai MAI 

(majoritatea poliţişti). 
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Astfel, în privința funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI au 

fost aplicate următoarele sancțiuni disciplinare: 

 
Aceștia au fost sancționați pentru următoarele încălcări: 

– nedenunţarea actelor de corupţie – 3 angajați; 

– încălcarea disciplinei de evidenţă şi înregistrare a sesizărilor şi altor 

informaţii despre infracţiuni – 9 angajați; 

– netransmiterea materialelor conform competenței în organele 

Procuraturii în termen de 24 de ore – 6 angajați; 

– neexecutarea ordinelor legale ale superiorilor, cât și lipsă de stimă față 

de aceștia – 2 angajați; 

– emiterea unor dispoziții ilegale – 1 angajat. 

– neîndeplinirea procedurii stabilite de lege privind constatarea, 

înregistrarea şi documentarea accidentului rutier produs – 1 angajat. 

– încălcarea normelor de etică şi comportament – 2 angajați. 

– management defectuos şi atitudine neglijentă față de obligațiunile de 

serviciu – 1 angajat. 

– neîntreprinderea măsurilor necesare ce se impun conform legislației în 

vigoare, întru curmarea acțiunilor antisociale ale cetățenilor, necomunicarea despre 
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incidentul dat celui mai apropiat inspectorat de Poliție, precum și manifestarea 

unui comportament impropriu față de statutul Polițist – 2 angajați. 

– modificarea intenționată a datelor proceselor-verbale cu privire la 

contravenții ulterior înregistrării în Sistemul de evidență a contravențiilor, 

persoanelor care au săvârșit contravenții și a rezultatelor examinării cauzelor 

contravenționale prin excluderea unor date și includerea altora care diferă de cele 

procesate inițial, fapt prin care a prejudiciat bugetul de stat – 7 angajați. 

– pentru fapte manifestate prin neîntocmirea procesului-verbal cu privire la 

contravenție conform art. 231 alin. (3) al Codului contravențional și prelucrarea 

datelor cu caracter personal în lipsa temeiului legal – 32 de angajați. 

– pentru întocmirea proceselor-verbale cu privire la contravenție și 

atragerea ilegală la răspundere contravenţională a cetățenilor – 1 angajat. 

Totodată, pe parcursul anului 2017, în adresa organelor Procuraturii şi de 

urmărire penală au fost remise 120 de sesizări şi materiale ale anchetelor de 

serviciu, pentru examinare, precum şi înaintate autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea MAI 59 de sesizări privind lichidarea neajunsurilor 

stabilite în activitatea acestora. 

De asemenea, au fost constatate şi documentate 16 contravenţii, dintre care: 

 
Angajaţii SPIA au participat la desfăşurarea a 11 razii, în cadrul 

operațiunilor speciale ”Nopțile albe” și ”E-data”, organizate în comun cu INP al 

IGP, în diferite regiuni ale Republicii Moldova. 

Monitorizarea stilului de viaţă. 

Desfăşurarea acestei procedurii este reglementată de prevederile art. 18 al 

Legii nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinul MAI nr.160 din 07.06.2017 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea stilului de viaţă al 

funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Aplicarea procedurii respective permite stabilirea următoarelor date: 
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– identificarea corespunderii nivelului de trai al funcționarului public cu 

statut special din cadrul MAI cu nivelul legal de remunerare al acestuia şi a 

persoanelor cu care duce un trai comun; 

– verificarea corespunderii conduitei funcționarului public cu statut special 

din cadrul MAI cu exigențele stabilite în Codul de etică și deontologie al 

funcționarului public cu statut special din cadrul MAI. 

Pe parcursul anului 2017, au fost desfăşurate 5 proceduri de monitorizare al 

stilului de viață al angajaților MAI, în rezultatul cărora a fost sesizată Autoritatea 

Naţională de Integritate, privind încălcările constatate, pentru adoptarea unor 

decizii conform legislației în vigoare.  
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ASIGURAREA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR ATRIBUITE 

LA SECRETUL DE STAT 
 

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în documentele de politici, dar şi 

prevederilor actelor normative ce reglementează protecția informației atribuite la 

secretul de stat, activitatea subdiviziunii specializate din cadrul SPIA a fost axată 

pe supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, asigurării 

protecţiei informaţiilor atribuite la secretul de stat în cadrul MAI, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, identificării 

vulnerabilităților și minimizării riscurilor de încălcare a cerințelor de protecție a 

acestor informații. 

Pe parcursul anului 2017, pentru armonizarea cadrului departamental în 

domeniul protecției informațiilor atribuite la secretul de stat, au fost elaborate 9 

ordine MAI, 5 dispoziţii MAI şi 2 dispoziţii SPIA. 

Totodată, s-a acordat suportul de referință la constituirea subdiviziunilor de 

protecţie a informaţiilor a autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

MAI, precum şi la organizarea activităţii acestora (au fost create 9 subdiviziuni de 

protecţie). 

Paralel cu elaborarea regulamentelor de organizare a subdiviziunilor 

interioare de protecție din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din 

subordinea MAI a fost acordat suport informativ și practic la elaborarea 

Nomenclatoarelor de funcţii care necesită acces la secretul de stat, remise ulterior 

în adresa Serviciului de Informații și Securitate pentru avizare, precum și a 

Nomenclatoarelor de totalizare al dosarelor documentelor și altor purtători 

materiali de informații. 

Întru organizarea eficientă a evidenței documentelor secrete din cadrul 

MAI a fost elaborat și pus în aplicare Nomenclatorul de totalizare pentru anul 

2017, concomitent, fiind elaborate și aprobate modificări actualizate la 

Nomenclatorul funcțiilor care necesită acces la secretul de stat al MAI. 

Pentru disciplinarea și responsabilizarea angajaților MAI, în conformitate 

cu Planul de instruire a persoanelor cu atribuţii de asigurare a regimului secret şi a 

celor care dispun de autorizaţii de acces la informaţii atribuite la secret de stat din 

cadrul subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea acestuia pentru anul 2017, au fost desfășurate 39 de 

activităţi de instruire privind aplicarea măsurilor legale referitoare la protecția 

informațiilor atribuite la secretul de stat, precum și implementarea în practică a 

prevederilor legislației din domeniu, inclusiv, fiind efectuate 40 de controale cu 

caracter metodologico-practic, în cadrul cărora a fost acordat suport la organizarea 

corectă a lucrărilor de secretariat secrete și protecția fizică a acestora.  

În scopul asigurării protecției informațiilor și purtătorilor materiali de 

informații atribuite la secretul de stat împotriva acțiunilor de divulgare, pierdere, 

compromitere, sustragere, distrugere neautorizată sau alterare, în cadrul MAI a fost  
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elaborat și pus în aplicare Programul de prevenire a scurgerii de informații atribuite 

la secret de stat. Suplimentar, s-a acordat asistență metodologico-practică la 

elaborarea Programului nominalizat în cadrul subdiviziunilor Inspectoratului 

General al Poliției. 

Pentru organizarea eficientă a regimului secret în situaţii de urgenţă, a fost 

inițiată elaborarea, după caz, modificarea planurilor pentru protejarea informaţiilor 

atribuite la secret de stat în cazuri de urgenţă, în care sunt prevăzute procedurile de 

evacuare şi distrugere a acestora, în baza Planului-tip de evacuare a purtătorilor 

materiali de informații atribuite la secret de stat în situații de urgență, atac sau 

devastare a sediului. 

Întru relevarea cazurilor de încălcare a normelor de protecție a secretului de 

stat, precum și stabilirea persoanelor vinovate de aceste încălcări, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat, au 

fost examinate 3 petiții și efectuate 3 anchete de serviciu pe diverse încălcări ale 

regimului secret, cu întocmirea încheierilor și remiterea acestora după competență 

în adresa Serviciului de Informații și Securitate, pentru adoptarea unor decizii 

conform legislației în vigoare.  

Spre finele anului 2017 s-a creat și s-a dispus pilotarea unui proiect ce ține 

de circuitul închis, în rețea, în cadrul SPIA, a documentației de serviciu în format 

electronic, cu respectarea strictă a cerințelor și măsurilor normative (legale) de 

referință. Acest proiect era necesar a se efectua pentru atingerea obiectivelor în 

circulația (creare, prelucrare, stocare, etc.) documentelor de serviciu prin: 

a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; 

b) conformitatea cadrului normativ şi reglementărilor interne; 

c) siguranţa şi optimizarea resurselor; 

d) siguranţa şi integritatea informaţiei. 

Realizarea obiectivului dat s-a bazat nemijlocit pe următoarele principii-

cheie: protecţie şi Securitate, economicitate, eficienţă, eficacitate și managementul 

riscurilor, cu respectarea cerințelor în procesul de creare, stocare, prelucrare şi 

transmitere a informaţiei, inclusiv protecţia datelor personale, prin metode şi 

mecanisme de asigurare a securităţii informaţionale; 

Prin intermediul acestei rețele se va minimiza costul resurselor alocate 

pentru atingerea rezultatelor estimate ale activităţii, cu menţinerea calităţii 

corespunzătoare a acestor rezultate. Raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele 

utilizate pentru obţinerea acestora fiind unul eficient. Se preconizează un grad înalt  

de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare activitate legată de 

documentare şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii 

respective. Toate aceste acțiuni fiind  într-un proces sistematic de identificare, 

evaluare, gestionare, monitorizare şi control al riscurilor, organizat şi efectuat în 

scopul asigurării rezonabile privind atingerea obiectivului. 
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INSTRUIREA PROFESIONALĂ  
 

Pe parcursul anului 2017, pregătirea profesională la locul de serviciu a 

angajaţilor din cadrul SPIA a fost desfăşurată conform Dispoziţiei SPIA nr. 4/8 din 

20.01.2017, care a inclus pregătirea generală, de specialitate, fizică şi intervenția 

polițienească. 

De asemenea, 47 de angajaţi ai SPIA au beneficiat de 21 de instruiri 

naţionale şi internaționale, cu tematică diversă, după cum urmează:  

– în perioada 22 – 24 februarie 2017, trei angajați au participat la cursul de 

perfecționare cu genericul „Respectarea secretului de stat în activitatea MAI”, care 

a fost desfăşurat în cadrul Academiei “Ştefan cel Mare”; 

– în perioada 20 martie – 14 aprilie 2017, un angajat a participat la cursul 

de formare managerială de bază, care a fost desfăşurat în cadrul Departamentului 

dezvoltare profesională şi managerială al Academiei “Ştefan cel Mare”; 

– în perioada 27 – 31 martie 2017, zece angajaţi au participat la cursul de 

specializare în domeniu, cu genericul ,,Prevenirea și combaterea corupției II”, 

organizat în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al 

Academiei “Ştefan cel Mare”; 

– în perioada 09 – 14 ianuarie 2017, un angajat a participat în cadrul vizitei 

de studiu cu tematica „Etica şi anticorupţia în cadrul afacerilor interne, în vederea 

valorificării componentei multilaterale a Programului de cooperare polițienească a 

Parteneriatului Estic”, desfășurată în or. Berlin, Germania; 

– în perioada 28 – 31 martie 2017, trei angajați au participat la cursul de 

evaluatori/facilitatori privind integritatea Poliţiei şi Poliţiei de frontieră, organizat 

sub auspiciul Centrului pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate, desfăşurat 

în incinta sediului Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP; 

– în perioada 28 martie – 06 aprilie 2017, trei angajați au participat la 

cursul de evaluatori/facilitatori, Cursul Pilot privind integritatea Poliției și Poliției 

de frontieră și Atelierul pentru manageri privind analiza de risc, care au fost 

desfăşurate în incinta Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP; 

– în perioada 10 – 12 aprilie, trei angajaţi au participat la prezentarea de 

echipamente și softuri, organizată de către reprezentanții companiei Vi-

Technologies, desfăşurată în or. Bucureşti, România; 

– în perioada 02 – 05 mai 2017, doi angajați au participat în cadrul vizitei  

de studiu privind întărirea capacităților de prevenire și combatere a 

comportamentului corupt în cadrul Poliției, desfășurată în or. Vilnius, Lituania; 

– în perioada 11 – 16 iunie 2017, un angajat a  participat la cursul de 

pregătire a personalului din structurile Consiliul Național pentru Managementul 

Integrat al Frontierei de Stat al RM, desfăşurat în or. Bucureşti, România; 

– în perioada 13 – 16 iunie 2017, un angajat a  participat la seminarul cu 

genericul “Noi abordări pentru combaterea amenințărilor în adresa securității”, 

organizat în cadrul programului TAIEX, desfăşurat în or. Madrid, Spania; 
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– în perioada 20 – 23 iunie 2017, doi angajaţi au participat la conferinţa cu 

genericul „Etica și anticorupția în cadrul afacerilor interne, a componentei 

multilateral a Programului de cooperare polițienească a Parteneriatului Estic”, 

desfăşurată în or. Berlin, Germania; 

– în perioada 19 – 30 iunie 2017, un angajat a participat la cursul de 

formare a formatorilor în domeniul managementului de nivel superior, desfășurat 

în cadrul Academiei de Administrare Publică. 

– în perioada 17 – 21 iulie 2017, doi angajați au participat la Seminarul 

“Etică organizațională și integritate în MAI”, or. Suceava, România; 

– în perioada 10 – 16 septembrie 2017, un angajat a participat la cursul de 

instruire cu tematica „Police Leadership and Management Skills Training” 

desfășurat în or. Ankara, Turcia; 

– în perioada 29 – 29 septembrie 2017, un angajat a participat la Atelierul 

de lucru cu genericul „Management”, desfășurat în or. Berlin, Germania; 

– în perioada 09 – 13 octombrie 2017, cinci angajaţi au participat la cursul 

de instruire cu tematica ,,Combaterea crimei organizate, inteligență și metode de 

investigare”, desfăşurat în or. Ankara, Turcia; 

– în perioada 16 – 20 octombrie 2017, doi angajaţi au participat la cursul 

de instruire privind „Etica organizațională și integritatea în cadrul MAI”, 

desfăşurat în or. Buzău, România; 

– în perioada 06 – 10 noiembrie 2017, un angajat a participat la cursul de 

instruire privind „Etica organizațională și integritatea în cadrul MAI”, desfăşurat în 

or. Iaşi, România; 

– în perioada 26 – 30 noiembrie 2017, doi angajaţi au participat la al II-lea 

curs de instruire privind „Etica organizațională și integritatea în cadrul MAI”, 

desfăşurat în or. Brașov, România; 

– în perioada 04 – 07 decembrie 2017, un angajat a participat la încheierea 

proiectului de instruire cu genericul „Etică organizațională și integritate în cadrul 

MAI” și la atelierul de Leadership Etic, desfăşurat în or. București, România; 

– în perioada 12 – 14 decembrie 2017, un angajat a participat la Atelierul 

regional de lucru cu genericul „Integritatea și standardele profesionale în domeniul 

aplicării legii”, desfăşurat în or. București, România. 

În rezultatul evaluării cunoştinţelor la pregătirea profesională, angajaţii 

SPIA au obţinut următoarele rezultate:  

Pregătirea generală – 8,49; 

Pregătirea de specialitate – 9,00; 

Pregătirea fizică – 8,98; 

Intervenția polițienească – 8,07; 

Instrucţiuni de tragere – 8,56 

Media generală individuală – 8,62; 

Media generală pe subdiviziune – 8,64. 
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PROBLEME ŞI DIFICULTĂŢI CONSTATATE 
 

Pe parcursul anului 2017, în cadrul activităţilor desfăşurate, au fost 

constatate următoarele probleme:   

1. Cadrul normativ contradictoriu: 

– necesitatea modificării prevederilor Legii nr. 59 din 29.03.2012 privind 

activitatea specială de investigații; 

– absenţa unui mecanism de protecție a denunțătorilor; 

– conflicte de competenţe la efectuarea anchetelor de serviciu; 

– necesitatea includerii Ministerului Afacerilor Interne în sistemul 

organelor securităţii statului, care, de facto, exercită atribuţii în acest sens şi 

întruneşte toate condiţiile necesare. 

2. Lipsa sau gradul avansat de uzură a mijloacelor speciale din dotare; 

3. Lipsa personalului cu experienţă în domeniul protecţiei informaţiei 

atribuite la secretul de stat şi a analizei informaţiilor. 

4. Lipsa rețelelor securizate de transmitere și recepționare a informației 

atribuite la secret de stat în format electronic, precum și aprobarea la nivelul 

Ministerului a Politicii de securitate informațională; 

5. Nivelul salarizării angajaților Serviciului sunt neproporţionale riscurilor 

activității desfăşurate şi în special celor de corupţie. 
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PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ 
 

Direcţiile prioritare de activitate şi obiectivele de perspectivă ale 

Serviciului protecţiei interne şi anticorupţie al MAI, pentru anul 2018, sunt 

următoarele: 

1. Reorganizarea Serviciului protecţie internă şi anticorupţie, prin crearea 

Inspectoratului protecţie internă şi anticorupţie;  

2. Perfecţionarea cadrului normativ şi elaborarea indicatorilor de 

performanţă, cantitativi şi calitativi, pentru planificarea şi aprecierea rezultatelor; 

3. Consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a manifestărilor de 

corupţiei şi celor conexe lor, precum şi a faptelor coruptibile; 

4. Organizarea acţiunilor cu caracter preventiv pe segmentul de activitate;  

5. Contracararea manifestărilor de corupţie, în care ar putea fi implicaţi 

angajaţii MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului; 

6. Asigurarea protecţiei interne împotriva amenințărilor, vulnerabilităților și 

riscurilor susceptibile să pericliteze siguranța sistemului afacerilor interne, 

supravegherea şi controlul respectării legislației şi disciplinei de serviciu de către 

personalul sistemului administrativ al MAI;  

7. Supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către 

angajaţii MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului, conform competenţei;  

8. Desfăşurarea monitorizării stilului de viaţă al funcţionarilor publici cu 

statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative 

şi instituţiilor din subordinea Ministerului, cu respectarea dreptului la viaţa privată 

a acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

9. Controlul privind respectarea regimului secret și asigurarea protecției 

informațiilor de serviciu și celor atribuite la secretul de stat în cadrul MAI, 

autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului. 

 

 

 


