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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
ABREVIERI
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
SPIA – Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
DCC – Direcţia combaterea corupţiei a SPIA
DSI – Direcţia securitate internă a SPIA
DPI – Direcţia protecţia informaţiilor a SPIA
SUP – Secţia urmărire penală a SPIA
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, și 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 97
de angajaţi, dintre care 95 cu statut special şi 2 funcţionari tehnici. Completarea
funcțiilor este de 89 %, fiind vacante 10 funcţii cu statut special. Totodată, 5
persoane sunt detaşate în cadrul altor subdiviziuni ale aparatului central sau
autorităţi administrative din subordinea MAI.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL
În scopul planificării activităţii Serviciului protecţie internă şi anticorupţie
al MAI, au fost elaborate următoarele documente de bază:
– Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 26.06.2018 cu privire la aprobarea
Planului sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice
pentru anii 2018-2020;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/1 din 12.01.2018 cu privire la instituirea Comisiei
pentru efectuarea controlului anual al dispozițiilor, documentelor, dosarelor și
altor purtători materiali de informații atribuite la secret de stat aflate în gestiunea
subdiviziunilor MAI;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/2 int. din 12.01.2018 cu privire la organizarea și
desfășurarea activităţilor de instruire a angajaților subdiviziunilor MAI în
domeniul asigurării regimului secret.
– Dispoziţia SPIA nr. 4/3 int. din 12.01.2018 cu privire la organizarea și
desfășurarea pregătirii profesionale în cadrul SPIA;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/5
25
int. din 22.01.2018 cu privire la
21
Ordine
deplasarea angajaților SPIA în
20
interes de serviciu;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/6
Dispoziţii
15
12
int. din 31.01.2018 cu privire la
monitorizarea stilului de viață a
10
Hotărîri de
Guvern
unui angajat MAI;
4
5
– Dispoziţia SPIA nr. 4/7
1
1
1
1
int. din 01.02.2018 cu privire la
0
responsabilizarea angajaților MAI
2016
2017
2018
privind
respectarea
regulilor
circulației rutiere;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/8 int. din 23.03.2018 cu privire la supravegherea
disciplinei de serviciu de către angajații MAI pe parcursul desfășurării
evenimentelor publice la 25.03.2018;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/11 int. din 05.04.2018 cu privire la supravegherea
respectării legislației și disciplinei de serviciu angajaților MAI în perioada
sărbătorilor pascale;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/12 int. din 13.04.2018 cu privire la supravegherea
respectării legislației și disciplinei de serviciu angajaților MAI în perioada
sărbătorilor pascale;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/15 int. din 22.05.2018 cu privire la organizarea și
desfășurarea cursurilor de instruire în domeniul integrității Poliției sub auspiciul
Centrului pentru Controlul Democratic a Forțelor Armate;
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– Dispoziţia SPIA nr. 4/16 int. din 22.05.2018 cu privire la organizarea
sondajului socio-psihologic în cadrul autorităților și instituțiilor din subordinea
MAI;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/17 int. din 24.05.2018 cu privire la evaluarea
bazei materiale și didactice a Departamentului dezvoltare profesională și
managerială a Academiei Ștefan cel Mare a MAI;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/20 int. din 08.06.2018 cu privire la procedura de
delegare în cadrul deplasărilor de serviciu peste hotarele ţării a angajaţilor
Serviciului protecţie internă şi anticorupţie;
– Dispoziţia SPIA nr. 4/21 int. din 08.06.2018 cu privire la efectuarea
serviciului de zi în cadrul SPIA.
Materiale examinate
Pe parcursul semestrului I al anului 2018, volumul circulaţiei documentelor
în cadrul Serviciului protecţie internă şi anticorupţie a constituit 2742 de
documente.

Circulaţia documentelor

1500

Intrare
1000
500

1356

Iesire

1204
182

Interne

0
Intrare

Iesire

Interne

De asemenea, au fost primite şi înregistrate 497 de petiţii, dintre care 10
repetate. De către angajaţii Serviciului au fost primite în audiență 68 de persoane.
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PREVENIREA MANIFESTĂRILOR DE CORUPŢIE
Activităţi de prevenire
Pe parcursul perioadei de raport, au fost instruiţi 1300 de angajaţi ai
autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, după cum urmează:
– 17 instruiri cu efectivul INP (870 de angajați), care au cuprins următoarele
subiectele: regimul juridic al cadourilor, neadmiterea, denunțarea şi tratarea
influențelor necorespunzătoare, statutul disciplinar al funcționarului public cu
statut special;
– 5 instruiri cu efectivul IGPF (280 de angajați) cu tematica „Etica și
deontologia profesională”.
– 5 instruiri cu suportul Centrului pentru Control Democratic al Forțelor
Armate (DCAF), pentru evaluatori și facilitatori;
– 1 instruire cu privire la compartimentul anticorupție și integritatea
organizațională pentru viitorii absolvenți ai Academiei de poliție „Ștefan cel Mare”
a MAI ( 150 de studenți).

INSTRUIRI

Numărul de instruiri

Numărul de angajaţi

5633

72
2015

346
4

2016

1711
18
2017

1300
28
2018

Conform prevederilor Dispoziției 4/16 din 12 mai 2018 ,,Cu privire la
organizarea şi desfăşurarea sondajului sociologic în cadrul subdiviziunilor
autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI”, în perioada 15.05–
7

Direcţia prevenire şi management operaţional
e-mail: securitate@mai.gov.md

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
15.07.2018, de către angajaţii SPIA a fost efectuat un sondaj socio-psihologic în
cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.
Totodată, în procesul asigurării măsurilor de prevenire a fost elaborată o notă
informativă cu privire la problematicile identificate în cadrul subdiviziunilor MAI,
precum și în vederea neadmiterii manifestărilor de corupție au fost întocmite
rapoarte cu privire la vulnerabilitățile identificate.
De asemenea, a fost elaborată fișa privind analiza incidentului de integritate,
în vederea identificării cauzelor și condițiilor care au condus la comiterea
manifestărilor de corupție.
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 Serviciul protecţie internă şi
anticorupţie este asigurată gestiunea liniilor specializate anticorupţie cu numărul
scurt 1520 şi (022) 26-11-12.

Total: 405 apeluri

Redirecţionate către
alte autorităţi; 94;
13%

Despre presupuse
acte de corupţie; 28;
4%

Anonime
; 113;
15%

Apeluri nerelevante/
consultări; 373;
51%

Despre alte
fapte
ilegale; 125;
17%

Anonime
Despre presupuse acte de
corupţie
Despre alte fapte ilegale
Apeluri nerelevante/
consultări
Redirecţionate către alte
autorităţi

Rapoarte înregistrate
REI-2

Materiale înregistrate în
REI-1

Pornite cauze penale în baza
apelurilor primite la numărul 1520

116

21

22

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, au participat la
lucrările grupului de lucru pe achiziţii publice a MAI.
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ACTIVITATEA ANALITICĂ
În perioada semestrului I al anului 2018 efectivul Secției analitice a
elaborat următoarele produse:
1. analiza lunară:
– a datelor statistice privind cauzele penale prevăzute de articolele 324,
326, 327 și 328 din Codul penal – 6;
– a datelor statistice obținute privind sancțiunile aplicate în urma
încălcărilor disciplinei de serviciu.
2. analiza trimestrială:
– a datelor statistice obținute în primul trimestru al anului 2018 privind
sancțiunile aplicate în urma încălcărilor disciplinei de serviciu;
– a datelor statistice obținute în primul trimestru al anului 2018 privind
cauzele penale prevăzute de articolele 324, 326, 327 și 328 din Codul penal.
3. analiza tactică:
– privind ultragierea/maltratarea angajaților MAI, precum și implicarea
acestora în infracțiuni de tortură pe parcursul anului 2017;
– a riscurilor și vulnerabilităților ce afectează negativ activitatea
subdiviziunilor MAI pentru anul 2017;
– privind climatul moral-psihologic în unele colective ale MAI;
– privind angajaților publici cu statut special din cadrul autorităților
administrative și instituțiilor din subordinea MAI care, pe parcursul anilor 20162017, au fost implicați în accidente rutiere cu automobilele de serviciu, precum și
au utilizat arma de foc din dotare, conform criteriilor stipulate de Direcția politici
de personal și învățământ al MAI;
– referitor la situația privind cauzele penale inițiate pentru comiterea
infracțiunilor prevăzute de art. 325 din Codul penal (corupere activă);
– privind cauzele penale pornite în privința angajaților MAI în primul
trimestru al anului 2018, precum și cauze de ultragiere a polițiștilor înregistrate în
aceiași perioadă de raportare;
– privind activitatea specială de investigații desfășurată de către angajații
SPIA al MAI pe parcursul primului trimestru al anului 2018;
– a activității speciale de investigații desfășurată de către angajații SPIA
al MAI în primul trimestru al anului 2018 prin evaluarea situației privind cauzele
penale pornite în perioada de raport cu participarea ofițerilor de investigații din
cadrul Serviciului;
– a cauzelor penale pornite în anul 2018 (ianuarie-aprilie) în privința
angajaților INP al IGP al MAI, precum și a denunțurilor cazurilor de corupere
activă (art. 325 CP al RM) efectuate în perioada de raport în privinţa angajaţilor
INP al IGP al MAI;
– a cazurilor de influență necorespunzătoare exercitate asupra ofițerilor
de urmărire penală din cadrul IGP al MAI, în perioada anilor 2017-2018, precum și
evaluarea cadrului normativ care reglementează acest proces;
9
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– a activității speciale de investigații desfășurată de către angajații SPIA
al MAI, pe perioada anului 2018 prin evaluarea situației privind cauzele penale
pornite în perioada de raport cu participarea ofițerilor de investigații din cadrul
Serviciului.
4. analiza strategică:
– analiza strategică privind motivele concedierilor angajaților MAI în
perioada anilor 2012-2017;
5. analiza statistică:
– privind datele statistice obținute în anul 2017 privind incidente pe
efectiv: accidente rutiere cu participarea angajaților MAI;
– privind disciplina de serviciu pentru perioada anilor 2016-2017;
– privind cauzele penale pornite în anul 2017 și în anul curent în privința
angajaților Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI;
– cu privire la infracțiunile comise de către angajaţii MAI pe perioada
anului 2017, la solicitarea Biroului Naţional de Statistică.
– cu privire la datele statistice referitor la cauzele penale pe perioada
anilor 2014-2018 (5 luni) pornite împotriva angajaţilor IGP al MAI.
6. alte analize:
– analiza indicilor activității speciale de investigații obținute de către
angajații SPIA în anul 2017;
– analiza studiului efectuat de către Centrul Analitic Independent
,,Expert-Grup” cu genericul „Cheltuielile bugetare pentru Poliție: Cât și cum?”;
– analiza săptămânală a datelor statistice cu privire la incidentele pe
efectiv pe perioada lunii iunie 2018;
– elaborarea metodologiei de utilizare a tabelului cu privire la activitatea
specială de investigații desfășurată de către angajații SPIA al MAI, pe perioada
anului 2018;
Produsele analitice ale SA a
– elaborarea tabelului de
SPIA al MAI
evidenţă a cazurilor de scurgeri de
informaţii din cadrul MAI şi din
15
11
subdiviziunile acestuia şi elaborarea
10
1
5
metodologiei de introducere a
1
0
informaţiei în cadrul tabelului;
– analiza operațională a
materialelor acumulate în privința
angajatului MAI.
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COMBATEREA INFRACŢIUNILOR
Manifestări de corupţiei şi alte infracţiuni
Pe parcursul semestrului I al anului 2018, în baza sesizărilor depuse de
către subdiviziunile SPIA au fost pornite 121 de cauze penale, după cum urmează:
Cauze penale
pornite în baza sesizărilor
depuse de către
subdiviziunile SPIA
DCC
DSI

Infracţiunea

Numărul total
al cauzelor penale
pornite în baza
sesizărilor depuse
de către SPIA

art. 324 Cod penal (corupere pasivă)

12

4

16

art. 325 Cod penal (corupere activă)

14

30

44

14

3

17

5

2

7

art. 2171 Cod penal

0

0

0

alte articole (236, 248, 1661, 173, 190,
191, 248, 2641, 290, 329, 332, 349,
351 și 361 Cod Penal)

24

13

37

TOTAL

69

52

121

art. 326 Cod Penal (traficul de
influenţă)
art. 327 (abuzul de putere sau abuzul
de serviciu) şi art.328 (excesul de
putere sau depăşirea atribuţiilor de
serviciu)

Cauze penale pornite în comparaţie cu anii precedenţi
140
120
100

121

80
60
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109
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40
20
0
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Din numărul total de cauze penale pornite în baza sesizărilor depuse de
către subdiviziunile SPIA, au fost sau continue să fie documentate 170 de
persoane, dintre care 102 de funcţionari publici şi anume:
 angajaţi ai autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea
MAI – 67, dintre care:
– IGP – 62 de angajați, după cum urmează:
 INP – 25 angajaţi;
 IP Bălți– 6 angajaţi;
 DP mun. Chișinău – 5 angajaţi;
 IP Bender – 3 angajaţi;
 IP Leova – 3 angajați;
 INI – 2 angajaţi;
 DP al UTA Găgăuzia – 2 angajați;
 IP Rîșcani–2 angajați;
 IP Taraclia – 2 angajați;
 IP Cahul – 2 angajați;
 IP Comrat – 2 angajați;
 IP Anenii Noi, IP Căușeni, IP Sângerei, IP Glodeni, IP Drochia,
IP Ialoveni, IP Ungheni, IP Centru – câte 1 angajat;
– DTC – 3 angajați;
– IGPF – 2 angajați;
 alți funcționari publici – 35 (angajații ÎS „Calea ferată” – 13; avocați –
5; I.S Cris Registru – 1; ex-angajat al MAI – 2; Angajați ANTA – 7; medici - 7;).
 persoane civile – 68 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
Pe parcursul primului semestru al anului 2018, angajaţii secţiei urmărire
penală a SPIA au examinat 35 de sesizări cu privire la diverse infracțiuni, inclusiv
6 înregistrate și rămase nesoluționate din anul 2017.
Pe 9 sesizări (una din anul 2017 și opt din anul 2018) au fost înaintate
propuneri de neîncepere a urmăririi penale, care au fost confirmate de către
organele procuraturii. O sesizare a fost expediată după competență la procuratura
raionului Taraclia.
Secţia urmărire penală a avut în gestiunea pornite 25 cauze penale (4 c/p
din sesizările înregistrate în anul 2017 și 21 c/p din sesizările înregistrate pe
parcursul a 6 luni ale anului 2018).
12
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Totodată, prin ordonanțele procurorilor, ofițerii de urmărire penală ai
secţiei urmărire penală a SPIA au fost incluși în diverse grupuri de urmărire penală
pe încă 18 cauze penale, pe care activează în comun cu procurorii.
Din cele 28 de cauze penale aflate în gestiunea secţiei urmărire penală a
SPIA, 24 c/p au fost trimise de către procurori după competenţă în alte organe de
urmărire penală, 1 c/p a fost încetată, 1 c/p a fost suspendată.
Pe parcursul perioadei de referință, de către procurori, cu concursul
angajaților secţiei urmărire penală a SPIA, au fost finisate și expediate în instanțele
de judecată – 5 cauze penale.
La moment în procedură la secţiei urmărire penală a SPIA sunt 2 cauze
penale, pe care sunt autorizate şi se efectuează măsuri speciale de investigație și
acțiuni de urmărire penală.
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PROTECŢIA INTERNĂ A MAI
Supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către
angajaţii MAI.
Pe parcursul perioadei de raport, în limita competenţei, au fost examinate
704 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.
MATERIALE EXAMINATE
500
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328

400

330
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Astfel, cel mai frecvent, cetăţenii au reclamat următoarele acţiuni, inacţiuni
sau decizii ale angajaţilor MAI:
– neonorarea obligațiilor 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;
– nereacționarea conducătorilor la sesizările cetăţenilor în privinţa
subalternilor etc.
În rezultatul anchetelor de serviciu, au fost elaborate 18 ordine de
sancţionare, fiind aplicate sancţiuni disciplinare în privinţa a 42 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:
avertisment
mustrare; 13;
32%
avertisment ; 9;
22%

mustrare
mustrare aspră

concediere; 3; 7%

mustrare aspră;
16; 39%

retrogradare cu un
grad special
retrogradare în
funcţie
concediere

Aceștia au fost sancționați pentru următoarele încălcări:
– pentru acţiuni manifestate prin absenţa fără motive întemeiate de la
serviciu timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul
zilei de muncă – 1 angajat;
– pentru neexecutarea ordinelor legale a superiorilor, cât și lipsă de stimă
față de aceștia – 1 angajat;
– pentru fapte manifestate prin imixtiunea în activitatea altui angajat – 1
angajat;
– pentru lipsă de sinceritate şi necontribuirea activă la stabilirea
adevărului obiectiv în cadrul anchetei de serviciu, neexecutarea ordinelor
superiorilor – 1 angajat;
– pentru modificarea intenționată a datelor proceselor-verbale cu privire
la contravenții ulterior înregistrării în Sistemul de evidență a contravențiilor,
15
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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 – 3 angajați.
– pentru neasigurarea transmiterii în termen de 24 ore în adresa
Procuraturii teritoriale specializate – 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 – 20 de angajați.
Totodată, pe parcursul semestrului I al anului 2018, în adresa organelor
Procuraturii şi de urmărire penală au fost remise 46 de sesizări şi materiale ale
anchetelor de serviciu, pentru examinare, precum şi înaintate autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.
De asemenea, au fost constatate şi documentate 10 contravenţii, dintre care:
1; 10%
4; 40%
2; 20%

1; 10%

art.236 Depăşirea vitezei de circulaţie
stabilită pe sectorul respectiv de drum
art. 71 încălcarea legislaţiei privind
accesul la informaţie şi cu privire la
petiţionare
art. 288 Încălcarea regulilor de exploatare
a vehiculelor

2; 20%

art. 239 Nerespectarea regulilor de
circulaţie în zonele rezidenţiale
art.231. Conducerea vehiculului cu
încălcarea regulilor privind permisul de
conducere

Angajaţii SPIA au participat la desfăşurarea a 15 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.
Pe parcursul semestrului I al anului 2018, a fost desfăşurate 3 proceduri de
monitorizare al stilului de viață al angajaților MAI, în rezultatul cărora a fost
sesizată Autoritatea Naţională de Integritate, privind încălcările constatate.

16

Direcţia prevenire şi management operaţional
e-mail: securitate@mai.gov.md

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
ASIGURAREA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR ATRIBUITE
LA SECRETUL DE STAT
Pe parcursul perioadei de raport, activitatea a fost axată prioritar pe
identificarea şi combaterea vulnerabilităţilor şi riscurilor existente în sistemul de
protecţie a informaţiilor atribuite la secret de stat, asigurării protecţiei informaţiilor
atribuite la secretul de stat a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din
subordinea Ministerului.
Au fost întreprinse măsurile necesare conform Legii nr. 245-XVI din 27
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, inclusiv prin aplicarea în practică a
restricţiilor, urmate de suspendarea accesului la informaţii atribuite la secretul de
stat a persoanelor aflate sub cercetare de serviciu, inclusiv și procedura de eliberare
din funcţii a angajaților pe motiv de refuz de acordare a acestui drept.
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INSTRUIREA PROFESIONALĂ
Pe parcursul semestrului I al anului 2018, pregătirea profesională la locul
de serviciu a angajaţilor din cadrul SPIA a fost desfăşurată conform Dispoziției
SPIA nr. 4/3int din 12.01.2018 ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea pregătirii
profesionale în cadrul SPIA pe parcursul anului 2018”.
Concomitent, întru realizarea prevederilor Dispoziției SPIA nr. 4/3int din
12.01.2018 ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale în
cadrul SPIA pe parcursul anului 2018”, au fost elaborate și aprobate Planul de
studii, orarul lecțiilor la pregătirea profesională a angajaților SPIA pe trimestrele I,
II, III și IV ale anului 2018, precum și planurile tematice ale pregătirii generale și
de specialitate a efectivului SPIA.
De asemenea, 37 de angajaţi ai SPIA au beneficiat de 12 instruiri naţionale
şi internaționale, cu tematică diversă, după cum urmează:
– în perioada 15 ianuarie – 20 aprilie 2018, un angajat a participat la cursul
de instruire în domeniul securităţii şi apărării naţionale cu genericul „Probleme
actuale ale securităţii naţionale”, desfăşurat de către Academia Militară a Forţelor
Armate;
– la 17 ianuarie 2018, un angajat a participat la ședința organizată de către
STI al MAI, în cadrul căreia a fost prezentat un produs digital ,,Soluție ELO –
MAI”, în domeniul gestionării electronice a documentației;
– în perioada 12 – 16 februarie 2018, un angajat din cadrul SPIA a
participat la vizita de studiu în domeniul prevenirii și investigării actelor de
corupție în cadrul proiectului Twinning cu genericul „Suport în consolidarea
capacităţilor operaționale ale organelor de aplicare a legii din Republica Moldova
în domeniul prevenirii şi investigării actelor de corupţie”;
– în perioada 26 februarie – 03 martie 2018, zece angajați au participat la
trainingul de îmbunătățire a capacităților de investigare privind modul de utilizare
a metodelor și tehnicilor speciale de investigare în cadrul proiectului Twinning cu
genericul „Suport în consolidarea capacităţilor operaționale ale organelor de
aplicare a legii din Republica Moldova în domeniul prevenirii şi investigării actelor
de corupţie”;
– în perioada 15 – 19 martie 2018, doi angajați au participat la Cursurile de
specializare cu genericul ”Activitatea specială de investigații”, desfăşurat în cadrul
Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI.
– în perioada 19 – 23 martie 2018, 2 angajați a participat la Cursurile de
specializare cu genericul ”Corupția publică și afaceri interne”, desfăşurat în
Budapesta, Ungaria;
– în perioada 29 aprilie - 5 mai 2018, un angajat al SPIA a participat la
cursul de instruire cu genericul ,,Corupția publică și investigațiile financiare” în or.
Budapesta, Ungaria;
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– în perioada 21 – 25 mai 2018 – 10 angajați a participat la vizita de studiu
în cadrul proiectului de Twinning ”Suport în consolidarea capacităților
operaționale ale organelor de aplicare a legii din Republica Moldova în domeniu
prevenirii și investigării actelor de corupție”;
– în perioada 21 mai – 15 iunie 2018, 4 angajați ai SPIA au fost delegați la
cursurile manageriale de nivelul I în cadrul Academiei de Poliție ,,Ștefan cel
Mare”;
– în perioada 10 – 16 iunie 2018, 3 angajați ai SPIA au participat la cursul
de instruire cu genericul ,,Liderismul și combaterea corupției” în or. Budapesta,
Ungaria;
– în perioada 10 – 16 iunie 2018 – 1 angajat a participat la Cursurile de
specializare cu genericul ”Activitatea specială de investigații” în cadrul Academiei
”Ștefan cel Mare” a MAI;
– în perioada 24 – 30 iunie 2018 – 1 angajat a participat la vizita de studiu
privind preluarea și implementarea bunelor practici în domeniul tehnicilor speciale
de investigații, în or. Helsinki, Finlanda.
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PROBLEME ŞI DIFICULTĂŢI CONSTATATE
Pe parcursul semestrului I al anului 2018, în cadrul activităţilor desfăşurate,
au fost constatate următoarele probleme:
1. Cadrul normativ contradictoriu:
– necesitatea atribuirii Serviciului protecţie internă şi anticorupţie a
competenţelor materiale de exercitare a urmăririi penale în instrumentarea
cazurilor de corupţie, săvârşite de angajaţii MAI;
– 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.
6. Legea cu privire la expertize este contradictorie activității de urmărire
penală exercitată de către SUP a SPIA, care potrivit ultimilor modificări, organul
de urmărire penală al SPIA urmează să achite costurile tuturor expertizelor
efectuate de către CTCEJ a IGP, la moment ele sunt efectuate în baza unor scrisori
de garanție, iar la finele anului sunt efectuate totalurile şi prezentată nota spre
plată.
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VULNERABILITĂȚI CONSTATATE ÎN CADRUL MAI
Pe parcursul perioadei de raport, au fost constatate următoarele
vulnerabilităţi în cadru MAI:
 Insuficiența asigurării cu combustibil a automobilelor de serviciu a
INP.
 Implicarea în serviciu a angajaților INP peste durata normală a
timpului de muncă, majoritatea fiind antrenați în serviciu câte două zile consecutiv
în regim de 12 ore, fapt ce reduce capacitatea de intervenție la executarea
serviciului din motivul supraoboselei și, mai mult, pentru aceasta nici nu sunt
remunerați corespunzător prevederilor legale, iar debutanții sunt motivați în cea
mai mare măsură la încetarea raporturilor de serviciu.
 Persoanele condamnate pe cauze penale continuă să activeze în cadrul
autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.
 Aplicarea exagerată a sancțiunilor disciplinare care deseori nu
corespund gravității faptelor comise și gradului de vinovăție.
 Acordarea gradelor următoare sau înainte de termen în rezultatul
numirii într-o funcție temporar vacantă sau pe perioada concediului de odihnă, care
constituie o lacună normativă, care pe de o parte nu interzice acordarea gradelor în
astfel de circumstanțe, iar pe de altă parte creează o situație potențială de corupție.
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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;
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 şi a celor conexe corupţiei,
precum şi a faptelor de comportament corupţional, 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 și structurilor organizaționale din sfera
de competență a ministerului;
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.
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