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CONSIDERENTE INTRODUCTIVE 

Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI a fost constituit în 

conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 995 din 12 decembrie 2013 şi 

activează în baza Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin 

Ordinul MAI nr. 300 din 15.10.2014. 

Activitatea Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI a fost 

desfăşurată în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, actelor 

normative şi legislative în vigoare, tratatelor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, acţiunilor din Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011-

2015 şi Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, precum şi 

obiectivelor stabilite în Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului 

Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016 şi Planul de acţiuni al Ministerului 

Afacerilor Interne pentru anul 2016. 

Astfel, pe parcursul perioadei de raport, activitatea Serviciului protecţie 

internă şi anticorupţie 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; 

– gestionarea liniilor specializate anticorupţie; 

– implementarea Matricei de politici VLAP; 

– cooperarea cu APC, APL şi alte organizaţii. 

– instruirea profesională a angajaţilor SPIA. 
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MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL 

Organizarea managerială a activităţii Serviciului protecţie internă şi 

anticorupţie al MAI a fost asigurată de către angajaţii Direcţiei prevenire şi 

management operaţional, care au elaborat următoarele documente: 

– Planul de acţiuni al Serviciului protecţie internă şi anticorupţie pentru 

anul 2016” – în care au fost sistematizate documentele de politici publice la nivel 

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

Serviciului; 

– Foaia de parcurs pentru implementarea criteriilor de performanţă 

pentru anul 2015 din Matricea de politici privind liberalizarea regimului de vize – 

a fost actualizată; 

– Planul de acţiuni al Serviciului protecţie internă şi anticorupţie pentru 

implementarea Suportului bugetar privind liberalizarea regimului de vize pentru 

anul 2016 (Etapa II-III); 

– Plan de acţiuni cu privire la realizarea de către SPIA a unor acţiuni de 

armonizare a cadrului normativ (Trimestrul IV 2016 – Trimestrul I 2017); 

În scopul armonizării cadrului normativ, de către angajaţii Direcţiei 

prevenire şi management operaţional a SPIA au fost elaborate 2 ordine şi 15 

dispoziţii, dintre care: 

– Ordinul MAI nr. 65 din 04.03.2016 „Cu privire la utilizarea conform 

destinaţiei a mijloacelor financiare, tehnico-materiale, informaţionale şi altor 

bunuri aflate în gestiunea subdiviziunilor aparatului central, autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea MAI”; 

– Ordinul MAI nr. 216 din 19.07.2016 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind monitorizarea stilului de viaţă al poliţistului” 

– Dispoziţia MAI nr. 4/6 int. din 14 martie 2016 ,,Cu privire la instituirea 

grupului de lucru întru organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a 

riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor”; 

– Dispoziţia MAI nr. 4/10 int. din 21 martie 2016 „Cu privire la 

inventarierea sistemelor de supraveghere video şi GPS-monitoring din dotarea auto 

de serviciu”. 
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De către angajaţii Direcţiei prevenire şi management operaţional au fost 

examinate 498 de materiale, în rezultatul cărora au fost perfectate 355 de 

răspunsuri la solicitări şi demersuri, inclusiv fiind avizate unele proiecte de legi şi 

hotărâri de Guvern, precum şi diverse acte normative interne. 

Au asigurat verificarea proiectele ordinelor săptămânale şi de menţionare, 

cât şi a prezentărilor de înaintare pentru gradul următor al angajaților MAI. 
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PREVENIREA ACTELOR DE CORUPŢIE ŞI A CELOR CONEXE 

CORUPŢIEI 

Pe parcursul anului 2016, au fost desfăşurate activități de prevenire a 

corupției în rândurile angajaților MAI, realizate în conformitate cu prevederile 

următoarelor acte normative: 

– Dispoziția nr. 4/7 din 17 martie 2016 „Cu privire la desfășurarea 

ședințelor de profilaxie și promovare a conceptului ,,toleranță zero față de 

corupție” în rândurile angajaților MAI în anul 2016”. Au fost preconizate ședințe 

de profilaxie şi prevenire a fenomenului de corupție, promovare a conceptului 

„toleranţă zero faţă de corupţie” în cadrul autorităților administrative și instituțiilor 

din subordinea MAI unde indicatorii, la capitolul actelor de corupție, înregistrați de 

Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, s-au ridicat la două sau mai multe 

infracțiuni, în special, în conformitate cu prevederile art. 324 al CP (corupere 

pasivă), cum ar fi (indicii înregistrați în anul 2015): 2 – IP Râșcani, IP Briceni; 3 – 

IP Râșcani al DP mun. Chișinău, IP Ciocana al DP mun. Chișinău, IP Criuleni; 4 – 

IP Leova, IP Bălți. 

– Dispoziția nr. 4/38 int. din 12 septembrie 2016 „Cu privire la lansarea și 

desfăşurarea Proiectului „Integritate pentru credibilitate” în cadrul Campaniei de 

informare privind prevenirea și combaterea corupției în MAI”. Actualmente 

activitatea este în proces de realizare în contextul căreia sunt desfășurate ședințele 

de prevenire a corupției, informare și promovare a conceptelor ,,toleranță zero față 

de corupție” și „nu fi indiferent, evită și denunță corupția”, precum și pentru 

asigurarea integrității profesionale în rândurile angajaţilor subdiviziunilor 

aparatului central al MAI, autorități administrative și instituții din subordinea 

Ministerului. 

Este de menționat, că pe parcursul anului 2016, au fost desfășurate 44 

ședințe, la care au fost prezenți 3397 angajați.  

 
La fel, a fost lansat Proiectul pilot „Etică și integritate organizațională în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. Conform acestuia au fost prevăzute două 

stagii: Stagiu I – „Etică și integritate personală” participanții căreia sunt tinerii 

angajați ai MAI cu o vechime de până la trei ani; Stagiul II „Elementele de 

management etic în procesul integrității profesionale” unde participă conducătorii 
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nemijlociți ai tinerilor angajați desemnați la Stagiul I.  

În prezent activitățile prevăzute de acest Proiect sunt în proces de 

dezvoltare, pe parcursul anului 2016, fiind desfășurate cinci seminare de instruire 

cu participarea a 125 de tineri angajați (dispozițiile nr.-nr. 4/17 din 10 mai 2016, 

4/21 din 06 iunie 2016, 4/33 din 24 august 2016, 4/34 din 24 august 2016, 4/52 int. 

din 15 noiembrie 2016) și două – cu participarea a 50 de conducători ai lor 

(dispozițiile nr.-nr. 4/23 din 27 iunie 2016, 4/43 din 22 septembrie 2016), precum 

și un seminar cu cursanții anului de absolvire 2016 ai Academiei „Ștefan cel Mare” 

a MAI. În cadrul ședințelor de instruire în contextul Stagiilor desfășurate au 

participat angajații MAI din România în calitate de formatori, în special, din cadrul 

Direcției Generale Anticorupție (Daniel Moldoveanu, Viorela Bucur), și alții care 

s-au manifestat ca angajați integri (Marian Godină, Cătălin Spirache). 

De către Serviciul relații publice al Serviciului protecție internă și 

anticorupție au fost desfășurate următoarele activități:  

– elaborate 76 de comunicate de presă;  

– editate și montate 28 de materiale video;  

– oferite 102 declarații de presă jurnaliștilor;  

– conceptualizate, planificate și desfășurate 2 flashmob-uri; 

– conceptualizate, planificate și elaborate 2 spoturi publicitare și 1 film de 

scurtmetraj; 

– desfășurate 5 campanii/activități de informare și sensibilizare; 

– publicate 120 de postări unice pe paginile de facebook și twitter ale SPIA 

și DCC; 

– conceptualizate și elaborate designul, conținutul informativ și sloganul 

pentru 1 tip de broșură și 1 poster. 

– organizate 2 conferințe de presă; 

– a conceptualizat și elaborat 1 rollup prevăzut pentru Proiectul pilot „Etică 

și integritate organizațională în cadrul MAI”. 
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COMBATEREA ACTELOR DE CORUPŢIE ŞI A CELOR CONEXE 

CORUPŢIEI 

În rezultatul măsurilor speciale de investigaţii şi acțiunilor de urmărire 

penală desfăşurate pe parcursul anului 2016, de către angajaţii Direcţiei 

combaterea corupţiei a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie,  au fost pornite 

– 174 cauze penale (comparativ  2015 - 163; 2014 - 77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, au fost pornite cauze penale în baza următoarelor articole:  

– art. 324 Cod Penal (corupere pasivă) – 53 de cauze penale (în 2015-51 

cazuri şi 2014 -30);  

– art. 325 Cod Penal (corupere activă) – 32 de cauze penale (în 2015-7 şi 

2014 - 9 cazuri);  

– art. 326 CP (traficul de influenţă) – 24 de cauze penale (în 2015 - 25  şi 

2014 – 9 caz);  

– art. 327 (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) şi 328 (excesul de 

putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu) – 18 cauze penale (în 2015 şi 2014 - 

0 cazuri);  

– art. 329 CP (neglijenţa în serviciu) – 6 cauze penale (în 2015 şi 2014 - 0 

cazuri);  

– alte articole (220, 290, 190, 191, 168, 217/1, 244 , 237, 250, 256, 335, 

361, 248, 245, 260 Cod penal) – 41 de cauze penale (2015 – 56  cauze şi 2014- 

30). 

Din numărul total de cauze penale pornite de către angajaţii Direcţiei 

combaterea corupţiei a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie, au fost 

documentaţi 101 persoane dintre care, 70 de funcţionari publici şi anume:  

- poliţişti subdiviziuni subordonate MAI  – 39, dintre care:  

 INP, IP Dubăsari și IP Botanica – câte 4 angajați;  

 IP Rîșcani mun. Chișinău – 4 angajați;  

 DPF – 6 angajați;  

77 

163 

174 C
au

ze
 p

e
n

al
e
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 INI – 1 angajat;  

 IP Anenii Noi, Ialoveni, Briceni – 2 angajați;  

 IP Buiucani, Ștefan Vodă, Rîșcani, Comrat, Șoldănești și SPCSE cîte 1 

angajat. 

- alți funcționari publici – 31, dintre care:  (judecători -2; procurori – 1; 

grefier judecătoresc - 1; avocați – 5; primari – 2 (or.Șoldănești și s.Corlăteni, r-nul 

Rîșcani) Șef  și secretar al Comisiei din  cadrul Consiliului  raional  Rîșcani – 2; 

Consilier de probațiune al Biroului de probațiune Dubăsari – 1; DIP a MJ - 2; 

personal medical – 1; angajații Agenției „Moldsilva” – 1; angajații ÎS „Calea 

ferată” – 13).  

- civili – 31 de persoane. 

 
Reţinute persoane conform prevederilor art. 166 CPP RM - 36;  

Persoane arestate penal/contravenţional – 18.  

Au fost desfăşurate următoarele măsuri speciale de investigaţii de către 

angajaţii subdiviziunii :   

1. Dosare de urmărire informativă aflate în gestiune în anul curent – 25;  

1.2 Dosare de urmărire informativă pornite pe parcursul anului curent  – 3;  

1.3 Dosare de urmărire informativă clasate în anul curent – 8;  

1.4 Dosare rămase în gestiune – 17.  

2. Dosare de cercetare informativă – 2.  

3. Dosare analitice – 72 : 

  - Dosare analitice pornite pe parcursul anului curent – 0;  

  - Rapoarte de la informatori – 216;  

  - Pornite cauze penale ca urmare desfășurării ASI – 67;  

Persoane civile 
31 

Poliţişti  
39 

Angajații ÎS „Calea 
ferată” 

13 

Angajații Agenției 
„Moldsilva” 

1 Judecator 
2 

Procurori 
1 Grefier judec. 

1 
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5 

Secretar al comisiei al 
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1 

Şeful Consiliului 
raional Rîşcani 1 
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2 
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1 

Primar Corlăteni 
1 

Funcționari publici documentați de către DCC a SPIA 
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  - Stabiliți autorii ca urmare desfășurării ASI – 59;  

  4. Măsuri autorizate de judecătorul de instrucție – 291;  

  - Interceptarea convorbirilor telefonice – 139;   

  - Urmărirea vizuală – 216;  

  - Utilizarea tehnicii speciale audio/video– 24;  

  - Documentarea cu ajutorul GPS – 21;   

  - Controlul transmiterii mijloacelor băneşti şi altor valori – 43;  

  - Investigatori sub acoperire – 10;  

  -  Achiziții de control – 9. 
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URMĂRIREA PENALĂ 

De către angajaţii secţiei urmărire penală a Serviciului protecţie internă şi 

anticorupţie au fost primite şi înregistrate 145 de sesizări cu privire la infracțiuni, 

în rezultatul examinării acestora fiind pornite 93 de cauze penale, înaintate 47 de 

propuneri de neîncepere a urmăririi penale, 3 sesizări au fost expediate după 

competență şi 2 sesizări în rest. 

Din cele 93 de cauze penale pornite şi instrumentate, 27 au fost expediate 

de către procuror în instanța de judecată, 19 au fost încetate, 24 au fost trimise 

după competenţă altui organ de urmărire penală, 7 au fost conexate şi în procedură 

au rămas 16 cauze penale. 

Numărul majorat al propunerilor de neîncepere a urmăririi penale este 

datorat faptului înregistrării denunţurilor cu privire la influenţa necorespunzătoare 

faţă de angajaţii Poliţiei, conform prevederilor Legii nr. 325 din 23.12.2013, care, 

ulterior, au fost examinate în baza art. 274 din Codul de procedură penală, însă din 

lipsa probelor suficiente nu a fost posibilă constatarea faptului infracţional. 
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SUPRAVEGHEREA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI ŞI DISCIPLINEI DE 

SERVICIU DE CĂTRE ANGAJAŢII MAI 

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

au fost examinate, în limita competenţei, 1223 de petiţii şi alte informaţii împotriva 

personalului MAI, dintre care, majoritatea se referă 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, angajaţii Direcţiei au elaborat 28 de 

ordine de sancţionare, fiind aplicate sancţiuni disciplinare în privinţa a 34 de 

angajaţi (majoritatea poliţişti), dintre care: 

 

 
 

În organele Procuraturii şi de urmărire penală au fost remise 87 de sesizări 

şi materiale ale anchetelor de serviciu, care sunt în proces de examinare. În acelaşi 

timp, în rezultatul desfăşurării măsurilor speciale de investigaţii, au fost colectate şi 

analizate 174 de informaţii, izbutindu-se astfel descoperirea şi investigarea a 54 

infracţiuni: 

13; 38% 

1; 3% 
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De asemenea, s-a reuşit constatarea şi documentarea a 26 contravenţii, 

după cum urmează: 
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Protecţia personalului MAI. 
Este asigurată prin examinarea obiectivă şi imparţială a petiţiilor cetăţenilor 

împotriva angajaţilor din sistemul afacerilor interne, pentru a-i proteja de eventuale 

denigrări a onoarei şi demnităţii acestora. La constatarea unor asemenea cazuri, 

Serviciul întreprinde măsurile de rigoare şi prompte pentru a proteja personalul 

MAI. 

De asemenea, protecţia personalului poate fi asigurată şi prin instituirea 

unor proceduri de rigoare privind recrutarea, selectarea, verificarea şi instruirea 

acestuia, indiferent că este la etapa de angajare sau promovare. Prin urmare, MAI 

ar trebui să-şi concentreze eforturile în procesul de selectare şi verificare 

minuţioasă a candidaţilor la angajare şi promovare, pentru a-i proteja pe angajaţii 

oneşti şi integri de cei corupţi, decît să-şi irosească eforturile şi resursele în lupta 

cu fenomenul corupţiei şi alte fenomene antisociale pătrunse în sistemul afacerilor 

interne odată cu angajarea şi promovarea persoanelor imorale şi lipsite de 

reputaţie, care urmăresc doar un singur scop – de a obţine foloase materiale şi 

avantaje necuvenite.  

Actualmente, procedurii de verificare a personalului la angajare şi 

promovare nu i se acordă atenţia cuvenită, dar în perioada imediat următoare ne 

propunem sensibilizarea asupra necesităţii preluării instrumentului dat, pentru a 

preveni şi curma pătrunderea în rîndul angajaţilor MAI a persoanelor ce ar periclita 

securitatea instituţională şi de a nu admite influenţe negative asupra acestora, care 

ar prejudicia intereselor de serviciu.  

Cu toate acestea, în perioada de raport s-a reuşit efectuarea verificarea a 26 

candidaţi la promovare. 
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ASIGURAREA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR ATRIBUITE LA 

SECRETUL DE STAT 

Direcţia protecţia informaţiilor este o subdiviziune specializată, care 

activează în cadrul Serviciului protecţie internă şi anticorupţie, al cărei misiune 

constă în  asigurarea protecţiei informaţiilor MAI, supravegherea respectării 

cadrului normativ în domeniul asigurării regimului secret în cadrul subdiviziunilor 

aparatului central al MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului, precum şi asigurarea securităţii, drepturilor şi intereselor legitime ale 

angajaţilor Ministerului. 

Astfel, pentru armonizarea cadrului normativ în domeniu, angajații 

Direcţiei protecţia informaţiilor au perfectat şi au participat la elaborarea unui şir 

de acte normative (Ordine MAI – 23 şi Dispoziţii MAI – 6).  

În această ordine de idei este menţionat că a fost elaborat Ordinul MAI nr. 

265 din 05.09.2016, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la asigurarea 

regimului secret în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, 

autorităților administrative şi instituțiilor din subordinea acestuia”. 

De asemenea, a fost elaborat şi aprobat „Programul de prevenire a scurgerii 

de informaţii atribuite la secret de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova”. 

A fost acordat suportul informativ, metodologic şi practic la constituirea 

subdiviziunilor interioare de protecţie a informaţiilor a autorităţilor administrative 

şi instituţiilor din subordinea MAI, cât şi la elaborarea de către IGP, DPF și SPCSE 

a nomenclatoarelor funcţiilor care necesită acces la secretul de stat, precum şi 

organizarea activităţii acestora. 

Pe parcursul perioadei de raport, au fost perfectate documentele necesare 

pentru acordarea accesului la secretul de stat pentru angajaţii din cadrul 

subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor 

din subordinea Ministerului. 

De rând cu cele menţionate, pe parcursul perioadei de referinţă, angajaţii 

DPI a SPIA au participat la activitățile a 7 grupe de lucru desfăşurate, atât în cadrul 

MAI, cât şi în alte instituţii ale statului (CNA, Procuratura Generală). 

În conformitate cu „Planul de instruire a persoanelor/angajaților care au 

atribuţii de asigurare a regimului secret şi a celor care au acces la informaţii 

atribuite la secret de stat din cadrul subdiviziunilor aparatului central al 

Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative şi instituţiilor din 

subordinea acestuia pentru anul 2016”, au fost desfăşurate 15 instruiri. 

În rezultatul identificării încălcărilor legislaţiei şi disciplinei de serviciu au 

fost desfăşurate şi finalizate 5 anchete de serviciu. 

Au fost executate materialele a 9 sesizări ale Centrului Naţional privind 

protecţia datelor cu caracter personal și Secţiei pentru protecţia datelor cu caracter 

personal al MAI cu referire la acţiunile pretins ilegale ale angajaților MAI. 
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GESTIONAREA LINIEI SPECIALIZATE ANTICORUPŢIE 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 252 din 25.10.2013 pentru 

aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice 

anticorupţie” şi a 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 liniei specializate anticorupţie cu numărul 

scurt 1520 şi 022 26-11-12. 
Liniile telefonice 

anticorupţie 

Nr. total 

de apeluri 

Solicitări de  
informaţii 

 

Redirecţionate către 

alte entităţi 

 

Rapoarte 

Înregistrate 

1520 și 022-26-

11-12 

1177 661 429 87 

           

                              

 

                                                                                                                                         

          222de  apeluri preluate           955 de apeluri  
                          de angajaţii SPIA     de  Robot 
telefonic 

În rezultatul verificării informaţiilor parvenite la liniile specializate au fost 

pornite 16 cauze penale, dintre care15 în baza art. 325 CP (corupere activă), ca 

urmare a informării de către angajații INP a IGP, că unii conducători auto propun 

mijloace financiare (în mărime de la 50 pînă la 200 lei, în dependență de 

sancțiunea contravențională admisă) pentru ne exercitarea atribuțiilor funcționale 

de către polițist urmare încălcărilor admise ale Regulamentului circulației rutiere, 

și una în baza art. 324 CP (corupere pasivă). 

 

  

77% 

23% 

Apeluri  

Apeluri eșuate/fără 

conținut 

Apeluri cu conținut 

  

26-11-12 

În total 1177 de apeluri 

Rezultatele evaluării efectuate: 

Analiza apelurilor telefonice parvenite 

pe parcursul anului curent, denotă 

faptul că majoritatea (aproximativ 77%) 

au un caracter consultativ/informativ şi 

nu ţin de domeniul de competenţă al 

Serviciului protecţie internă şi 

anticorupţie, persoanele fiind 

redirecţionate către alte instituţii.  
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IMPLEMENTAREA MATRICEI DE POLITICI VLAP 

Pe parcursul anului 2016, Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI 

a realizat următoarele acţiuni: 

1. A actualizat caietele de sarcini pentru desfăşurarea achiziţiilor. 

2. A iniţiat Licitaţia Publică cu nr. 16/0083 din 15.03.2016, în rezultatul 

căreia a fost semnat şi înregistrat contractul cu nr. 70 din 07.06.2016, fiind 

procurată tehnică de calcul şi echipament de periferie (22 de calculatoare, 10 

imprimante laser, 6 imprimante color, 2 distrugătoare de hârtie, 1 proiector şi 

ecran). 

3. A achiziţionat tehnică specială. 

4. A iniţiat Licitaţia Publică cu nr. 16/01197 din 16.05.2016, în rezultatul 

căreia a fost semnat şi înregistrat contractul cu nr. 73 din 27.06.2016, fiind 

procurate soluţiile informatice: Concurrent User License IBM i2 iBase,, IBMi2 

Base Geographic Information System Interfaces Concurent User Licence, i2 iBase 

Designer Concurrent User License şi SGBD MS SQL server Est. 

5. A iniţiată Licitaţia Publică cu nr. 16/02229 din 19.08.2016, în 

rezultatul căreia au fost semnate şi înregistrate contractele cu nr. 109 şi 110 din 

10.10.2016, fiind procurate 21 de calculatoare standard şi 4 calculatoare 

performante. 

6. A iniţiat Licitaţia Publică cu nr. 16/03081 din 01.12.2016, în rezultatul 

căreia a fost semnat şi înregistrat contractul cu nr. 178AP din 20.12.2016, fiind 

procurat un server de date şi echipament aferent. 

7. Prin Ordinul MAI nr. 216 din 19.07.2016 a fost aprobat Regulamentul 

privind monitorizarea stilului de viaţă al poliţistului. În prezent, acesta poate fi 

aplicat doar în privinţa poliţiştilor, deoarece monitorizarea stilului de viaţă este 

reglementată doar în Legea nr. 320 din 27.12.2012,iar în celelalte legi speciale ale 

DPF, SPCSE şi DTC astfel de prevederi lipsesc.  

8. În cadrul Proiectului pilot „Etica şi integritatea organizaţională în 

cadrul MAI” au fost organizate şi desfăşurate 7 seminare de instruire. 

Totodată, în vederea consolidării cunoştinţelor profesionale, doi angajaţi ai 

secţiei analitice a SPIA au participat la cursul de instruire privind utilizarea soluţiei 

analitice SPSS, desfăşurat în cadrul Biroului Migraţiune şi Azil, în perioada 01 

noiembrie – 22 decembrie 2016. 
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COOPERAREA CU APC, APL ŞI ALTE ORGANIZAŢII 

În scopul promovării unei cooperări eficiente între instituţiile 

guvernamentale şi societatea civilă în formularea şi implementarea unor planuri 

comune de acţiuni în domeniul prevenirii și combaterii corupției, la 26 ianuarie 

2016, Serviciul protecție internă și anticorupție a semnat un acord de colaborare 

bilaterală cu Asociația Obștească „Status-SUPORT.  

Prin încheierea acestui Acord, părțile și-au asumat un angajament comun în 

prevenirea și combaterea corupției și promovarea în sistemul organelor de drept 

doar a persoanelor integre intelectual și profesional, fapt care va accelera reformele 

demarate în domeniu și va conduce la reabilitarea imaginii și ridicarea standardelor 

de performanță a angajaţilor MAI, și al prestigiului sistemului organelor de drept în 

societate. 
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INSTRUIREA PROFESIONALĂ A ANGAJAŢILOR SPIA 

Pe parcursul anului, 98 de angajaţi ai SPIA au beneficiat de 36 de instruiri, 

cu tematică diversă, după cum urmează:  

– în perioada 16-18 februarie 2016, un angajat a participat la seminarul 

de instruire privind utilizarea produselor i2 Analyst Notebook Premium şi i2 

Enterprise Insight Analysis, organizat de IBM în or. Bucureşti, România; 

– în perioada 15-19 februarie 2016, 10 angajaţi au participat la cursul de 

specializare cu genericul „Prevenirea și combaterea corupției II”, care a fost 

desfăşurat în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al 

Academiei “Ştefan cel Mare”; 

– în perioada 14-16 martie 2016, un angajat a participat la cursurile cu 

genericul „Comunicarea profesională”, care a fost desfăşurat în cadrul 

Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei “Ştefan cel 

Mare”; 

– în perioada 14-16 martie 2016, doi angajaţi au participat la treningul 

organizat de Ambasada Turciei privind „Accesarea proiectelor de management„ 

desfăşurat în incinta MAI; 

– în perioada 13-19 martie 2016, un angajat a participat la cursul cu 

genericul „Promovarea Transparenţei şi reducerea Riscului de Corupţie” în 

domeniul PSAC, desfăşurat în or. Maynooth, Irlanda; 

– în perioada 14-25 martie 2016, doi angajaţi au participat la cursul de 

formare a formatorilor cu genericul „Management şi Leadership”, desfăşurat în 

cadrul Academiei de Administrare Publică; 

– la 23 martie 2016, 7 angajaţi au participat la seminarul “Bunele 

practici în gestionarea fondurilor externe nerambursabile”, organizat cu 

participarea specialiști invitați din cadrul Departamentului de Informații și 

Protecție Internă, România, desfăşurat în incinta MAI; 

– la 24 martie 2016, 5 angajaţi au participat la cursul de instruire în 

domeniul nediscriminării, desfăşurat în incinta MAI; 

– în perioada 28-31 martie 2016, doi angajaţi au participat la vizita de 

studiu cu genericul „Combaterea crimelor economice, corupţiei şi spălării banilor”, 

desfăşurat în or. Paris, Franţa; 

– în perioada 02-09 aprilie 2016, un angajat a participat la vizita de 

studiu cu tematica „Consolidarea capacităţilor de leadership şi management în 

domeniul afacerilor interne”, desfăşurată în or. Ankara, Republica Turcia; 

– la 21 aprilie 2016, 8 angajaţi au participat la cursul de instruire 

specială, organizat cu suportul DPF, în cadrul Colegiului Naţional al poliţiei de 

Frontieră; 

– în perioada 18-22 aprilie 2016, trei angajaţi au participat la cursurile 

cu genericul „Managementul operaţional”, care a fost desfăşurat în cadrul 

Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei “Ştefan cel 

Mare”; 

– în perioada 01-14 mai 2016, un angajat a participat la cursul de 

instruire în domeniul combaterii cazurilor de corupţie, organizat de OIPC Interpol 
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şi Departamentul pentru Securitate Publică din cadrul Ministerului de Interne al 

Republicii Italiene, desfăşurat în Caserta, Italia; 

– în perioada 02-04 mai 2016, un angajat a participat la Şedinţa 

operaţională privind investigarea cazului de contrabandă de ţigări, organizat de 

către OEP Europol, desfăşurată în or. Haga, Olanda; 

– în perioada 02-04 mai 2016, un reprezentant a participat la Şedinţa 

operaţională privind investigarea cazului de contrabandă de ţigări, organizat de 

către OEP Europol, desfășurată în or. Strasbourg, Franţa; 

– în perioada 12-16 iunie 2016, un angajat a participat la vizita de studiu 

organizată de către „German Marshall Fund al Statelor Unite” în parteneriat cu 

Asociaţia „Expert Forum din Bucureşti”, în or. Bucureşti, România; 

– în perioada 16-18 mai 2016, 5 angajaţi au participat la cursurile cu 

genericul „Combaterea fenomenului discriminării II”, care a fost desfăşurat în 

cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei 

“Ştefan cel Mare”; 

– în perioada 01-04 iunie 2016, un angajat a participat la seminarul 

OLAF AFCOS cu genericul  „Valorificarea rezultatelor cooperării cu OLAF”, 

organizat de către Oficiul European Anti-Fraudă, desfăşurat în or. Tirana, Albania; 

– în perioada  16 mai – 10 iunie 2016, cinci angajaţi au participat la 

cursul de formare managerială Nivelul I - managementul de bază, pentru angajaţii 

din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, 

desfăşurat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;  

– în perioada 20-23 iunie 2016, doi reprezentanţi ai SPIA au participat 

la lucrările panelului cu tematica „Etica și anticorupția în cadrul afacerilor interne”, 

desfăşurat în Wiesbaden, Germania; 

– în perioada 20-24 iunie 2016, un angajat a participat la atelier de lucru 

cu genericul „Transnational Organised Crime”, desfăşurat în or.Garmisch-

Partenkirchen, Germania; 

– în perioada 22-25 iunie 2016, un angajat a participat la Seminarul 

regional privind reabilitarea victimelor torturii în statele membre OSCE, desfăşurat 

în or.Copenhaga, Danemarca. 

– în perioada 22-27 iunie 2016, şeful SPIA a participat în calitate de 

expert anticorupție la Școala de vară, în or. Bucureşti, România; 

– în perioada 25-29 septembrie 2016, şeful SPIA a participat la 

seminarul „Etica li combaterea corupției în administrația publică”, desfăşurat în or. 

Sibiu, România 

– în perioada 03-06 octombrie 2016, un angajat al SPIA a participat la 

vizita de studiu în cadrul PAE „Combaterea crimelor economice, corupției și 

spălării banilor”, desfăşurată în or. Paris, Franţa; 

– în perioada 03-07 octombrie 2016, trei angajaţi ai SPIA au participat 

la cursul de instruire cu genericul „Managementul operaţional”, desfăşurat în 

cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 
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– în perioada 03-10 octombrie 2016, cinci angajaţi ai SPIA au participat 

la cursul de instruire cu genericul „Protecția juridică a drepturilor omului”, 

desfăşurat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

– în perioada 09 octombrie – 02 noiembrie 2016, un angajat al SPIA a 

participat la cursul de instruire cu genericul „Combaterea corupției și recuperarea 

activelor în țările în curs de dezvoltare ”, desfăşurat în or. Beijing, Republica 

Populară Chineză; 

– în perioada 10-11 octombrie 2016, un angajat al SPIA a participat la 

cursul de instruire cu genericul „Comunicarea profesională”, desfăşurat în cadrul 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

– în perioada 16-19 octombrie 2016, un angajat a participat la atelier de 

lucru privind protecția informatorilor, organizat de către Consiliul Europei în or. 

Budapesta, Ungaria; 

– în perioada 24-25 octombrie 2016, cinci angajaţi ai SPIA au participat 

la cursul de instruire cu genericul „Combaterea fenomenului discriminării I”, 

desfăşurat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

– în perioada 24-28 octombrie 2016, trei angajaţi ai SPIA au participat 

la cursul de instruire cu genericul „Activitatea specială de investigaţii”, desfăşurat 

în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

– în perioada 31octombrie – 01 noiembrie2016, zece angajaţi ai SPIA au 

participat la cursul de instruire cu genericul „Prevenirea și combaterea corupției I”, 

desfăşurat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

– în perioada 06-11 noiembrie 2016, un angajat al SPIA a participat la 

vizita de studiu organizată în cadrul Programului de schimb CEPOL, desfăşurată în 

or. Cluj-Napoca, România; 

– în perioada 07-11 noiembrie 2016, un angajat al SPIA a participat în 

calitate de expert titular la cea de-a 2-a reuniune plenară a Comitetului privind 

infracțiunile ce vizează bunurile cultural al Consiliului Europei, desfăşurată în or. 

Strasbourg, Franța; 

– în perioada 20-25 noiembrie 2016, un angajat al SPIA a participat la 

Vizita de studiu cu tematica „Ciclul de management al proiectelor”, desfăşurată în 

or. Ankara, Republica Turcia; 

– în perioada 21-23 noiembrie 2016, doi angajaţi ai SPIA au participat 

la vizita oficială organizată de către DGA a MAI al României, desfăşurată în or. 

București, România; 

– în perioada 23-26 noiembrie 2016, un angajat al SPIA a participat la 

atelierul de lucru cu genericul „Management”, desfăşurat în Or. Frankfurt, 

Germania. 
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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: 

1. Consolidarea capacităţilor Serviciului protecţie internă şi anticorupţie, 

de prevenire şi combatere a corupţiei şi infracţiunilor conexe; 

2. Contracararea infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, 

precum şi a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes în care 

ar putea fi implicaţi angajaţii MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului; 

3. Asigurarea protecţiei interne a MAI, a autorităţilor administrative şi a 

instituţiilor din subordinea Ministerului; 

4. Organizarea şi efectuarea monitorizării stilului de viaţă al angajaţilor 

MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, cu 

respectarea dreptului la viaţa privată a acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

5. Supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu de către 

angajaţii MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

Ministerului, conform competenţei; 

6. Supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, 

asigurării protecţiei informaţiilor de serviciu şi a celor atribuite la secretul de stat în 

cadrul MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului; 

7. Organizarea acţiunilor cu caracter preventiv pe segmentul de activitate 

al Serviciului protecţie internă şi anticorupţie. 

 


